VÅRT HÅLLBARA
ÖREBRO
En kortversion av programmet
för hållbar utveckling.

orebro.se/varthallbaraorebro

Vi gör det här tillsammans
Hållbar utveckling ska vara en naturlig del i allt vi gör.
Vi har rätt att må bra och leva trygga, meningsfulla liv i
samklang med naturen. Det gäller alla människor i hela
världen. Tillsammans måste vi hitta hållbara lösningar för goda
liv inom planetens gränser.
Det här är kortversionen av ”Vårt hållbara Örebro”, Örebro
kommuns program för hållbar utveckling. Programmet i sin
helhet beskriver den politiska viljeriktningen, värdegrund samt
mål för hållbar samhällsutveckling i Örebro kommun fram till
2050 med delmål för 2030.*
Programmet är både ett stöd och en drivkraft för kommunens förvaltningar och bolag och även alla andra som lever och verkar i Örebro kommun. Det
utgår från Agenda 2030 och FN:s 17 globala
mål för hållbar utveckling.
Det ska vara en självklarhet att arbeta
och agera hållbart både på arbetsplatser och som privatperson. I Örebro
kommun har vi valt att låta omställningen till ett hållbart samhälle
integreras i ordinarie styrning och
ledning.

* Örebro kommuns program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro”.
Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030.” finns att läsa och
ladda ned på orebro.se/varthallbaraorebro

Programmet för hållbar
utveckling
Örebro kommuns program för hållbar utveckling är politiskt beslutat
och innehåller övergripande och långsiktiga mål till 2050 samt 51 delmål
till 2030. Bland annat omfattar de globala målen för hållbar utveckling,
Agenda 2030. Programmet visar i vilken riktning och med vilket tempo
Örebro kommun kommer att utvecklas framöver.
Syftet med programmet är att fastslå och synliggöra hur Örebro
kommun som geografiskt område ska utvecklas till år 2030 och år 2050.

Omvärlden påverkar oss som
lever i Örebro kommun –
och vi påverkar omvärlden.

Ett starkt partnerskap mellan samhällets olika aktörer är centralt för att
uppnå målen.
I Örebro kommun är omställningen till ett hållbart samhälle integrerat i
befintlig styrning och ledning. Programmet för hållbar utveckling, översiktsplanen och kommunens årliga budget utgör tillsammans styrningen
av Örebro kommun.
Mål och prioriteringar som fastslås i kommunkoncernens årliga budget
respektive affärsplaner ska tydligt bidra till att målen i programmet för
hållbar utveckling uppnås inom given tidsram. Vi kommer att följa upp
kommunkoncernens verksamhet i enlighet med Agenda 2030-åtagandena: noggrant, evidensbaserat och med stöd av aktuella och tillförlitliga
data.
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Vi arbetar kunskapsbaserat, vilket innebär att mål såväl som tillvägagångssätt bygger på vetenskaplig grund. Vi kommer även att behöva
förstärka vår kommuns kapacitet genom att kompetensutveckla internt.

Våra mål
Målen för Vårt hållbara Örebro är sorterade i sex målområden som
presenteras längre fram och finns att läsa i sin helhet i fullversionen av
programmet för hållbar utveckling på orebro.se/varthallbaraorebro
Övergripande mål till 2050

År 2050 lever invånarna i Örebro kommun goda liv inom ramen för sin
beskärda andel av jordens resurser. Det innebär att mänskliga rättigheter
och grundläggande behov blir mötta för Örebro kommuns invånare och
att ekosystemen inte överutnyttjas samtidigt som ekonomin är cirkulär.
Tre övergripande mål har antagits.

Folkhälsa
2050 har jämställdhet och jämlikhet i hälsa och välbefinnande uppnåtts för alla i alla åldrar.

Klimat
2050 är Örebro kommun som geografiskt
område klimatpositivt.

Ekologiskt fotavtryck
2050 är det ekologiska fotavtrycket från såväl Örebro
kommunkoncern som Örebro kommun som
geografiskt område max ett (1) jordklot.
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Vad menas med hållbar utveckling?
Hållbar utveckling innebär att möta mänsklighetens behov idag utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Det behöver också finnas en beredskap och förmåga att hantera de
påfrestningar och kriser som vi ställs inför.
Hållbarhet utgörs av tre dimensioner: social-, ekologisk-, och
ekonomisk hållbarhet.
Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov och rättigheter uppfylls utifrån de mänskliga
rättigheterna och alla människors lika värde. Alla ska
bemötas med respekt, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga,
könsidentitet eller uttryck.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden.
Nyttjandet av naturresurser och klimatpåverkan ska vara
på en nivå som inte äventyrar planetens livsuppehållande
system.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomi är ett medel för hållbar samhällsutveckling.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda de
ekonomiska resurserna effektivt på ett sätt som
främjar människor och miljö.
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Agenda 2030 – en global kraftsamling
Agenda 2030 antogs av FN 2015 och innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som i sin tur är uppdelade i 169 delmål. Målen är integrerade och odelbara, det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett
annat - framgång krävs inom alla områden.
Syftet med agendan är att till 2030 vidta åtgärder mot klimatförändringar, avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt
främja fred och rättvisa.
Agendan, som är den mest ambitiösa någonsin, är universell - ingen ska
lämnas utanför. Alla länder har ett gemensamt ansvar att bidra utifrån
sina förutsättningar.

Tiden är kort vilket förutsätter att
världens länder hanterar
utmaningarna tillsammans.

Sveriges riksdag och regering har beslutat att Sverige ska vara världsledande i Agenda 2030. Ett stort ansvar vilar på kommuner och regioner
eftersom cirka sextio procent av delmålen ligger inom deras områden.

Örebro kommuns målområden för hållbar
utveckling
Örebro kommuns övergripande och långsiktiga mål har grupperats i sex
målområden.
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1. ÖREBRO I SIN
FULLA KRAFT
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Det handlar om ett jämställt och jämlikt samhälle. När alla människors
grundläggande behov och rättigheter tillgodoses finns förutsättningar
för demokratiska, fredliga och inkluderande samhällen.
Till år 2050 ska det finnas förutsättningar i Örebro kommun för jämställda och jämlika uppväxt- och livsvillkor. Mänskliga rättigheter
respekteras och alla invånare känner framtidstro, delaktighet och tillit
samt makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Målområdet har 10 delmål till 2030. Till exempel att
den inkomstrelaterade ojämlikheten mellan kvinnor
och män har halverats, med utgångspunkt i läget
2020.
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2. LÄRANDE, UTBILDNING
OCH ARBETE GENOM
HELA LIVET I ÖREBRO

10

Det handlar om likvärdig utbildning av god kvalitet för alla, livslångt
lärande och utbildning. Området handlar även om tillfredsställande och
meningsfull sysselsättning samt om innovation och näringslivsutveckling
för en hållbar samhällsutveckling.
Till år 2050 finns det goda förutsättningar för lärande, utbildning och
arbete genom hela livet. Alla har möjlighet att utveckla kunskap och
kompetens som leder till arbete och som utvecklar näringslivet.

Målområdet har 6 delmål till 2030. Till exempel att
det finns förutsättningar för innovativ förnyelse i en
hållbar samhällsutveckling, såväl inom kommunkoncernen som i samverkan med offentlig sektor,
näringsliv, civilsamhälle och akademi.
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3. ETT TRYGGT OCH
GOTT LIV FÖR ALLA
I ÖREBRO
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Det handlar om att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen och att de
invånare som har särskilda behov får möjlighet att nå sin fulla potential.
Här ryms stödinsatser och lösningar för personer utifrån behov, men det
bygger på att målområde ett och två också är realiserade.
Till år 2050 har alla möjlighet att nå sin fulla potential och leva ett tryggt
liv utifrån sina förutsättningar, behov och rättigheter. Ingen lämnas
utanför i utvecklingen och barnets rättigheter säkerställs alltid.
Alla som har tillfälligt eller långvarigt behov av stöd eller insatser från
kommunen erbjuds jämställda och jämlika välfärdstjänster som främjar
inkludering och ett självständigt liv. Varje person är delaktig i utformningen av de egna välfärdstjänsterna för att nå bästa möjliga hälsa och
välbefinnande.

Målområdet har 4 delmål till 2030. Till exempel ska
skillnaderna i påverkningsbar hälsa för personer med
funktionsnedsättning halverats jämfört med
utgångspunkt i läget 2020.
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4. ÖREBRO SKAPAR
LIVSMILJÖER FÖR
GOD LIVSKVALITET
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Det handlar om de rumsliga strukturer som tillsammans gör
kommunens tätorter och landsbygder inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Genom fysisk planering, hållbar förvaltning och
utveckling av våra livsmiljöer skapas hållbara bebyggelse- och infrastrukturer samtidigt som hushållningen av våra mark-och vattenområden är
god.
Till år 2050 har samspelet inom och mellan Örebro stad, kommunens
tätorter och landsbygder samt andra regioner stärkts. Det bidrar till att
Örebro kommun är en sammanhållen, funktionsblandad och innehållsrik kommun som möter behov och livsmönster över tid.

Målområdet har 12 delmål till 2030. Till exempel ska
den bebyggda miljön i kommunens tätorter, i
samspel med grönstrukturer och dess ekosystemtjänster, bidra till ett samhälle väl rustat för att klara
de utmaningar som klimatförändringarna ställer
oss inför.
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5. ETT KLIMATPOSITIVT
ÖREBRO MED FRISKA
EKOSYSTEM OCH GOD
BIOLOGISK MÅNGFALD
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Det handlar om minskad klimatpåverkan, om hållbar vatten- och
livsmedelsförsörjning samt om att mark, vatten och naturresurser nyttjas
och förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt så att den biologiska
mångfalden i landskapen stärks och miljömålen uppnås.
Till år 2050 är Örebro kommun en klimatpositiv kommun med välmående ekosystem och god biologisk mångfald. Resursanvändningen är
hållbar och klimatbelastningen per person är på en nivå som, om den
tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat.

Målområdet har 13 delmål till 2030. Till exempel att
Örebro kommun bidrar till ett hållbart system för
livsmedelsförsörjning, där konsumtionen av inhemska
livsmedel har ökat och den lokala produktionen är
säkerställd.
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6. HÅLLBARA OCH
RESURSEFFEKTIVA
ÖREBRO
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Det handlar om resurser och att vara resurseffektiva, liksom den
nödvändiga omställningen till en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi.
Inom målområdet behandlas såväl sociala, ekonomiska och ekologiska
resurser.
Till år 2050 är det ekologiska fotavtrycket från såväl Örebro kommunkoncern som Örebro kommun som geografiskt område max ett
jordklot. Örebro kommuns produktions- och konsumtionsmönster
baseras på en cirkulär ekonomi. Befintliga resurser underhålls, delas
och återbrukas samtidigt som material återvinns. Konsumtionen av nya
varor och tjänster är hållbar så att produktionen inte utgör ett hot mot
ekosystemen eller människors hälsa och rättigheter. Kommunkoncernens medarbetare är en viktig resurs som ges rätt förutsättningar och
möjlighet till utveckling.

Målområdet har 6 delmål till 2030. Till exempel ska
matsvinnet vara försumbart och det oundvikliga
matavfallet, såväl som förpackningsavfallet,
återvinns.
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Det här är kortversionen av Vårt hållbara
Örebro som är Örebro kommuns program för
hållbar utveckling. Programmet beskriver politisk
viljeriktning, vår värdegrund samt mål för hållbar
samhällsutveckling i Örebro kommun som
geografiskt område fram till 2050.
Målen i Vårt hållbara Örebro inspirerar, stöttar
och ger oss de drivkrafter vi behöver för att
bidra till den hållbara omställning som
engagerar en hel värld.

Vi gör det här tillsammans!

Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
019-21 10 00
orebro.se
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