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Policy för en hållbar utveckling 2021 i Tierps kommun
__________________________________________________________________
Antagen av kommunfullmäktige den 14 december § 133/2011
Inledning

Meningen med hållbar utveckling 2021 är en övergripande policy och arbetet med - den ska
vara en process utan färdiga lösningar som bygger på hållbarhet inom tre områden:
ekologisk
ekonomisk
social
Målet med policyn är att alla kommuninvånare ska ha ett gott liv samtidigt som kommunen ser
till att även kommande generationer ges den möjligheten. Detta sker genom helhetssyn, dialog
och kritiskt tänkande. Med en hållbar utveckling och hållbar ekonomi finns möjligheten att
skapa framtidens Tierp.
För att få en policy med kommuninvånarnas delaktighet tillfrågades ett sextiotal invånare,
kommunfullmäktiges ledamöter samt olika remissinstanser om vad en hållbar utveckling
innebar för dem.
Till vår hjälp att strukturera hållbara mål och lösningar har beredningen för omsorg och
livsmiljö haft tjänstemän som arbetat fram olika texter samt förslag på mätbara mål.
Det ska tas hänsyn till policyn i kommunens verksamhetsplaner.
Policyn är tillgänglig för alla och finns på kommunens hemsida.

Tierp, november 2011
Barbro Wiklund
ordförande, beredningen för omsorg och livsmiljö
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Policy för hållbar utveckling 2021 i Tierps kommun
Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Upphandling

En hållbar upphandling innebär att:
göra affärer som ger långsiktig tillväxt – tillsammans med leverantörer som har kontroll över produktionskedjan1
arbeta för att begränsa klimatpåverkan och kemikaliespridning samt för effektiv resursanvändning1
arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor uppfylls vid produktion av varor och tjänster1

Energi

Minskad energianvändning
övergång till förnyelsebara
energikällor2* , 5
Klimatavtalet3 ska gälla för
kommunen
Biogasanläggning2* bör upprättas
Luft – Vatten – Avlopp – Avfall

Luft, vatten och avlopp ska vara
av god kvalitet och får inte
försämras2*, 11, 12
Avfallsmängden ska minskas, tas
om hand och hanteras så att återanvändning och återvinning ökar2*

Naturvård - Förorenade områden

Naturvårdsprogram med
aktuella grönstrukturplaner ska
upprättas2*, 19, 20
Förorenade markområden bör
återställas2*, 18, 19
Not
1: Upphandlingspolicy
2: Översiktsplanen*
3: Klimatavtal
4: Miljöpolicy
Tierpsbyggen AB
5: Miljöpolicy
Fjärvärmeverket AB
6: Plan- och bygglagen (PBL)
7: Drogpolicy
8: Folkhälsopolicy

Samhällsplanering – Byggande

Kommunen ska ställa sig positiv
till byggande2*
Sund inomhusmiljö med energieffektiv teknik ska användas4, 6

Utbildning – Kultur - Folkhälsa

Kommunen ska medverka till att alla
ges möjlighet till en fullgod
utbildning, ökad medvetenhet om
miljö, kultur och folkhälsa2* ,7 , 8, 9, 10,
20

Näringsliv - Arbete

Kommunen ska bidra till att
skapa ett gott näringslivsklimat
genom att skapa förutsättningar
för företag att etablera sig,
stanna kvar och utvecklas2*
Arbete bör erbjudas för att ge
goda möjligheter till egen
försörjning, där kommunen bidrar
till att skapa förutsättningarna13

Samverkan med andra aktörer
och kommuner

Samverkan med andra kommuner
bör ske för att ge en ekonomisk
hållbarhet2*, 21, 22

9: Handikappolicy
10: Kommunens mål för skola
11: Nationella miljömål
12:Vattendirektivet 2015, se
mätbara mål
13: Näringslivsstrategi
14: Jämställdhetspolicy
15:Policy för
Barnkonventionen
16:Policy för lika rättigheter
och Möjligheter

Demokrati - Jämställdhet

Kommunal omsorg ska hålla bästa
möjliga kvalitet för individen2*, 17
Kommunen ska i möjligaste mån
erbjuda heltidstjänster16
Mänskliga rättigheter och integration
ska beaktas2*, 15, 16

Ett tillgängligt samhälle

Infrastruktur och kommunikation ska
utvecklas2*, 23, 24, 25

17: Äldre 2020
18: Miljöbalken
19: Nationella miljömål
20: Naturvårdspolicy
21: Finanspolicy
22: Resepolicy
23: Bredbandspolicy
24: Kommunikationspolicy
25: Tillgänglighetspolicy
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* Not 2. Översiktsplanen (ÖP)
Energi:
- Energianvändning s.131
- Förnyelsebar energi s. 17, 72
- Biogas s.17, 31, 72, 139, 141
Samhällsplanering Byggande:
- Byggande s. 25, 90
Utbildning Kultur Folkhälsa
- Utbildning s. 16, 82, 85-86, 112, 144-145, 163-165
- Kultur - genomsyrar hela dokumentet
- Folkhälsa s. 116, 139, 144
Luft Vatten Avlopp Avfall
- Luft s. 26, 131, 146, 166,
- Vatten s. 94, 102, 116, 119, 121-122, 126
- Avlopp s. 24, 141, 139
- Avfall s. 140-141
Näringsliv Arbete
- Näringsliv s. 12, 15-17, 19, 83, 86-87,
- Företag s. 8, 11, 16-17, 19, 71, 85, 165
Demokrati Jämställdhet
- Omsorg s. 19, 144, 165
- Rättigheter s. 16
- Integration s. 78
Naturvård Förorenade områden
- Naturvård s. 93
- Grönstruktur s. 93
- Förorenade områden s. 150
Samverkan med andra aktörer och kommuner
- Samverkan s. 115, 145, 160
Ett tillgängligt samhälle
- Infrastruktur s.17, 16-27, 83, 147
- Kommunikation s. 15, 17-19, 22, 79, 87, 114, 130-131, 136, 155, 165
____________________

