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KOMMUNEN MED
FRAMÅTANDA
Åtvidabergs kommun har kommit en bra bit på väg i riktningen mot
en hållbar framtid. Detta tack vare att det finns mod att våga pröva nya
vägar, det finns en helhetssyn på kommunen som geografisk plats, som
organisation och för dem organisationen är till för samt det långsiktiga
arbetet för kommande generationer. Efter resan med kommunens första
hållbarhetsprogram är det nu dags att fortsätta ta nya kliv framåt.
Det nya hållbarhetsprogrammet ska vara en del av den röda tråden
– från Vision 2030, kommunens framgångsförhållanden och övergripande

mål till hållbarhetsprogrammet, planer, riktlinjer och andra styrdokument.
Hållbarhetsprogrammet ska förtydliga för kommunens verksamheter,
invånare, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i samhället hur
kommunorganisationen ska arbeta för att uppnå Vision 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Förhoppningsvis ger
hållbarhetsprogrammet inspiration till andra att hänga med på resan mot
en hållbar kommun, där vi tillsammans arbetar för en social-, miljömässigoch ekonomisk- hållbarhet för nuvarande och kommande generationer.
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VISION 2030
Åtvidabergs kommun genomsyras av framåt
anda. Framåt
anda är det förhållningssätt vi har för att skapa en trygg och
robust kommun där det finns innovation och lokal handlings
kraft, en plats för utveckling och livslångt lärande samt platser
att leva på och uppleva.
Vi når detta genom att ha mod att fatta nödvändiga beslut samt ha en helhetssyn där vi förstår hur besluten påverkar olika delar av vår organisation och vilken långsiktig påverkan det har på kommunens förmåga att ge
en god samhällsservice och samtidigt stärka den kommunala ekonomin.
Vår vision till år 2030 är en kommun där våra fyra framgångsför
hållanden tillsammans med Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling ska genomsyra samhället och leda till en långsiktig
social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet.
Lev och upplev
År 2030 är Åtvidaberg en kommun där möjlighet finns för olika typer av
livsstilar och boenden. Med invånarna och kärnverksamheterna i fokus
drivs samhället långsiktigt i riktning mot en hållbar utveckling som ger
nuvarande och framtida medborgare livskvalité genom hela livet.
Den vackra naturen är alltid nära och en viktig del av kommunens
identitet. Här visar vi upp och är stolta över de besöksmål och höga
naturvärden som finns i kommunen. Genom kulturlivet och det mångfacetterade föreningslivet har alla möjlighet till en meningsfull fritid.
Kommunens olika geografiska delar är alla viktiga och bidrar tillsammans till helheten.
Detta gör Åtvidabergs kommun till en bra plats att både leva i och
uppleva.
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Trygg och robust
År 2030 är Åtvidaberg en av landets tryggaste kommuner, här är samhället öppet och välkomnande. Inom vård, skola och omsorg blir du
sedd som individ och är en del av ett sammanhang. I kommunorganisationen finns en jämlik representation och invånarna har tilltro till de
demokratiska processerna. Här finns förutsättningar för en jämlik hälsa
samt mångfald och jämställdhet som genomsyrar hela samhället.
Kommunen arbetar aktivt med hållbar samhällsplanering. Det leder
till varierat boendeutbud och trygga offentliga platser samt ett samhälle
som står rustat för extraordinära händelser och ett förändrat klimat.
Den biologiska mångfalden och tätortsnära naturen värnas och är en
viktig tillgång att bevara för kommande generationer.
Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats som är trygg och robust.
Innovation och lokal handlingskraft
År 2030 är Åtvidabergs kommun en del av ett resurseffektivt och klimat
smart samhälle som medverkar till att skapa lösningar där resurser
återanvänds och återvinns. Här finns samverkan mellan kommun
organisation, näringsliv och andra aktörer, både lokalt och regionalt.
En cirkulär ekonomi prioriteras och leder till ekonomiska, sociala och
miljömässiga vinster.
Kommunen är en del av en expansiv region med goda förbindelser
till omvärlden. Hos näringslivet och kommunorganisationen finns
mod att testa innovativa lösningar som bidrar till förenklat vardagsliv
och resurseffektivitet. Det gör oss attraktiva för både näringsliv och
boende.
Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats för innovation och lokal
handlingskraft.

Utveckling och livslångt lärande
År 2030 är Åtvidabergs kommun en plats där barn och unga får chans att utvecklas och där det finns inspiration och möjlighet till ett livslångt lärande. Det
finns helhetssyn som gör att vi lär av varandra genom sammanhang och möten
över generations- och kulturgränser.

Det finns gott samarbete mellan skola, universitet och näringsliv som är utvecklande för såväl elever och kommunens kärnverksamheter som för det lokala
näringslivet. Här finns en insikt i att samverkan och olika infallsvinklar leder till
något bättre för alla delar av samhället.
Detta gör Åtvidabergs kommun till en plats för utveckling och livslångt lärande.
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Kommunens styrmodell
Åtvidabergs kommun har en styrmodell för verksamhetsstyrningen som bygger
på kommunens vision. Kommunfullmäktige styr kommunens arbete genom att
fastställa en vision för kommunen och utifrån visionen tas sedan övergripande
mål fram för mandatperioden. Kommunfullmäktige kan fastställa program som
har sin utgångspunkt i kommunens vision. De övergripande målen utgör en
politisk viljeriktning för ett visst område.
Programmet, i det här fallet hållbarhetsprogrammet, ska beskriva olika
långsiktiga utvecklingsområden som strävar mot att nå det framtida tillståndet
i visionen. Programmet pekar vidare ut en riktning och anger prioriteringar
som kan innehålla mer konkreta utvecklingsområden och direktiv. Kommunstyrelsen kan sedan utifrån programmen anta handlingsplaner.
Agenda 2030 och de globala målen
Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling där vi kan tillgodose
dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att
tillfredsställa sina behov. De globala målen beskriver vad världens länder måste
åstadkomma för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara, vilket innebär att målen hänger ihop
och insatser som görs inom ett mål kan ha positiv eller negativ påverkan på ett
eller flera andra mål. Därför behöver arbetet med de globala målen ske med ett
helhetsperspektiv.
Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och för att målen ska
kunna nås krävs engagemang från regeringen, kommuner och regioner, akademi, näringsliv och civilsamhället. Målen är globala, men mycket av arbetet
behöver genomföras på lokal nivå. Kommunerna är viktiga nyckelfunktioner i
arbetet med att uppnå Agenda 2030.
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I RIKTNING MOT EN
HÅLLBAR UTVECKLING
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Samhället står inför många hållbarhetsutmaningar, både på nära håll och globalt. Globalt handlar ut
maningarna om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och
lösa klimatkrisen. Det är inte många år kvar till 2030 och vi är långt från att uppfylla målen i Agenda 2030
och Parisavtalet. I Sverige är den ekonomiska och sociala ojämlikheten begränsande, flera nationella
miljömål inklusive klimatmålen riskerar att inte uppnås, våld och kränkningar förekommer allt för ofta och
mobbning ökar bland unga.
I Östergötland finns bland annat stora hållbarhetsut
maningar kopplat till att minska hälsoklyftorna i befolkningen, att uppnå miljömålen på regional nivå samt att
anpassa samhället för klimatförändringarna. Dessa utmaningar finns även på lokal nivå i Åtvidabergs kommun.
Många hållbarhetsutmaningar i kommunen kopplar till
att säkerställa välfärden för kommande generationer.
Hållbarhetprogrammets syfte är att vara en guide
till att ta sig an kommunens utmaningar och greppa de

möjligheter som finns kopplade till kommunens över
gripande mål. Till varje övergripande mål har ett antal
nyckelinsatser identifierats där kommunorganisationen
har rådighet att påverka så att målet uppfylls. Vision
2030 ska leda oss mot en hållbar utveckling och de över
gripande målen talar om vad vi ska ha fokus på. Varje mål
har tre fokusområden och det är dem tillsammans med
de globala målen som är utgångspunkten för Åtvidabergs
kommuns hållbarhetsprogram.

Kommunens övergripande mål
•

Kommuninvånare, näringslivet och kommunala
verksamheter ska ha tillgång till en god infrastruktur.

•

Åtvidabergs kommun ska växa hållbart och
kommuninvånarna ska bli fler.

•

Kommunens biologiska mångfald och tätortsnära
natur ska värnas och tillgängliggöras.

•

Kommunens verksamheter ska bedrivas resurs
effektivt och cirkulärt.

•

Kommunens verksamheter ska vara en lärande
organisation som präglas av innovation där nya

metoder ständigt prövas för att öka kvalitet och
leverans till medborgarna.
•

Åtvidaberg ska vara en kommun för alla.

•

Åtvidaberg ska vara en kommun med goda
uppväxtvillkor.

•

Kommunen ska präglas av en god samverkan
och dialog med medborgare, andra myndigheter,
näringsliv, regionen, kommuner och andra aktörer.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och
därmed säkra en hållbar kompetensförsörjning.
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Åtvidabergs kommun ska växa hållbart
och kommuninvånarna ska bli fler

Samhällsplanering är en viktig del i strävan mot fler invånare och en
hållbar tillväxt i Åtvidabergs kommun. Kommunen ska vara en plats
där många väljer att bo och leva. Det ska finnas fler attraktiva bo
stadsområden av olika slag och mark som möjliggör ny bebyggelse.
Det ska finnas bostäder tillgängliga för alla slags behov, oavsett vem
man är och vart i livet man befinner sig ska det finnas möjlighet att bo
bra i Åtvidabergs kommun. Därför är det till exempel viktigt med fler
trygghetsbostäder och fler bostäder med god tillgänglighet.
Åtvidaberg har en spännande historia som gammal bruksort och har idag
ett varierat och livskraftigt näringsliv. Det finns flera verksamhetsområden i
Åtvidaberg, så som Fågelsången, Prästängen, Facetten och Industrial Business
Residence (IBR). Samtidigt finns det behov av ytterligare mark för verksam
heter. Genom samhällsplaneringen kan ny verksamhetsmark tillgängliggöras
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som skapar förutsättningar för en effektivare markanvändning, ökad företags
etablering, ett bredare näringsliv, fler jobbtillfällen och industriella samarbeten
som främjar en cirkulär ekonomi.
Tillväxt och hållbarhet ska gå hand i hand. Detta är ett uppdrag för samtliga aktörer i kommunen – invånare, företag, föreningar och kommunorganisationen. Att hushålla med resurser och minska klimatpåverkan är en viktig
del i hållbarhetsarbetet. Detta innebär bland annat att vi ska uppnå en effektiv
energianvändning samtidigt som tillgången till förnybar energi ska öka. Det
innebär också att jordbruksmark och dricksvatten ska visas särskild hänsyn för
att säkerställa framtida livsmedelsförsörjning. Ett förändrat klimat skapar flera
utmaningar och för att kunna möta dessa på bästa sätt behöver klimatanpassning
vara en del i Åtvidabergs kommuns tillväxt. Genom klimatanpassning stöttas
den biologiska mångfalden och bättre förutsättningar skapas för ekosystem att
hålla sig livskraftiga.

Nyckelinsatser
•

Säkerställa att perspektiven social-, miljömässigoch ekonomisk hållbarhet beaktas i alla samhälls
planeringsprocesser.

•

Arbeta systematiskt i syfte att nå kommunens
övergripande mål kopplade till bostadsförsörjning.

•

Utveckla service och bebyggelse på kommunens
strategiska noder och på landsbygden utifrån lokala
förutsättningar.

•

Arbeta för hållbar exploatering och uppmuntra
markägare att inleda exploateringsprocesser där
hållbarhetsperspektivet finns med.

•

Arbeta för att säkra en framtida livsmedels- och
dricksvattenförsörjning.

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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Kommuninvånare, näringslivet och kommunala
verksamheter ska ha tillgång till en god infrastruktur

14

En utvecklad och stabil infrastruktur skapar en god grund att stå på
för kommun
invånare, näringslivet och kommunala verksamheter i
Åtvidabergs kommun. Ett hållbart byggande och en hållbar planering
av infrastruktur bidrar till att uppnå en hållbar utveckling.
Den fysiska infrastrukturen utgörs av gång- och cykelbanor, vägar för fordon,
järnväg, vatten- och avloppsnät samt nät för energi- och kommunikations
överföring. Åtvidaberg är en boendekommun där en stor del av befolkningen pendlar från kommunen till arbetsplatser i angränsande kommuner. Detta
tillsammans med utvecklingen av det lokala näringslivet skapar behov av ett
väl fungerande och stabilt nät för transportinfrastruktur både inom kommunens
gränser och regionalt. Gång- och cykelbanor samt vägar ska vara säkra och
anpassade så att alla kan ta sig fram med hjälp av dem.
Att Åtvidaberg är en boendekommun förstärker även behovet av en god och
tillgänglig kollektivtrafik. Åtvidabergs kommun ska arbeta för att underlätta för
invånare och besökare att använda kollektivtrafiken och därmed göra det lättare
för dem att lämna bilen hemma. Att åka kollektivtrafik, cykla eller gå ska vara
ett naturligt sätt att ta sig fram istället för att välja bilen.
Tillgång till snabbt bredband via fiber eller annan teknik är en del av den
digitala infrastrukturen och bidrar till att skapa förutsättningar för att bo och

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

verka i hela landet, driva tillväxt och för att främja innovativ produktion. Redan
idag har en stor del av Åtvidabergs invånare och företag tillgång till fiber. Att
uppkoppling finns i hela kommunen är även viktigt för den digitala tillgänglig
heten, vilket innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig
service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Nyckelinsatser
•

Fortsätta utveckla arbetet med fysisk infrastruktur och mobilitetslösningar för att främja hållbart resande i hela kommunen.

•

Aktivt medverka i den regionala utvecklingen av infrastruktur
och kollektivtrafik.

•

Arbeta för att möjliggöra ökad tillgång till snabbt bredband på
landsbygden.

•

Kartlägga behov och genomföra åtgärder för att alla kommunala
verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenlig IT-infrastruktur i form
av snabb internetuppkoppling och wi-fi.

•

Arbeta systematiskt med dagvattenhantering i kommunens tätorter.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Kommunens biologiska mångfald och tätortsnära
natur ska värnas och tillgängliggöras

16

I Åtvidabergs kommun finns fantastiska naturmiljöer. Från det högt
värderade eklandskapet och de orörda gammelskogarna med både
gran och tall till över 200 sjöar och vattendrag. Dessa miljöer har ett
rikt växt- och djurliv med allt från svampar och insekter till fisk och
klövdjur. Naturmiljöerna ger oss resurser i form av ekosystemtjänster,
tjänster vi människor får gratis från naturen såsom dricksvatten, livs
medel, råvaror och rekreation. Den tätortsnära naturen bidrar också
till ett stärkt skydd mot klimatförändringar genom att på ett natur
ligt sätt ta tillvara på regnvatten och ge svalka under perioder med
värmebölja.
Naturen bjuder även in till friluftsliv, vilket är viktigt att utveckla för att tillgängliggöra naturen för fler och stärka den naturturism som finns i kommunen.
Detta är en betydande del i att bibehålla en levande landsbygd och i att stärka
folkhälsan.
Tätorten Åtvidaberg är en utpräglad trädgårdsstad och samtliga tätorter i
kommunen har naturen och sjöar nära. Närheten till naturen är något som är
unikt och värt att värna och bibehålla. Alla som bor och besöker Åtvidabergs
kommun ska enkelt kunna vistas i naturliga miljöer där man kan fylla på med
ny energi eller finna en stunds vila och ro.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Utvecklingen både globalt och lokalt visar på en minskad biologisk mångfald.
För att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där den
biologiska mångfalden är god och utom risker för att gå förlorad är det viktigt
att aktivt arbeta med att värna och utveckla våra naturmiljöer, både inom och
utanför tätorterna.

Nyckelinsatser
•

Integrera perspektiv utifrån ekosystemtjänster och klimatanpassning
i samhällsplanering och utvecklingsfrågor.

•

Kontinuerligt arbeta för att tillgängliggöra friluftsanläggningar så
att fler människor kan ta del av dessa.

•

Arbeta med att minska övergödning av sjöar och vattendrag.

•

Arbeta med fria vattenvägar för att gynna vattenlevande organismer.

•

Bevara och förvalta hagmarker för att gynna den biologiska
mångfalden och kulturvärden.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Kommunens verksamheter ska bedrivas
resurseffektivt och cirkulärt

18

God hushållning av resurser krävs för att ge kommande generationer
samma möjligheter och samma eller bättre sociala service som
dagens generation har tillgång till. Detta gäller såväl ekonomiska
resurser som naturresurser och sociala resurser i form av till exempel
personal och kunskap. För att uppnå detta behöver ekonomi vägas
mot verksamhetens behov, nu och på längre sikt.

tillämpa en cirkulär ekonomi, bland annat genom att arbeta för cirkulära verksamhetsflöden, genom upphandling och genom samverkan med andra aktörer
i kommunen och regionen. Förnybar energi är också en del av den cirkulära
ekonomin, därför ska kommunorganisationen använda sig av förnybara energiresurser och investera i förnybar energi lokalt.

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning i Åtvidabergs kommun, och
förbättra den, bör planering och hantering av kommunens verksamheter och
ekonomi leda till en långsiktig förmåga att erbjuda en god kommunal service.
Det är även viktigt att att varje tid och generation betalar sin egen kommunala service. Kommunorganisationen har verksamhetsmässiga och finansiella
mål för att bidra till en god ekonomisk hushållning i kommunen, dessa handlar
bland annat om investeringsåtaganden och driftekonomi.
Cirkulär ekonomi och hushållning av resurser går hand i hand, det leder
bland annat till ökad resurseffektivitet och minskat avfall i dagens konsumtions- och produktionsled. Åtvidabergs kommun kan på flera sätt främja och

Nyckelinsatser
•

Fortsätta arbetet med långsiktig planering inom ekonomistyrningen
i syfte att upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

•

Strategiskt utveckla upphandling så att den bidrar till en cirkulär
ekonomi och ökad resurseffektivitet i samhället samt främjar det
nationella och lokala näringslivet.

•

Arbeta energieffektivt, öka andelen förnybar energi och minska
klimatpåverkan inom kommunens geografiska område, med fokus
på el och drivmedel.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Kommunens verksamheter ska vara en lärande organisation
som präglas av innovation där nya metoder ständigt prövas
för att öka kvalitet och leverans till medborgarna

20

Samhället omkring oss, på både lokal och global nivå, är under ständig utveckling och medborgarna
i en kommun har andra krav på kommunala verksamheter idag än vad man hade för tio år sedan
och längre tillbaka i tiden. Kraven och behoven från medborgarna kommer fortsätta att ständigt
förändras och kommunorganisationen måste kunna vara anpassningsbar, flexibel och utvecklas i
takt med att samhället ändras.
Digitaliseringen är ett område där Åtvidabergs
kommun kommit långt, men utvecklingen går fort
och arbetet med att vidareutveckla digitala processer
måste fortsätta. Kommunorganisationen måste kunna
möta medborgarna och samarbetspartners på nya
arenor och säkerställa att detta kan ske på säkra sätt.
Samtidigt har inte alla tillgång till de nya digitala
lösningarna eller förutsättningar för att hantera dessa.
Här behöver kommunen stötta upp för att öka kompe
tensen och tillgängligheten till digitala verktyg och
förebygga digitalt utanförskap.
Digitalisering och annan utveckling i samhället
skapar både krav och nya förutsättningar för nya
arbetssätt och metoder. Därför måste kommun
organisationen omvärldsbevaka och våga testa nya
metoder och arbetssätt för att fortsatt kunna ge kvalitet
och leverans till medborgarna. För att kunna ha ett

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

öppet förhållningssätt behöver kulturen inom organisationen vara förändringsbenägen, tillåtande och förlåtande. När metoder och arbetssätt inte fungerar drar
vi lärdom av detta för att utvecklas vidare.

Nyckelinsatser
•

Arbeta systematiskt för digitalisering genom
strategier för kompetensutveckling,
automatisering och stöd för verksamhets
utveckling.

•

Utveckla stöd och uppföljningsmodeller
som stimulerar till nya idéer och utveckling
i verksamheterna.

•

Skapa verktyg och utrymme för kommunens
verksamheter att lära av nya metoder och
goda exempel samt omsätta detta i praktiken.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
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Åtvidaberg ska vara en kommun för alla

Åtvidabergs kommun ska vara en plats där man kan bo oavsett vilken
typ av bostad man har behov av och oavsett om man vill bo i någon
av kommunens tätorter eller på landsbygden. Kommunen ska vara
en plats där näringslivet kan blomstra och en plats dit turister och
besökare känner att de vill återkomma. Offentliga platser i kommunen
ska vara tillgängliga och ha en universell utformning där människor
kan röra sig fritt oavsett ålder, kön eller funktionsvariation.
Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs är strategiskt viktiga som noder för
service och bebyggelse i sina områden på landsbygden. Med servicepunkterna
i fokus ska kommunen fortsätta utveckla servicen på landsbygden för att kunna
ge en god samhällsservice till alla kommunens invånare.
Åtvidabergs kommun är en av landets tryggaste, vilket måste värnas och
arbetet med att skapa trygga miljöer för alla behöver fortsätta. I kommunen ska
man känna sig trygg oavsett om man vistas i offentliga miljöer, i skolan, på sin
arbetsplats eller i hemmet. För att stärka trygghet och trivsel i kommunen behövs åtgärder som minskar risken att utsättas för olyckor och brott samt åtgärder
som ökar trygghet och tillit till samhället och varandra. Detta gör kommunen i
samverkan med polisen och andra aktörer i samhället.
Trygghetsperspektivet är mer än den fysiska miljön, det handlar även om
social och ekonomisk trygghet. Kommunen behöver fortsätta utveckla arbetet
tillsammans med andra aktörer för att stötta människor till sysselsättning i syfte
att minska arbetslösheten och öka det sociala välmåendet.
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I Åtvidabergs kommun ska det finnas goda förutsättningar för en jämlik och
jämställd hälsa i befolkningen. Här behöver kommunen utveckla arbetet med
såväl barn och ungas- som äldres psykiska och fysiska hälsa. Medborgare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Nyckelinsatser
•

Utveckla samverkan mellan kommunorganisationen och de
strategiska utvecklingsgrupperna på noderna i syfte att säkra
demokratin i hela Åtvidabergs kommun.

•

Stärka möjligheterna till god psykisk, fysisk och jämlik hälsa för
alla medborgare.

•

Verka för jämställdhet och mångfald inom rollerna som politiskt
organ, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster.

•

Arbeta aktivt med funktionsrättsperspektivet i kommunens
löpande arbete.

•

Bedriva ett strukturerat preventionsarbete kopplat till våld i nära
relation och minskat bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel.

•

Verka för ett tryggt samhälle för alla och utveckla det lokala och
regionala brottspreventionsarbetet i bred samverkan.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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Åtvidabergs kommun ska vara en
kommun med goda uppväxtvillkor

Att känna sig trygg i tillvaron, känna delaktighet och ha möjligheten
att forma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar är viktiga grund
stenar för att vi ska må bra som individer under hela livet. Barn och
unga behöver hälsosamma och trygga miljöer hemma, i skolan, på
fritiden och i samhället för att få goda förutsättningar till att lägga
grunden för ett gott och hälsosamt liv.
Förskolan, skolan och fritidshem är viktiga arenor för att bidra till en bra start
i livet. Där kan vi ge våra barn och unga verktyg för att kunna få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden.
Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska ligga i framkant för att utveckla lärandet, så att barn och elever stärks och når kunskapskraven. Barn och
elever ska varje dag bli sedda och få känna att de lyckas i skolan. Samarbetet
mellan skola och hem ska vara prestigelöst och alltid ha barnets bästa i fokus.
Kommunens förskolor och skolor arbetar med fyra framgångsfaktorer; lik
värdig förskola och skola, tidiga insatser, tillgängliga lärmiljöer samt en lärande
organisation.
Kommunen som organisation har en betydande roll i att ge barn och unga
jämlika förutsättningar att kunna utvecklas och få en god hälsa genom livet.
Även föräldraskapsstöd, preventionsarbete och tidiga insatser för att stötta barn
och unga är viktigt för att skapa goda förutsättningar för våra barn och unga att
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lyckas. Här är det viktigt med samverkan, med vårdnadshavare, kommunens
förvaltningar och med andra aktörer, både lokalt och regionalt.
Goda uppväxtvillkor innebär även att barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. I Åtvidabergs kommun ska barn och unga ha möjlighet att vara del
aktiga, medskapande och känna sammanhang. Möjligheter ska finnas för en
aktiv fritid där man både kan engagera sig i det mångfacetterade förenings
livet och känna sig inbjuden till spontan rörelse i våra tätortsnära miljöer. Som
kommun ska vi arbeta för att alla barn och unga får möjligheter till en aktiv
fritid, oavsett vart i kommunen man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar
familjen har.

Nyckelinsatser
•

Fortsätta utveckla tillgängliga lärmiljöer för en likvärdig förskola,
skola och fritidshem.

•

Erbjuda tydliga arenor för barn och ungas delaktighet och inflytande.

•

Stärka kontinuiteten i preventionsarbetet riktat mot barn och unga.

•

Fortsätta arbetet med meningsfull fritid för alla oavsett var man bor
i kommunen.

•

Utveckla samordning och samverkan med interna och externa
aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET
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Kommunen ska präglas av en god samverkan
och dialog med medborgare, andra myndigheter,
näringsliv, regionen, kommuner och andra aktörer

Demokratin är stark i Sverige, men är inget vi kan ta för givet. Att
arbeta för demokrati och utveckla demokratin är lika viktigt nu som
för 100 år sedan. För att stärka demokratin är dialog och samverkan
viktiga delar. Medborgare ska känna tillit till kommunens verksamhet
vid såväl normal drift som vid externa påfrestningar.
Åtvidabergs kommun är en del i ett större sammanhang, i Östergötland, i Sverige
och i världen. Det som händer inom kommunen ger effekter utanför kommunen
och kommunen påverkas av det som händer i vår omvärld. Samhället har blivit
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alltmer komplext och med det har även kommunorganisationens uppdrag blivit
fler och mer komplexa. För att kunna möta krav från omgivningen och för att
kunna utveckla och påverka både inom kommunen och aktörer utanför kommunens gränser behövs samverkan och samarbete med olika aktörer. Tillsammans
kan samsyn skapas för att kunna samarbeta i en gemensam riktning.
För att kunna ge en så bra samhällsservice som möjligt behövs en god dia
log med såväl medborgare som med det lokala näringslivet. För att skapa goda
dialoger har kommunen medborgarråd, näringslivsråd, pensionärsråd och Ung
i Åtvid – ett koncept för att ta in ungas perspektiv och tankar. Kommun

organisationen är en aktiv part i Näringslivscentrum där samarbetet kontinuerligt utvecklas mellan kommunorganisationen och det lokala näringslivet.
På regional nivå är Region Östergötland, Linköpings universitet, Läns
styrelsen, Lokalt arbetsmarknadsområde Linköping (LA Linköping) och
andra kommuner viktiga samarbetspartners. På nationell nivå behöver
kommunen samarbeta även med andra universitet och myndigheter för
att kunna vara en aktiv part i samhällsutvecklingen, på såväl lokal och
regional som på nationell nivå.

Nyckelinsatser
•

Upprätthålla och utveckla den samverkan som finns idag med
exempelvis Region Östergötland, Linköpings universitet och med
andra kommuner.

•

Vara en aktiv part i utvecklingen av Näringslivscentrum.

•

Arbeta strategiskt för näringslivets utveckling genom det lokala
näringslivsrådet.

•

Upprätthålla och verka för en löpande dialog med alla medborgare på
olika arenor för att säkerställa att alla målgrupper har möjlighet att delta.

27

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och
därmed säkra en hållbar kompetensförsörjning

För Åtvidabergs kommun är det nödvändigt att vara en attraktiv
arbetsgivare för att kunna locka till sig, behålla och utveckla kompe
tenta medarbetare. Utöver ekonomiska incitament är arbetsmiljö,
påverkansmöjligheter och arbetstillfredsställelse viktiga faktorer där
kommunen har möjlighet att konkurrera om arbetskraften.
Den årliga medarbetarundersökningen visar att medarbetarna i kommunen trivs
och är engagerade i sitt arbete. Åtvidabergs kommun ligger här i toppen av
Sveriges kommuner. Mår medarbetarna bra och trivs på sina arbetsplatser blir
arbetsprestationen bättre och kommunen får ett bättre resultat. En betydande
del i att trivas på sin arbetsplats är att känna delaktighet, att man kan påverka
och att man är med och bidrar till en större helhet. I Åtvidabergs kommun är
varje medarbetare en viktig pusselbit för helheten.
En förutsättning för god arbetsmiljö med medarbetarengagemang är ett
gott ledarskap. Cheferna är centrala för nöjdheten hos medarbetarna och det är
viktigt att chefer har de förutsättningar som krävs för att kunna utöva ett gott
ledarskap. Att vara chef i en kommunal organisation är komplext och cheferna
behöver få verktyg och fortbildning för att kunna utvecklas i sitt ledarskap och
vara det stöd och de förebilder medarbetarna behöver för att trivas och utvecklas på sina arbetsplatser.
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Inom vissa yrken råder redan idag brist på kompetensförsörjning och det
kommer att bli svårare att rekrytera medarbetare inom vissa arbetsområden
framöver. För att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen är det viktigt att fortsatt arbeta systematiskt med arbetsmiljön i alla
kommunens verksamheter.
Kommunen som organisation behöver stötta och samarbeta med andra
lokala aktörer kopplat till kompetensförsörjningen i hela kommunen. Näringslivet i kommunen är betydande för samhällsutvecklingen och kommunens
tillväxt. Även utanför kommunorganisationen råder kompetensbrist och samarbetet mellan kommunen och andra aktörer är vitalt för att säkra kompetensförsörjningen i hela kommunen.

Nyckelinsatser
•

Arbeta för ständig utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

•

Möjliggöra för kompetensutveckling och kollegialt lärande hos
medarbetare.

•

Skapa arbetsplatser som präglas av medskapande och dialog.

•

Säkerställa att cheferna har de mandat, resurser och den kunskap
som krävs.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
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GENOMFÖRANDE
Hållbarhetsprogrammet har tagits fram för att guida kommunens verksam
heter och intressenter till vart fokus behöver ligga för att nå kommunens över
gripande mål och i förlängningen Vision 2030. Hållbarhetsprogrammet är
kommunens verktyg för att tydliggöra hur kommunorganisationen ska arbeta
för en hållbar utveckling.
En central del i arbetet är att göra hållbarhetsprogrammet känt och implementerat i all kommunal verksamhet. Kommunens hållbarhetsarbete är redan
idag integrerat centralt i styrning och ledning. Målbilden är att hållbarhets
arbetet ska vara en naturlig del av vardagen och i beslut som tas i alla kommunens verksamheter. För att lyckas med det behöver hållbarhetsprogrammet
implementeras i styrdokument, rutiner, riktlinjer och verksamhetsplaner.
Det är även viktigt för verksamheterna att planera för de insatser som
bedöms kräva budgetmedel utöver vad som finns inom tilldelad budgetram och
lyfta dessa i god tid för att politiken ska kunna göra väl bedömda ställnings
taganden.
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UPPFÖLJNING
Uppföljning av genomförandet av hållbarhetsprogrammet ska ske årligen i
samband med kommunens årsredovisning. Efter att hållbarhetsprogrammets
giltighetstid passerat ska en mer omfattande uppföljning ske av programmet
som helhet.

EN DEL AV EN STÖRRE HELHET
Hållbarhetsprogrammet är Åtvidabergs kommuns styrdokument för att gå från
ord till handling i arbetet med att nå kommunens vision, övergripande mål och
Agenda 2030. Utöver detta svarar hållbarhetsprogrammet på vad kommun
organisationen ska arbeta med för att bidra till att nå de nationella miljömålen,
det nationella folkhälsopolitiska målet med målområden samt nå en god ekonomisk resurshushållning i ett långsiktigt perspektiv.
Det finns flera kopplingar mellan hållbarhetsprogrammet och internationella,
nationella samt regionala mål, planer och program. Då hållbarhetsprogrammet
är brett och innefattar många områden beskrivs inte alla relaterade mål, planer
och program. Som exempel finns nyckelinsatser definierade i hållbarhets
programmet för kommunens arbete med energi- och klimat som vidare speci

ficeras i kommunens handlingsplaner för energi- och klimat samt klimat
anpassning. I handlingsplanerna är Energi- och klimatstrategin för Östergötland
samt den nationella strategin för klimatanpassning och Parisavtalet viktiga utgångspunkter.
Hållbarhetsprogrammet innehåller också mål och nyckelinsatser för kommunens arbete med bostadsförsörjning i enlighet med lagstiftningens krav, där
det nationella övergripande målet för samhällsplanering och Region Östergötlands utvecklingsstrategi är exempel på betydande utgångspunkter i arbetet.
Analys, bakgrundsmaterial och andra nationella samt regionala planer och program som kopplar till bostadsförsörjning finns vidare beskrivet i kommunens
bostadsförsörjningsplan.
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