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Hållbar utveckling handlar om att hållbart 

bevara naturens tjänster och tilliten i samhället. 

Det innebär ett fokus på långsiktighet, 

helhetssyn samt ett globalt perspektiv. 

Man talar om tre olika dimensioner: 

 

– Social hållbarhet handlar om att bygga ett 

långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

– Ekonomisk hållbarhet handlar om att 

effektivt hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt. 

 

 

 

– Ekologisk hållbarhet handlar om långsiktigt 

bevarar naturens resurser och att anpassa 

samhället efter miljöns förutsättningar och 

människors hälsa.  

 

Ett hållbart samhälle kan till exempel betyda 

att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av 

ett segregerat och ojämlikt samhälle och en 

förstörd miljö.
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Policy för hållbar utveckling 
Policyn för hållbar utveckling anger färdriktningen för kommunkoncernens arbete med en 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling. Ljungby kommun vill att alla 
gemensamt verkar och tar ansvar för ett hållbart samhälle. Vårt arbete med hållbar utveckling 
utgår från de Globala målen, även kallad Agenda 2030. 
 
 
 
Vi ska: 
 

• Arbeta för en hållbar positiv utveckling för alla som lever och verkar i 

kommunen. 

• Sträva efter en god och hälsosam livsmiljö för människor, djur och växter 

i dag och i framtiden. 

• Utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi. 

• Främja användningen av förnyelsebar energi. 

• Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

• Verka för att de Globala målen, Agenda 2030 uppfylls. 

• Verka för att de nationella miljömålen uppfylls. 

• Arbeta utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län.  

• Ta fram och följa upp kommunala nyckeltal för hållbar utveckling. 

• Använda alla våra resurser effektivt genom att effektivisera enligt Lean. 

• Arbeta aktivt för ett integrerat samhälle där vi inkluderar alla och 

motverkar utanförskap. 

• Arbeta med en hållbar vattenförvaltning, samt utveckla och stödja 

vattenfrågan.
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