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Inledning 

Världen står för svåra utmaningar med klimatförändringar och urholkning av 

naturresurser vilka bidrar till en negativ utveckling av samhällen globalt som 

lokalt. Hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska 

perspektiv på utveckling. Ekologisk hållbar utveckling bygger på insikten om att 

naturen har ett eget värde och rätten att förändra och bruka naturen är förenad med 

ett ansvar om att förvalta den väl. Denna policy svarar i huvudsak till det 

ekologiska hållbarhetsperspektivet. Huddinge kommun ska vara en förebild inom 

det ekologiska perspektivet så att även kommande generationer har tillgång till 

frisk luft, rent vatten och en natur med hög biologiska mångfald.  

Syfte 
Syftet med miljöpolicyn är att förstärka och säkerställa att kommunen i sitt arbete 

långsiktigt tar hänsyn till en ekologisk hållbarutveckling inom samtliga 

verksamheter. Policyn bygger på vetenskapliga grunder baserat på de fyra 

hållbarhetsprinciperna.1 

Ansvar och uppföljning 

Varje nämnd ansvarar för att implementera och följa policyn, i de delar som berör 

deras verksamhetsområden.  

Respektive nämnd ansvarar även för uppföljning av miljöpolicyn inom de egna 

verksamhetsområdena. Uppföljning sker inom nämndens ordinarie process för 

uppföljning. 

Revidering i policyn 

Dokumentansvarig uppdras att vid behov initiera förändringar i policyn. Förslag 

till revideringar tas fram av miljö- och bygglovsförvaltningen i samråd med 

kommunstyrelsens förvaltning. 

Miljöpolicy 
Huddinge kommun ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:  

• ta hänsyn till miljö- och naturvärden i beslut och planprocesser,  

 
1 I det hållbara samhället, utsätts inte naturen för systematiskt:  

1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (till exempel fossilt kol, olja och metaller). 

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (till exempel kväveoxider, 

bromerade flamskyddsmedel och hormonliknande kemikalier).  

3. degradering på fysiskt sätt (till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av 

ekosystem).  

Och det finns inga strukturella hinder för människors: 

4. hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening (till exempel genom farliga 

arbetsförhållanden, undertryckande av yttrandefrihet, hinder mot utbildning, diskriminering, 

undertryckande av kultur).    
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• medverka till att bevara, utveckla och återskapa biologisk mångfald i 

kommunen,  

• arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser,  

• förebygga föroreningar och minimera avfallsmängder,  

• kontinuerligt minska klimatpåverkan och energianvändningen,  

• öka andelen förnyelsebar energi och minska andelen fossilbaserad energi i 

såväl bostäder, lokaler som fordon och transporter,  

• verka för ett miljöanpassat och hälsosamt samhällsbyggande,  

• aktivt minska innehållet av farliga ämnen i varor och kemiska produkter i 

kommunens verksamheter samt i kommuninvånarnas vardag,  

• ställa relevanta och ambitiösa miljökrav i upphandling av varor och 

tjänster,  

• andelen inköp och användning av miljömärkta produkter ska ligga på en 

hög nivå,  

• engagera och utbilda medarbetare och förtroendevalda så att arbetet inom 

miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas, 

• kommunicera hållbar utveckling med invånare och andra intressenter. 

 

Policyn gäller från antagande och tills vidare. 


