KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

2020:14 - 401

Hållbarhetsprogram för Flens kommun
2030

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-10-22 § 99

1

Inledning
Flens kommun tar ansvar för en hållbar framtid. Detta hållbarhetsprogram presenterar
långsiktiga ambitioner för att nå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
i kommunen. Ambitionerna är styrande för Flens kommunala organisation och samtliga
kommunala bolag. För att nå ambitionerna är samverkan inom kommunorganisationen
samt med föreningar, näringsliv, och offentliga aktörer på lokal och regional nivå ett måste.
Hållbarhetsprogrammet tar avstamp i kommunens vision som handlar om att ta ansvar för
en hållbar utveckling.
Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I detta hållbarhetsprogram innebär
det en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, utifrån Agenda 2030 och
dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 beskriver vad världens länder ska
arbeta med för att säkerställa en hållbar framtid. Det handlar bland annat om att minska
fattigdomen, främja jämlikhet och fred samt att lösa klimatkrisen och andra
miljöutmaningar. Arbetet i kommuner påverkar många av målen och delmålen i Agenda
2030.
Hållbarhetsprogrammet är ett övergripande styrdokument som består av målbilder till
2030 inom de 17 globala målområdena. Programmet sätter riktningen för alla nya
styrdokument som tas fram i kommunen, framförallt den strategiska planen där
prioriteringar och uppdrag beslutas för de närmaste åren utifrån målbilderna. Samtliga
målbilder i hållbarhetsprogrammet följs upp med hjälp av indikatorer som beslutas när
hållbarhetsprogrammet är på plats. En gång per mandatperiod görs en hållbarhetsrapport
för att se att vi är på rätt väg inom de 17 målområdena. I samband med
hållbarhetsrapporten aktualitetsprövas även målbilderna då förutsättningarna för att nå
dem kan ha ändrats på grund av förändringar lokalt, regionalt, nationellt och/eller globalt.
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Hållbar utveckling i Flens kommun
Flens kommun har ett stort ansvar för att möta dagens och framtidens
samhällsutmaningar. För att lyckas är det viktigt att få med alla aspekter av hållbarhet;
ekologisk, social och ekonomisk, i arbetet. Ambitionerna som uttrycks i
hållbarhetsprogrammet tar avstamp i de frågor som kommunen har rådighet över.
Rådigheten finns i och över den egna organisationen, i mötet med de som besöker, verkar
och bor i kommunen samt genom attitydpåverkan och samverkan.
Kommunens arbete ska komma alla till del, oavsett kön, etnicitet, nationalitet,
religion-/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck eller
könsidentitet och ålder, utbildningsnivå eller social ställning. Enligt Agenda 2030:s
huvudprinciper ska målen uppfyllas med särskild hänsyn till de människor och samhällen
som har sämst förutsättningar. Ingen ska lämnas utanför.
De 17 målen är odelbara och åtgärder för att nå ett mål kommer att påverka möjligheten
att nå andra mål. Även om prioriteringar görs på kort sikt mellan målen är det viktigt att
alltid tänka på helheten eftersom inget mål får nås på bekostnad av något annat.
Målbilderna utgör tillsammans en gemensam horisont för kommunen att sträva mot för att
nå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i Flens kommun.
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Mål 1 - Ingen fattigdom
Mål 1 handlar om att avskaffa all form av fattigdom överallt. Fattigdom beskrivs ibland som
avsaknad av resurser som gör att en person inte har den levnadsnivå som anses vara
allmänt accepterad i samhället. I dagligt tal avses oftast ekonomisk fattigdom, det vill säga
låga inkomster och små ekonomiska tillgångar. Men fattigdom kan även innebära brist på
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
Målbild för Flens kommun 2030:
- Till 2030 har andelen män, kvinnor och barn i Flens kommun som lever i någon form
av fattigdom minst halverats. Kommunens arbete har särskilt fokus på barn och
barnfamiljer.
- Kommunen har sedan länge ett systematiskt arbete för att respektera, skydda och
främja barns och vuxnas mänskliga rättigheter.
- Kommunen förebygger ekonomisk utsatthet och stöttar de som lever i sådan att ta
sig ur sin situation inom ramen för gällande lagstiftning.
- Upplevda brister gällande frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk
säkerhet hos invånarna analyseras och utgör grund för planering av kommunala
aktiviteter och insatser.
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Mål 2 - Ingen hunger
Målet om ingen hunger spänner över en rad ämnesområden, med en gemensam strävan
om att säkra människors tillgång till mat på kort och lång sikt. Här ingår kosthållning,
undvikande av miljögifter, bevarande av genetisk mångfald och hållbart jordbruk. Tillgång
till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet och kommuner spelar en viktig
roll genom sitt ansvar för måltider i till exempel förskola, skola och äldreomsorg.
Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshanteringen innebär att matens kvalitet säkras.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har förekomsten av fetma, övervikt liksom undernäring minskat i Flens
kommun.
- De måltider som serveras i och av kommunens verksamheter är goda, hälsosamma
och näringsriktiga med måltidsglädje i fokus.
- Den enskilde matgästens möjligheter till inflytande över måltiderna har ökat.
- Alla verksamheter som hanterar mat och måltider i kommunorganisationen arbetar
systematiskt med att minska miljö- och klimatpåverkan.
- Kommunen värnar om brukningsvärda jordbruksmarker och främjar ett hållbart
jordbruk med sikte på att en större andel av odling och djuruppfödning i Flen ska
vara ekologisk 2030.
- Kommunen har en fortsatt hög andel ekologiska samt svensk- och/eller
lokalproducerade livsmedel i den kommunala verksamheten, samt har god
beredskap för kristider.
- Kommunen samarbetar med civilsamhället i syfte att nå individer och grupper i
riskzonen för hunger som den kommunala verksamheten har svårt att nå.
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Mål 3 - God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla
människor i alla åldrar. Det finns en stark koppling mellan den ekonomiska situationen och
individens hälsa. Kommuner har stora påverkansmöjligheter för folkhälsan både när det
gäller livsvillkor och levnadsvanor. Med livsvillkor avses alla de förhållanden i närmiljön och
samhället som omger en individ, såsom tillgång till hälso- och sjukvård,
uppväxtförhållanden, bostads- och arbetsförhållanden, men även politiska beslut och
lagstiftning.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 finns förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla invånare i Flens
kommun.
- Flens kommun främjar möjligheter till fysisk aktivitet, fritidssysselsättningar,
friluftsliv, naturupplevelser och kulturliv runt om i kommunen, varav flera är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
- Det finns ett starkt lokalt föreningsliv som med stöd av kommunen aktivt skapar
möjligheter till en bättre hälsa för kommunens invånare.
- Kommunen har sedan länge ett systematiskt arbete för att främja hälsa i samhället
samt förebygga och tidigt upptäcka ohälsa hos individer i kommunens
verksamheter.
- Arbetsplatser i Flens kommun arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland sina
anställda. Sjukfrånvaron bland kommunalt anställda är under 5 %.
- Psykisk ohälsa och användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak har
minskat avsevärt bland Flens invånare, framförallt bland ungdomar och unga vuxna.
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Mål 4 - God utbildning för alla
Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet
genom livet. Barn och ungas förutsättningar för att leva ett gott liv med en god psykisk och
fysisk hälsa och makt att påverka sina liv formas redan under barn- och ungdomsåren.
Utbildning är en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhällen. Det
är viktigt att studerande får kunskaper och färdigheter som främjar en hållbar utveckling.
Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningssystemet i Sverige.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 finns det god tillgång på likvärdig utbildning av god kvalitet i alla delar av
Flens kommun och en högre andel elever uppnår gymnasieexamen och är behöriga
till högskolan.
- En stor majoritet av lärarna i kommunala skolor och minst hälften av
fritidspedagoger har lärarlegitimation. Minst hälften av lärare på kommunala
förskolor har förskollärarlegitimation.
- Elever i skola och vuxenutbildning har goda kunskaper och färdigheter för att kunna
nå egen försörjning och för att kunna bidra till hållbar utveckling i samhället.
- Kommunen stimulerar, tillsammans med till exempel studieförbund och föreningar,
ett ökat lärande hos den vuxna befolkningen om hur vi kan nå det hållbara
samhället.
- Kommunen skapar kreativa och stimulerande lärmiljöer att trivas i samt har ett
aktivt och förvaltningsöverskridande arbete för att främja närvaro och förebygga
frånvaro.
- Gymnasieskolan i Flen är ett attraktivt skolalternativ för kommunens ungdomar
som erbjuder högkvalitativ utbildning.
- Flens kommun som organisation har etablerade samarbeten med till exempel
näringsliv, högskolor och universitet för att motivera elever och stärka utbildningen.
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Mål 5 - Jämställdhet
Mål 5 handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, villkor
och möjligheter att forma sina liv. Det ingår även att våld i nära relation och skadliga
sedvänjor, som könsstympning och tvångsäktenskap, ska upphöra. Sverige har ett rättsligt
ramverk som främjar jämställdhet och det är en del av det kommunala uppdraget. I skolan
ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna, inklusive jämställdhet.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har flickor och pojkar, kvinnor och män i Flens kommun lika rättigheter,
villkor och möjligheter att forma samhället och sina egna liv.
- Kommunen har god förståelse för hur olika beslut och satsningar gynnar flickor och
pojkar, kvinnor och män på olika sätt, och arbetar systematiskt för en rättvis
fördelning av resurser i alla sina verksamheter.
- Det finns inga osakliga löneskillnader och villkor mellan kommunalt anställda
kvinnor och män i Flens kommun.
- Kommunen har ett systematiskt arbete för att förebygga och utmana destruktiva
könsnormer som till exempel kan leda till våld och övergrepp.
- Kommunen har en nolltolerans mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck. I kommunen ska kvinnofrid råda.
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Mål 6 - Rent vatten och sanitet
Mål 6 handlar om tillgång till rent vatten, förbättrad vattenkvalitet, förbättrad
avloppsrening och restaurering av vattenrelaterade ekosystem. En viktig fråga är hur de
goda dricksvattenresurserna i Sverige ska kunna säkerställas långsiktigt. Reningen av
avloppsvatten i Sverige är inte alltid tillfredsställande, framförallt för enskilda avlopp. Enligt
EU:s vattendirektiv får statusen på en vattenförekomst inte försämras.
Mål för Flens kommun 2030:
- År 2030 har alla vattentäkter som levererar dricksvatten till Flens allmänna VA-nät
aktuella skyddsområden och skyddsföreskrifter.
- Kommunorganisationen hushåller med vatten i sina verksamheter och arbetar
proaktivt för att säkra vattentillgång i kommunen och minska konsekvenserna av
vattenbrist.
- Det allmänna VA-nätet är utbyggt till prioriterade områden och planer finns för
anslutning av nya områden, genom en aktuell VA-plan.
- Kommunen har ett systematiskt arbete för att förbättra och bevara god
vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, i enlighet med Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram.
- Det sker en systematisk tillsyn av och dialog med verksamheter som kan ha negativ
påverkan på vattenkvaliteten.
- Kommunen följer en strategi för hur majoriteten av näringsämnena från
avloppsvatten ska återföras till kretsloppet.
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Mål 7 - Hållbar energi
Hållbar energi för alla handlar om att säkerställa tillgång till energi, öka andelen förnybar
energi och öka energieffektiviteten. I kommunala verksamhetslokaler och allmännyttiga
bostäder finns en långsiktig positiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan
göras i både befintliga och nya byggnader. Transporter använder stora mängder fossil
energi och det är därför viktigt att förutsättningarna för att välja förnybara alternativ
förbättras.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har energiförbrukningen per m2 i kommunägda fastigheter minskat
kraftigt. Nybyggda kommunala fastigheter har lägre energianvändning än lagkraven
för nära-noll-byggnader.
- Kommunala verksamheter i samverkan med fastighetsägare ser till att lokaler
används effektivt och samnyttjas där det är möjligt.
- Andelen förnybar energiproduktion har ökat i Flens kommun. Kommunen
underlättar för etableringar av till exempel el-, biogas-, och biokolsproduktion och
är drivande i arbetet med ett flertal nya egna anläggningar, framförallt för
elproduktion.
- Kommunorganisationen har minskat sina utsläpp från transporter med 70 % jämfört
med 2010 genom ett aktivt arbete för en fossiloberoende fordonsflotta. Det finns
goda möjligheter för anställda att använda alternativa färdmedel, till exempel
elcykel, samt att ha digitala och resfria möten.
- I hela kommunen är det enkelt att tanka/ladda fordon med olika typer av förnybara
drivmedel och minst hälften av alla registrerade fordon i kommunen är miljöbilar.
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Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla människor. Att främja
ett gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer
för hållbar utveckling. Det behöver även skapas goda förutsättningar för privat
företagande, ungas anställning, entreprenörskap och hållbar turism.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har arbetslösheten i Flens kommun minst halverats, med särskilt fokus på
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunen strävar efter likvärdiga
möjligheter till sysselsättning för alla medborgare.
- Flens kommun är en attraktiv arbetsgivare med ett systematiskt arbete för att säkra
kompetensförsörjning och goda arbetsvillkor.
- Kommunen har ett gott bemötande till företag och underlättar för att det lokala
näringslivet ska vara framgångsrikt och kunna skapa fler arbetstillfällen.
- Kommunen säkerställer att potentiella nyetableringar har minsta möjliga negativa
påverkan på miljö och klimat.
- Turismen och besöksnäringen har utvecklats, med särskilt fokus på kommunens
natur-, kultur- och friluftsvärden. Kommunen underlättar för en turism med låg
miljö- och klimatpåverkan.
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Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 handlar om att bygga infrastruktur som klarar förändringar i klimat såväl som
förändringar i användarbehov, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt
uppmuntra innovationer. Genom investeringar i infrastruktur kan fler samhällen skapa
positiv utveckling för sina invånare. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen vara
resurseffektiv och använda ny teknik och innovationer som tar hänsyn till miljö och klimat.
För att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik krävs styrmedel och påverkansarbete.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har Flens kommun väl fungerande infrastrukturer och teknisk försörjning,
till exempel vad gäller vägnät, kollektivtrafik, bredband, vatten, avlopp och el. Det
finns en utvecklad och utökad tågtrafik.
- Det är enkelt, effektivt och säkert att förflytta sig med gång, cykel och
kollektivtrafik. En ökad andel av resorna i kommunen sker med dessa färdslag.
- Det finns enhetliga cykelnät med säkra cykelvägar inom kommunens tätorter och
orter. Kommunen verkar även för att förbättra möjligheterna att cykla säkert
mellan orterna.
- Strategisk planering och miljötekniska lösningar används inom energi och
infrastruktur för att minska klimatpåverkan och nå en effektivare energianvändning.
- Samverkan sker med industri och akademi med Flens kommun som testbädd för
olika typer av utvecklingsprojekt.
- Flens kommun för en löpande dialog med företagen i kommunen om hur de ska
kunna ställa om sin verksamhet för att bli mer hållbara.
- Kommunen använder en större andel trä vid nybyggnationer. Möjligheten att
använda trä prövas för samtliga bygg- och anläggningsprojekt där det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt.
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Mål 10 - Minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om att minska inkomstklyftor, främja social, politisk och ekonomisk
inkludering, säkerställa lika rättigheter för alla - oavsett kön, sexuell läggning,
könsidentitet- eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsvariation eller ålder och främja en säker migration. Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga
målområden. Att ”inte lämna någon utanför” är en av de grundläggande principerna som
ramar in agendan för hållbar utveckling.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har sociala och ekonomiska skillnader minskat avsevärt i Flens kommun,
genom ett aktivt arbete för minskad ekonomisk utsatthet bland barn, unga, och
vuxna, minskat beroende av försörjningsstöd, höjd utbildningsnivå, stärkta
utbildningsresultat, stärkt sysselsättning, ökad jämställdhet, och minskad
bostadssegregation.
- Kommunens verksamheter och andra samhällsaktörer tar gemensamt ansvar för att
inkludera nyinflyttade i samhällslivet och arbetsmarknaden och motverka
diskriminering.
- Alla kommunorganisationens fysiska åtgärder, till exempel lekplatser och
hållplatser, genomförs enligt praxis för hög säkerhet och fullgod
tillgänglighetsanpassning.
- De nationella minoriteterna i Flens kommun upplever att möjligheterna till
inflytande och delaktighet har ökat, att deras kulturella identiteter har stärkts, och
att diskriminering och utsatthet har minskat.
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Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
Växande städer och samhällen kan skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också
bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar samhällsplanering
omfattar bland annat hållbar planering av bostäder och offentliga platser, skydd av naturoch kulturarv, effektiv dagvattenhantering, främjande av gång-, cykel och kollektivtrafik
samt att minska städers och byggnaders miljöpåverkan. Ansvaret för stadsplanering ligger
på kommunal nivå och påverkas av omfattande lagstiftning som främjar hållbar utveckling.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har Flens kommuns samhällsplanering enligt översiktsplanen resulterat i en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö.
- Det finns god tillgång till attraktiva och hälsosamma bostäder i olika prisklasser,
storlekar och upplåtelseformer. Trångboddheten har minskat.
- Vid planering av områden och bostäder tas alltid hänsyn till värdefulla natur- och
kulturmiljöer, miljö- och klimatpåverkan minimeras och social sammanhållning
främjas.
- Luftkvaliteten i kommunen har förbättrats.
- Kommunorganisationen arbetar för en effektiv och tillfredsställande
dagvattenhantering utifrån en aktuell dagvattenpolicy med handlingsplan.
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Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv och cirkulär användning av
resurser och en minskad miljöpåverkan genom minskad användning av hälsofarliga
kemikalier och farligt avfall. Konsumtion, av privatpersoner, företagare och offentliga
verksamheter, påverkar världen både ekonomiskt och miljömässigt i produktionen av varor
och tjänster, och i slutfasen av produkternas livslängd. För en kommun är den offentliga
upphandlingen därför en nyckelfråga.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 präglas Flens kommunorganisation sedan länge av ett cirkulärt perspektiv,
där minimering och återanvändning av resurser är prioriterat. Alla kommunens
verksamheter källsorterar avfall.
- Det ställs höga miljömässiga och sociala krav i upphandlingar som följs upp
regelbundet i samverkan med andra aktörer. Avtalsföljsamheten är mycket hög.
- Evenemang som arrangeras av eller i samarbete med Flens kommun har hållbarhet
som utgångspunkt, till exempel när det gäller materialval och vad som serveras.
- Kommunens verksamheter planerar måltider och matförsäljning så att mängden
matsvinn minimeras. Samarbete sker med lokala livsmedelsaktörer för att även
deras matsvinn ska minska.
- Koldioxidutsläpp från konsumtionen har minskat, bland annat genom att invånare
och företag i Flens kommun har god kunskap om klimatsmarta val och beteenden.
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Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Världens länder har kommit
överens om att den globala genomsnittliga temperaturhöjningen ska begränsas till långt
under två grader till nästa sekel. Att överstiga två grader får allvarliga konsekvenser för
ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och kan resultera i ökade
naturkatastrofer. Det är alltså både viktigt med åtgärder för att minska klimatpåverkan och
åtgärder för att anpassa samhället till nuvarande och framtida klimatförändringar.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har växthusgasutsläppen i Flens kommun minskat med minst 16 % årligen
sedan 2020. Detta genom ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan med fokus
på transporter, samhällsplanering, byggnader, lokal förnybar energi- och
elproduktion, och genom att inspirera till klimatsmarta invånare.
- Kunskapen om klimatfrågan är hög bland kommunanställda och förtroendevalda.
Alla kommunens verksamheter tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.
- Flens kommunorganisation motverkar klimatförändringarna samt är beredd på
effekterna i form av till exempel översvämningar, värmeböljor, stormar,
skogsbränder och påverkan på grundvattnet.

16

Mål 14 - Hav och marina resurser
Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem i världens hav.
Utsläpp i sjöar och vattendrag hamnar till slut i haven. Det handlar till exempel om
näringsämnen från jordbruk och enskilda avlopp, skräp och föroreningar. Med skräp menas
både det som slängs i naturen men också exempelvis slitage från bildäck. Allt som görs för
att förbättra vattenkvaliteten och motverka nedskräpning i kommunen är positivt för hav
och marina resurser.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har saneringsåtgärder genomförts vid de förorenade områden i Flens
kommun där riskerna för hälsa och miljö är som störst. Utredningar har genomförts
vid alla områden med riskklass 1 och 2.
- Kommunen verkar för att öka andelen privatfinansierade undersökningar och
åtgärder av förorenade områden och är aktiv i att ansöka om bidragsmedel.
- Kommunens verksamheter har en minimal användning av hälso- eller miljöskadliga
kemikalier och material.
- Genom ett aktivt förebyggande arbete har nedskräpningen samt utsläpp av
föroreningar, mikroplast och näringsämnen minskat i kommunen. Invånare tar
gemensamt ansvar för sina närmiljöer.
- För att främja ett hållbart fiske köper kommunen endast in hållbarhetsmärkt fisk.
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Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Detta mål handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart användande av
ekosystem, ett hållbart skogsbruk, samt hejda markförstöring och förlust av biologisk
mångfald. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system
men utrotningen av växt- och djurarter sker i en snabbare takt än någonsin tidigare i
mänsklighetens historia. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan genom att natur- och
kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och friluftsliv.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 har en betydligt större andel av ytan i Flens kommun ett formellt skydd, till
exempel i form av naturreservat, i första hand områden inom kommunens gröna
och blåa samband som pekas ut i översiktsplanen.
- Den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt i kommunens
skogs- och parkförvaltning samt samhällsplanering. Hänsyn till ekosystemtjänster är
integrerad i samhällsplaneringen.
- Människor har tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Det finns gott om tätortsnära natur
som ger goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv.
- Det finns en god kunskap i kommunorganisationen och bland invånare om att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen
är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Kunskapen om hur vår
konsumtion påverkar den biologiska mångfalden är också god.
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Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Detta mål spänner över skilda områden såsom att minska våld, tortyr, människohandel,
stoppa illegala flöden av vapen och att bekämpa korruption. Målet rör även ett
inkluderande och representativt beslutsfattande och skyddande av grundläggande friheter.
Inkluderande samhällen, transparenta och ansvarsfulla institutioner, god samhällsstyrning
och frihet från våld är förutsättningar för mellanmänsklig tillit och social sammanhållning.
Målbild för Flens kommun 2030:
- År 2030 upplever invånare och besökare Flens kommun som en trygg och attraktiv
kommun att bo, verka och leva i med respekt för mänskliga rättigheter.
- För att attrahera nya och befintliga invånare erbjuds en livsmiljö som är
inkluderande och ger förutsättningar för ett gott och aktivt liv, i stadsbygd såväl
som landsbygd.
- Kommunen bjuder in till olika former av delaktighet och det finns etablerade
samverkansformer för dialog mellan kommunorganisationen och invånare i
kommunen, där även unga finns representerade.
- Kommunen arbetar aktivt med att stärka demokratiska processer och att skydda
och värna demokratin från negativ påverkan.
- Valdeltagandet ökar vid varje val, och särskilt i valdistrikt med lägre valdeltagande.
- Mobbning, kränkande särbehandling och diskriminering i kommunens
verksamheter har minskat, och kommunen verkar för att det även ska minska i
samhället i stort.
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Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 handlar framförallt om att mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan
världens rikaste och världens fattigaste länder. Men det går också att tolka detta mål inom
ramen för ökad samverkan och partnerskap lokalt och regionalt för att uppnå de andra
målen i agendan. Kommuner och regioner samverkar trots sin rätt till självbestämmande
ofta både sinsemellan men också med näringslivet, akademin, civilsamhället och invånarna.
För att klara av välfärdsuppdraget är kommuner och regioner beroende av bred
samverkan.
Målbild för Flens kommun 2030:
- Flens kommun samarbetar aktivt med föreningar, näringsliv, och offentliga aktörer
på lokal och regional nivå för att tillsammans lösa miljö- och samhällsutmaningar.
Inom frågor med stora behov finns formaliserade samverkansformer.
- Flens kommun deltar i relevanta nätverk och organ för att stärka, bevaka och bejaka
kommunens intressen i aktuella frågor
- Flens kommun är drivande för att hitta nya sätt att lösa utmaningar och bidra till
utvecklingen för Sörmland och närliggande tillväxtregioner.
- Flens kommun tar tillvara på partnerskap och finansiering på lokal, regional,
nationell och internationell nivå för att få en hävstång till att uppfylla Agenda 2030
och de globala målen.

