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Grundsyn hållbarhet
Bakgrund
Gävle kommun har tagit fram en vision för hur livet ska se ut i Gävle år 2025.
Visionen är styrande för Gävle kommunkoncerns arbete. I direktivet för det
miljöstrategiska programmet har det påvisats ett behov av en grundsyn för
hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, som utgår från
Gävles vision 2025. Grundsynen ska vara en utgångspunkt för allt vi gör som
påverkar Gävle kommuns utveckling.

Förslag till Grundsyn hållbarhet
Hållbar utveckling är enligt definitionen i Brundtlandsrapporten en utveckling
som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. I begreppet ingår de tre dimensionerna
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En klassisk modell av hållbar
utveckling visar tre cirklar som är sammanlänkade. Denna modell visar att de
tre dimensionerna hänger ihop men inte tillräckligt tydligt hur de gör det.

De tre dimensionerna

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där vi strävar efter att det goda livet uppfylls för alla.
Social hållbarhet är exempelvis ett fungerande socialt liv där det finns service,
välgestaltade och vackra miljöer, mötesplatser och möjligheter för alla.
Samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där erbjuds
delaktighet och inflytande.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och
materiella resurser på lång sikt.
Ekonomisk hållbarhet är en långsiktigt fungerande ekonomi med exempelvis
en arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft och goda
möjligheter till sysselsättning som ger ett väl fungerande näringsliv. En
fungerande bostadsmarknad, med ett väl underhållet fastighetsbestånd,
anläggningar och övriga miljöer.
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på djur och
natur samt människans hälsa.
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Ekologisk hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan
processer som bygger upp och bryter ned, utan slöseri med naturresurser och
energi och som bevarar den biologiska mångfalden och genetiska variationen.
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden t ex fossilt kol och
tungmetaller, eller ämnen från samhällets produktion t ex kväveoxider och
hormonstörande ämnen.

Så menar vi att de tre dimensionerna hänger ihop;
Sociala dimensionen är målet om det goda livet för alla.
Ekonomiska dimensionen är ett medel för att uppnå det goda livet.
Ekologiska dimensionen är ramen för målet och medlen.
Så här kan sambanden mellan de olika dimensionerna illustreras:

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är starkt sammanbundna och
varandras förutsättning och stöd. En långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter
att välståndet fördelas rättvist och att det sker en tillväxt i det mänskliga
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kapitalet (hälsa, utbildning osv.), varvid den ekologiska dimensionen utgör
ramen. Social utveckling är därför både ett resultat av och en förutsättning för
ekonomisk utveckling. Den ekologiska dimensionen som handlar om att värna
om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, är en förutsättning för
en långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling.

Så ska grundsynen användas
Grundsynen ska vara en utgångspunkt för allt vi gör som påverkar Gävle
kommuns utveckling. Det innebär att Gävle kommun vid all planering och vid
alla strategiska och politiska beslut behöver ta hänsyn till alla tre
dimensionerna av hållbarhet. Grundsynen för hur de tre dimensionerna
hänger ihop ska vara vägledande.
I Gävle kommunkoncern hittar vi samverkansformer inom organisationen för
att i ett tidigt planeringsskede ta hänsyn till hur olika beslut kan komma att
påverka de tre hållbarhetsaspekterna och alla delar i organisationen. Det finns
inga färdiga lösningar för hur vi når en hållbar utveckling, utan det krävs
kontinuerlig dialog och samverkan för att hitta de bästa lösningarna i varje
enskilt fall. Det krävs arbete, helhetssyn och en vilja till ständig förbättring.
Grundsyn hållbarhet utgör ett paraply över kommunens styrdokument.

