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Samhällsbyggnadsnämnden

Hållbarhetsprogram för Himna - godkännande
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förslag till hållbarhetsprogram för Himna godkänns.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utifrån
hållbarhetsprogrammet ta fram en handlingsplan för Norra Himna.
Ärende
Plankontoret fick 2019-04-24 § 73 i uppdrag att utarbeta en miljö- och
hållbarhetsprofil för Himna, som underlag för detaljplan och markanvisning.
Ett hållbarhetsprogram för hela Himnaområdet i västra Linghem har tagits
fram. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att beskriva områdets
hållbarhetsambitioner, hur de kan genomföras och vilka som behöver agera.
Hållbarhetsprogrammet är inte juridiskt bindande. Det ska vara vägledande för
fortsatt planering och genomförande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden godkänner hållbarhetsprogrammet och ger Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
norra Himna.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Hållbarhetsprogram för Himna - godkännande, 2021-05-25
Bilaga 1 – Hållbarhetsprogram för Himna
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Bakgrund
Hållbarhetsprogrammet omfattar såväl miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet. Det innehåller en övergripande vision, effektmål, åtgärdsförslag och
beskrivning av processtyrning.
Vision, mål och åtgärdsförslag utgår från de globala målen i Agenda 2030, som
Linköpings kommun anslutit sig till. Inriktningar i tidigare planering i
”Fördjupad översiktsplan för Linghem” och utredningen ”Strukturskiss för
Himna” varit centrala. Andra viktiga utgångspunkter har varit mål och
inriktningar som finns i gällande politiska styrdokument.
Arbetet har genomförts med inspiration från en guide för hållbar
stadsutveckling som kallas Citylab. Organisationen Sweden Green Building
Council står bakom Citylab.
En princip med arbetssättet är att säkerställa hållbarhetsambitionerna
successivt. Hållbarhetsprogrammet har därför tagits fram samtidigt som
pågående planarbete. Ambitionen är ett systematiskt hållbarhetsarbete som
undviker tidiga inlåsningar.
Hållbarhetsprogrammet har tagits fram av den projektgrupp som arbetar med
detaljplaner för Himna 11:4, 3:2 m.fl (Norra Himna) och Himna 3:2, 1:3 m.fl.
(Södra tillfarten). Innehållet har utformats och förankrats genom arbetsmöten
och dialoger med tjänstepersoner från flera kommunala bolag och andra
förvaltningar.
Kommunala mål
Hållbarhetsprogrammet berör främst målområde Samhälle. De mål som
programmet kan bidra till att förverkliga är:


Ett attraktivt och tryggt Linköping



Ett klimatsmart Linköping



Ett Linköping med rikt kultur- fritids- och idrottsliv

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Generellt bör godkännande av hållbarhetsprogrammet skapa förutsättningar för
positiva konsekvenser avseende jämställdhet. Ansatsen att se olika
samhällsgruppers behov har varit bredare än enbart genus. Exempelvis
beskriver visionen en vilja att erbjuda boendemöjligheter för olika typer av
hushåll, med olika inkomstnivåer och på olika platser i livet. Vikten av trygga
transportvägar för unga och äldre lyfts.

3 (3)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Alisa Basic

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

