
SÅ GÖR DU EN HÅLLBARHETSBEDÖMNING
Utifrån checklistor framtagna av Piteå kommun

Piteå kommun har tagit fram olika verktyg för att lättare kunna bedöma om olika förslag/alternativ leder till en hållbar utveckling.  
Detta verktyg är en hållbarhetsbedömning som görs utifrån de olika perspektiv och inriktningar som utgår från kommunens Plan  

för hållbarhet. När man bedömer ett förslag/alternativ gör man det utifrån inriktningarna: mångfald, hälsa, delaktighet, trygghet,  
miljö, klimat & energi, konsumtion, ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning & sysselsättning samt utveckling & tillväxt. 

De förslag/alternativ som man kan bedöma är till exempel: placering av  
byggnader utifrån olika alternativ, planering av bostadsområden, offentliga 
miljöer och verksamheter, nyetableringar, flytt av verksamheter samt  
vid framtagande av planer och program osv. 

Genom att gå igenom de hjälpfrågor som finns i checklistan kan  
man tydligare se hur olika perspektiv påverkas av förslagen/alternativen. 
Bedömning kan också göras på ”ett nollalternativ”, dvs. om ingenting görs 
(oförändrat tillstånd) – vad innebär detta för framtiden (eller vad medför det 
för konsekvenser)? Förslaget eller de olika aktuella alternativen antecknas och 
analyseras i en sammanfattande text som bifogas till förslaget/alternativen. 

För att få en helhetsbild och se hållbarheten utifrån ett annat  
geografiskt perspektiv, annan skala, så kan en analys göras utifrån  
byggnad och plats, närmiljö, stad/by, kommun och region. Hur  
påverkar förslaget/alternativen helheten? 

Utifrån en sammanfattade beskrivning/bedömning kan  
rekommendationer göras utifrån hållbarhet.

Samhällsbyggnad
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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HÅLLBARHETSBEDÖMNING UTIFRÅN 0 ALTERNATIV
+- Symboler med de olika alternativen.

Hur påverkar förslaget barn och unga? Behövs en  
barnkonsekvensanalys?
Ex. barn, barnfamiljer, ungdomar.

Främjar förslaget goda sociala strukturer  
och möjligheter till integration? 
Ex. boendeformer, avgifter, tillgång till infrastruktur/trafikslag, segregation.

Påverkar förslaget demografiska socioekonomiska och  
etiska skillnader? Gynnas ett kön mer än det andra? 
Ex. vävs olika skeenden i livet samman, tillvaratas människors  
potential oavsett funktionsförmåga och kön, individers utveckling.  
Kan kollektiva resmöjligheter tillgodose olika befolkningsgruppers behov.

Inkluderar förslaget ev. anpassningsbehov som finns  
för att alla ska kunna nyttja, avnjuta eller använda. 
Ex. Personer med olika funktionsnedsättningar och ålder  
har olika behov.

Inbjuder förslaget till rörelse utomhus? 
Ex. grönska, vattennära, belysning, rekreation, lek, skötsel,  
trafikhastigheter, GC-väg, sittplatser, grillplats, barns rörelsefrihet.

Hur påverkar förslagar olika hälsobehov? 
Ex. buller, luft, sömn/vila, fritidsintressen.

Underlättar förslaget till att göra  
hälso- och miljömedvetna val för alla? 
Ex. GC-främjande/promenadvänlighet/rekreation,  
buss, sopsorterin, sociala möten.

Hur påverkar förslaget kulturmiljöer? 
Ex. bevarande av värdefulla kulturmiljöer i området,  
tillgång för allmänheten.
 

Påverkar förslaget i vilken utsträckning människor  
kan mötas/stödjande miljöer för möten? 
Ex. mötesplatser, lek, rekreation, service och avgifter.
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Påverkar förslaget trygghetsapeketer utifrån  
olika grupper såsom barn, kvinnor/män osv?
Ex. mänsklig tillvaro (ögon), belysning, vegetation, underhåll, trasiga delar, 
hinder, gömda utrymmen, alternativa vägar, aktiva bottenvåningar.

Bidrar förslaget till att bevara eller skapa  
bättre förutsättningar för biologisk mångfald?
Ex. grönområden, vattenytor, variation av växtlighet,  
ekosystem, djurliv och naturvärden.

Bidrar förslaget till minskad belastning på miljön? 
Ex. förorenad mark, vattentäkt, dagvatten- och avloppshantering,  
materialval, luftförorening, nedskräpning, buller, byggmaterial, inredning

Hur påverkar förslaget utsläppen av klimatpåverkande  
växtgaser? Ex. resor, transporter, förnyabara energikällor.

Påverkar förslaget behovet av anpassning av ett förändrat 
klimat? Ex. skyfall, dagvattenhantering, ökad temperatur, höjdsättning.

Främjar förslaget en minskad energiförbrukning? 
Ex. lokalisering (sol och vind), effektivisering, uppvärmning.
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Underlättas möjligheterna till en god  
avfallshantering med minskade avfallsmängder? 
Ex. möjligheter till avfallssortering, utrymmen, resursförbrukning, återbruk.

Bidrar förslaget till miljövänligare inköp av varor? 
Ex. minskad konsumtion, ekologiskt, rättvisemärkt, lokalproducerat, 
återanvändningsbart.

Planeras för en längre tidshorisont? 
Ex. finns driftbudget. Vem handlägger/driftar? Hur påverkas ekonomin 
inom 5-30 år, dyr investering - låg driftkostnad? Låg investering - hög 
driftkostnad?
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Bidrar förslaget till en flexibel verksamhet? 
Påverkar beslutet resurser utifrån försörjning? Ex. försörjningsbörda? 
resursfördelning, prioritering.

Skapas fler arbetsmöjligheter? För människor med olika 
bakgrund? 
Ex. kan förslaget skapa bättre förutsättningar för kvinnor, män, unga, att 
få arbete? Utsatta grupper.

Bidrar beslutet/förslaget till en stimulerande och öppen 
struktur för nytänkande? 
Ex. gynnar beslutet kulturen? Gynnas unga kvinnor?

Vad som sker 
precis utanför 
dörren eller  
på platsen.

Vad som sker 
på gatan/kvar-
teret utanför i 
närområdet.

Vad som sker i 
hela staden/byn 
eller påverkar 
andra områden.

Hur påverkar 
och förhåller 
sig förslaget till 
kommunen.

Hur påverkar 
och förhåller 
sig förslaget till 
kommunen.
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