Falkenbergs kommun
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§ 180
Uppdrag att börja arbeta med agenda 2030 , KS
2018/280
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Ge kommunchefen i uppdrag att starta ett koncernövergripande
arbete kring Agenda 2030.
2. Agenda 2030 ska kopplas till kommunens styrning.
Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
detta ska genomföras.
Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsberedningen föreslår att kommunen börjar ett arbete kring
Agenda 2030, som är en handlingsplan för människorna, planetens och vårt
välstånd. Världens ledare har i FN:s generalförsamling förbundit sig till
agendans 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling. Agendan är universell och riktar sig till alla länder och alla ska
verka för att målen har uppnåtts senast till år 2030. Kortfattat syftar agendan
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Agenda 2030 är allas agenda och förutsätter ett samarbete mellan länder och
alla nivåer i samhället, näringsliv och civilsamhälle. De 17 hållbarhetsmålen
balanserar de tre dimensionerna av hållbarhet (den sociala, ekonomiska och
miljömässiga) och sätter fokus på att målen är integrerade och odelbara. Ett
mål kan inte nås på bekostnad av ett annat; livskvalitet, miljö och ekonomi
hänger ihop.
Sveriges regering tillsatte i mars 2016 en delegation för Agenda 2030 med
uppdrag att bland annat ta fram en handlingsplan för Sveriges arbete med
agendan. Den första delen av handlingsplanen redovisades i juni 2017 och
visar att den lokala nivån med det kommunala självstyret har ett viktigt
arbete att göra för att Sverige ska kunna nå hållbarhetsmålen. Delegationen
ska vara verksam till våren 2019. Regeringen väntas komma med en
handlingsplan under våren 2018.
Många kommuner, regioner, myndigheter och företag har redan börjat
arbeta med Agenda 2030. Flertalet kommuner har valt att på olika sätt
översätta de globala målen till en lokal kontext och därefter prioritera vilka
mål som är viktigast att arbeta med för just den kommunen. Genom att alla
nivåer av samhället nu börjar diskutera hållbarhet utifrån agenda 2030
skapas en karta och språk för de gemensamma utmaningarna, vilket
sannolikt kommer bidra till ökad samverkan.
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Agenda 2030 följs upp globalt och nationellt med 230 indikatorer. SCB har
fått och redovisat ett regeringsuppdrag kring hur Sveriges arbete med
agenda 2030 kan följas upp via indikatorer. I dagsläget är det oklart hur
många av dessa indikatorer som kommer ha lokal upplösning.
Motivering av beslut
Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen samlar våra globala utmaningar
där en stor del av lösningarna finns på lokal nivå. Genom att Sverige
undertecknade de globala hållbarhetsmålen så har alla kommuner ett ansvar
att bidra till Agenda 2030 utefter lokala behov.
Agenda 2030 innebär i sig inga nya uppdrag för kommunen utan ska ses
som ett nytt ramverk och verktyg som stödjer och underlättar ett
sammanhållet och sektorsövergripande hållbarhetsarbete ur alla tre
dimensionerna. Arbetet bör ta avstamp i vad Falkenberg gör idag för att
bidra till Agenda 2030 och därefter synliggöra vad vi behöver göra mer av
samt prioritera, både på förvaltnings- och bolagsnivå, men även i samverkan
på en koncernövergripande nivå.
Arbete utifrån Agenda 2030 pågår eller är på gång att starta i samtliga
Halländska kommuner. Frågan har också diskuterats med Region Halland
och Länsstyrelsen. Detta innebär sannolikt att samverkan i hållbarhetsfrågor
ur ett bredare perspektiv kommer att bli aktuellt även på länsplanet. Det är
viktigt att Falkenbergs kommun kan möta upp med samma utveckling.
Ekonomi
De kostnader som blir aktuella i arbetet med Agenda 2030 är framförallt
arbetstid inom berörda förvaltningar och bolag, samt eventuellt kostnader
för externa föreläsare eller konsulter som stöd i processen. Eventuellt behov
utöver budgetram kommer att lyftas inom ramen för kommunens
budgetprocess.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-26
Hållbarhetsberedningen protokoll 2017-12-11.
Hållbarhetsberedningen protokoll 2018-04-16.

Utdragsbestyrkande

2 (2)

