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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Kommunen
har en viktig
roll i Agenda
2030-arbetet
De globala hållbarhetsmålen antogs av FN-länderna
2015. Detta utmynnade i Agenda 2030-dokumentet
som är en handlingsplan för arbetet med hållbarhet
och klimat fram till 2030. Sverige har ambitionen att
vara ledande i detta arbete och kommunerna har en
mycket viktig roll i genomförandet.
FN:s Globala hållbarhetsmål 2015-2030.

■ Vi börjar med en läsarfråga.

Spelar Agenda
2030 någon
roll?
FRÅGA: Ofta nämns Agenda 2030 som något överordnat och styrande för miljön.
Vad betyder det egentligen
och har det någon inverkan
på oss som bor i Kungälvs
kommun? Kan-ske är det
bara ett av dessa innehållslösa pratdokument?
MARGARETHA S

SVAR: Hej Margaretha,
Agenda 2030 är den mest
ambitiösa agendan för
hållbar utveckling som
världens länder antagit.
Uppgiften är bland annat
att till år 2030 - avskaffa extrem fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga
rättigheterna, säkerställa
ett varaktigt skydd för pla-

netens ekosystem och att
främja fred och rättvisa.
Agenda 2030 innebär ett
nytt sätt att ta sig an de globala utmaningarna genom
att visa att de hänger samman och måste lösas genom
ett samlat grepp. Agenda
2030 innehåller 17 globala
hållbarhetsmål för den
framtida utvecklingen och
skall hanteras på både nationell, regional och kommunal nivå. Internationella
överenskommelser är otillräckliga. Globala målen är
integrerade och balanserar
de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: miljö&
klimat, samhälle och ekonomi.

Många använder det
Statskontoret konstaterar i
år i en rapport att 70 procent av kommunerna och
regionerna använder Agenda 2030 som ett verktyg i
arbetet med hållbar utveckling även om kommu-

nerna agerat olika och har
olika ambitioner med sitt
arbete.
Det går inte att se någon
skillnad på hållbarhetsarbetets ambitioner i relation
till politisk styrning av
kommunerna. Arbetet har
hittills främst tillämpats på
den interna organisationen
i kommuner och myndigheter, men utmaningen nu
är, enligt Statskontoret, att
också tillämpa målen på
själva
myndighetsutövningen, utanför de kommunala verksamheterna.
Det är alltså ett komplext
och utmanande arbete som
ställer höga krav på både
helhetssyn och detaljkunskaper i det kommunala arbetet. Det är ett strategiskt
arbete.

Det sker i Kungälv

mål som angavs i senaste
kommun-budgeten avseende miljö och klimat är
synnerligen
begränsade
och bidrar blygsamt till
hållbarheten.
Agenda
2030-frågorna är komplexa
och utmanande och kräver
nytänkande. Har politiker
och kommunens anställda
fått utbildning om Agenda
2030 och hur man ska arbeta med dessa mål? Det
krävs också att kommunen
har en dialog och samarbete med föreningar, företag,
organisationer och medborgare i kommunen.
Västra Götalandsregionen har i dagarna antagit en
Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 som bygger
på Agenda 2030 och som
skall vägleda det kommunala arbetet och samverkan
med civilsamhället betonas.
Ett kompletterande initiativ från Västra Götalandsregionen är att vara en

fossiloberoende region till
år 2030. Detta innebär betydande utmaningar, men
även många möjligheter.
Imorgon, 16 december,
kommer Kungälv som en av
49 kommuner i Västra Götalandsregionen, bli en del
av Kommunernas klimatlöften genom ansatsen Klimat 2030 - Västra Götaland
ställer om. Kommunerna
utmanas att anta
20

klimatlöften som rör en
mängd olika kommunala
aktiviteter som upphandling, tjänsteresor och kommunala elavtal. Detta är en
grund för klimatarbetet
men för att nå fossiloberoende 2030 måste det tas
fram tidsplaner med mål,
strategier och aktiviteter.

Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

Ingen ska försvinna utan att hittas.
Kommunledningen
i
Kungälv försäkrar att Agenda 2030 genomsyrar alla
kommunala aktiviteter. De
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