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Dnr KS 2019/174

KS § 150 Svar på remiss - Världens utmaning,
världens möjlighet - Agenda 2030delegationens betänkande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom innehållet i
Agenda 2030-delegationens betänkande.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har fått en remiss från Miljö- och energidepartementet avseende
Agenda 2030-delegationens betänkande.
FNs Agenda 2030s övergripande syfte är att fram till år 2030 avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och vidta
åtgärder mot klimatförändringarna. Genom att hantera de globala utmaningarna
tillsammans och arbeta för en omställning till en hållbar ekologisk, social och
ekonomisk utveckling, där de 17 målen i agendan ska nås inom ett decennium,
har vi möjlighet att uppnå nödvändiga förändringar. Utmaningarna är förenade
med så stora kostnader för samhället att vi inte har råd att inte agera.
I betänkandet beskriver delegationen hur Sveriges åtagande på olika sätt kräver
handling, och en av delegationens slutsatser är att genomslaget för Agenda 2030
behöver stärkas i fler kommuner och landsting.
Delegationens bedömning är att kommuner och landsting har centrala roller i
genomförandet av Agenda 2030. Det är angeläget att genomslaget för Agenda
2030 fortsätter att öka i fler kommuner och landsting och att fler kommuner och
landsting integrerar arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin
ordinarie styrning och ledning samt att de fullt ut använder den potential som
finns för hållbar utveckling inom ramen för offentlig upphandling.
Åmåls kommun ställer sig positiv till innehållet i remissen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Pia Carlsson den 17 maj 2019
- Remiss Världens utmaning, världens möjlighet, Agenda 2030-delegationens
betänkande
- Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning– världens möjlighet SOU
2019:13
- Sammanfattning av Agenda 2030
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Beslutet skickas till
Remissvar med diarienummer M2019/00661/S skickas till Miljö- och
energidepartementet. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den
24 juni 2019.
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Kommunstyrelsen

Remiss - Världens utmaning, världens
möjlighet - Agenda 2030-delegationens
betänkande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Åmåls kommun ställer sig bakom innehållet i
Agenda 2030-delegationens betänkande.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har fått en remiss från Miljö- och energidepartementet avseende
Agenda 2030-delegationens betänkande.
FNs Agenda 2030s övergripande syfte är att fram till år 2030 avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och vidta
åtgärder mot klimatförändringarna. Genom att hantera de globala utmaningarna
tillsammans och arbeta för en omställning till en hållbar ekologisk, social och
ekonomisk utveckling, där de 17 målen i agendan ska nås inom ett decennium,
har vi möjlighet att uppnå nödvändiga förändringar. Utmaningarna är förenade
med så stora kostnader för samhället att vi inte har råd att inte agera.
I betänkandet beskriver delegationen hur Sveriges åtagande på olika sätt kräver
handling, och en av delegationens slutsatser är att genomslaget för Agenda 2030
behöver stärkas i fler kommuner och landsting.
Delegationens bedömning är att kommuner och landsting har centrala roller i
genomförandet av Agenda 2030. Det är angeläget att genomslaget för Agenda
2030 fortsätter att öka i fler kommuner och landsting och att fler kommuner och
landsting integrerar arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin
ordinarie styrning och ledning samt att de fullt ut använder den potential som
finns för hållbar utveckling inom ramen för offentlig upphandling.
Åmåls kommun ställer sig positiv till innehållet i remissen.

Beskrivning av ärendet
Agenda 2030 klargör att de globala samhällsutmaningarna är sammanflätade och
måste hanteras sammanhållet. Idag utvecklas mål, strategier och styrmedel ofta
separat inom olika områden, vilket gör att synergier eller målkonflikter lätt
förbises.
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Agendan beskriver att vi ska








balansera perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och
därför måste hantera alla perspektiv sammanhållet
undvika att utveckla mål, strategier och styrmedel separat inom olika
områden, vilket gör att synergier eller målkonflikter lätt förbises
identifiera positiva samband och möjliga målkonflikter mellan olika
politikområden och satsningar
tillämpa ett långsiktigt synsätt, hantera våra gemensamma utmaningar
med ett samlat grepp
arbeta med hållbar utveckling som ett övergripande mål för all politik
bidra till genomförandet inom ramen för vår verksamhet
använda partnerskap och samverkan mellan samhällets olika aktörer

I betänkande framgår att arbetet mot hållbar utveckling ska ske integrerat genom
kommunernas grunduppdrag, t ex vård, skola, omsorg och samhällsplanering,
vilka är direkt eller indirekt relaterade till genomförandet av specifika delmål i
Agenda 2030. Dessutom styrs det kommunala uppdraget av den grundlagsbefästa
skyldigheten att främja hållbar utveckling så som den uttrycks i 1 kap. 2 §
regeringsformen (1974:152).
Vidare poängterar delegationen att för att få genomslag för arbetet med Agenda
2030 är det angeläget för kommunerna att:





hållbar utveckling blir en politiskt prioriterad fråga som genomsyrar
verksamheten och relationen till medarbetare, invånare och olika
samhällsaktörer
hållbarhetskrav ställs i samband med upphandling
hållbar utveckling ingår som en del av ägardirektiven till kommunala
bolag
hållbar utveckling är en prioriterad fråga hos kommunalförbunden

Agenda 2030 kan ses som ett stöd för prioritering i verksamheten, och bör därför
integreras i den ordinarie styrningen.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i Agenda 2030delegationens betänkande.
En politisk diskussion behöver föras om Åmåls kommuns vision, strategiska
utvecklingsområdena och strategiska mål och hurivida dessa ska knytas till
agenda 2030. Förvaltningen anser att för att uppnå ett genomslag för hållbar
utveckling utifrån Agenda 2030 behöver den integreras i kommunens styrning
och ledning.
På uppdrag av Kommunfullmäktige utreder kommunstyrelsen möjligheten att
införa så kallat miljöbokslut i Åmåls kommun, KF § 138, 2018-06-20. Det
pågående arbetet med framtagandet av en form för miljöbokslut med
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utgångspunkten ekologisk hållbarhet, skulle exempelvis kunna utgöra en
återkommande uppföljning av ”det gröna benet” i agendan. Det arbete som sker
inom kommunen och som gäller agendans andra två delar, social och ekonomisk
hållbarhet, genomlyses inte i ovanstående uppdrag från Kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
För att lämna yttrandet finns inga ekonomiska konsekvenser för Åmåls kommun.
Om handlingsplanen i betänkandet beslutas, beskriver Agenda 2030-delegationen
att kommunerna behöver strategisk kapacitet för att möta samhällsförändringarna
och utmaningarna, för att klara arbetet för omställning mot hållbar utveckling.
Kapaciteten behöver, utefter politisk prioritering, finnas i form av





arbetskraft och kompetens för att fullgöra grunduppdraget
strategisk kapacitet genom samordnings- och analysfunktioner för det
övergripande arbetet med agendan
omvärldsbevakning
kapacitet att arbeta med tvärdisciplinära åtgärder exempelvis inom miljö
och klimat, trygghet, jämställdhet och folkhälsa.

Måluppfyllelse
Ärendet kan knytas till följande strategiska mål och inriktningsmål:
I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
– Att verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för
nutida och framtida generationer
– Att skapa trygghet och tillit till de kommunala tjänsterna genom att
verksamheterna arbetar med kvalitet, tillgänglighet och delaktighet
Åmål ska bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och företagsamhet
genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer
– Åmåls kommun ska genom information, myndighetsutövning, handling
och samverkan verka för hållbar tillväxt och skattekraftsutveckling

Beslutsunderlag
Remiss Världens utmaning, världens möjlighet, Agenda 2030-delegationens
betänkande
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning– världens möjlighet SOU 2019:13
Sammanfattning av Agenda 2030
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 Pia Carlsson
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Pia Carlsson
Verksamhetsutvecklare
Ledningsenheten

Anders Sandén
Kommunchef

Beslutet skickas till
Remissvar med diarienummer M2019/00661/S skickas till Miljö- och
energidepartementet. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den
24 juni 2019.

