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Ärendebeskrivning
FN antog 2015 tesolutionen Agenda 2030 för

en hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländer i
FN har förbundit sig att ftam lll, är 2030 arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Agendan
innehållet 17 globala mål för hållbar utveckling. Delegationen har tagit fram ett förslag för att
skapa goda förutsättningal attnâ de mål som Sverige förbundit sig till genom atte;nta agendan.
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Yttrande över Agenda 203O-delegationens slutbetänkande, daterat 6 maj

201,9

Remiss av Agenda 203}-delegationens slutbetänkande, daterat 4 aprll201.9.
Agenda 2030 och Sverige: Väddens utmaning-världens möjlighet.

Yrkanden
Maija Rampe (Nf): Bifall till atbetsutskottets förslg.

Beslut
I(ommuns ryrelsen beslutar

att godkänna förslaget till yttrande och att översända det till Miljö- och energidepartementet.

Beslutet expedieras titt:

Miliö- och energidepartementet senast den24 juni2019,kommundirektörens stab.
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Bakgrund
FN antog 2015 resolutionen Agenda 2030 for en hållbar utveckling. Alla 193 medlemsländet i
FN har förbundit sig att fram till âr 2030 arl>eta för att uppnå en hållbat utveckling. Agendan
innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Delegationen har tagit fram ett förslag för att
nä de mål som Sverþe förbundit sig till genom att aÍtta agendan.
skapa goda förutsàttnrngar
^tt

Utredning
Ängelholms kommun làmnarin ett kommunövergrþandeytûande. I{unskap har inhämtats
från kommunditektötens stab och huvuduppdrag Samhälle. Hur,-uduppdrag Lärande och
familj, Servicestöd och Angelholms Näringsliv hat getts möjlighet att inkomma med
synpunkter.

Stättningstagande
Angelholms kommun anser att det är positivt att dokumentät fnmtaEet för Sverþes fortsatta
genomförande av Agenda 2030, med fokus på hållbarhet ur ett brett perspektiv. I dokumentet
betonas samverkan på olika nivåer och vikten av partnerskap. Agenda 2030 är ett dokument
som lyfter rnänga av de utmaningar som mänskligheten står inför. Skydd och bevarande av
miljö och nztlfi àr cenftalt, liksom människors välmående.

Genomslaget för Agenda 2030 behöver stärkas i flet kommuner och landsting
Av förslaget framgàr att en stor del av ansvaret för de ätgärder som bidrar till genomförandet
av Agenda 2030ligger på kommunal och regional nivå.
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I Aktuell Hållbathets kommunranl<rng201,9 framgick det att mänga kommuner inte arbetar
med ,{.genda 2030. Det kan dock vara så att dessa kommunet arTtetar med hållbar utveckling,
men inte använder benämningen,{genda 2030. Oavsett vilken benämning som kommuneînâ
använder kan det behöva säkerställas att alfa kommuner aù¡etar aktivt med ftågan, för att
kunna bidra till ochvara delaktiga i genomfötandet av A.genda 2030.
Länsstytelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030
Det är positivt om länsstyrelsernas och regionens toll kopplat till,\genda 2030 förqdligas. Det
bör klargöras vilken otganisation som står för målformulering, i samverkan med kommunerna,
och uppföljning av Agenda 2030-arl:etet. Det bör även säkerstâllas attbãgge organisationerna
verkar för att genomföra -{genda 2030.

Hållbar upphandling i kommuner och landsting
Potentialen att åstadkomma föränddngar i hållbar riktning genom krav i upphandlingar är stor
Samtidigt kan det vata svårt för mindre kommuner att arl¡eta med hållbarhetskrav. Det kräver
resurser att arbeta fram relevanta och rimliga krav.

Mer kommunal avtalsamverkan, som nâmns i betänkandet, är en vàg fuarrrãL F-n annan är att
Upphandlingsmyndigheten eller àînàÍr otganisation, hjälper till i större utsträcknin g àn r dag
att ta fram upphandlingskrav inklusive uwätderingsmetoder i linje med ,\genda 2030 (samt
Patisavtalet och klimatlagen m.m).
Aven gällande uppföljning av krav behöver kommuner mer stöd. Aktuell Hållbarhet
rapporterade nyligen att en majoritet av Svedges kommuner i mycket liten utsträckning töljer
upp upphandlingskrav. Det behövs både mer riktlinjer och stöd i denna fråga. Risken är
annars att de ktav som ställs blir uddlösa.

Övrigt

Genomftitande av globala máI
De globala hållbarhetsmålen skulle med fördel kunna brytas ned på Sverþe-nivå. En del av de
globala målen berör inte Sverige i lika stor utsträckning som andla länder, medan andra mål
beröt Sverige desto mer. Frågor som är viktiga för Sveriges del och som även bör ingå ärbl a
energt-, material- och vattenanvändning.
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