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Kommunens arbete för de globala målen för hållbar
utveckling - Agenda 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de globala målen, även kallade Agenda 2030, ska
vara utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar utveckling ska
utformas och bedrivas.
Ett fåtal av målen utses som fokusområden för två år i taget.
Sammanfattning av ärendet
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att under de kommande
15 åren utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen
och att lösa klimatkrisen. För att målen ska kunna uppnås måste kommunen
arbeta aktivt med detta uppdrag.
Ljungby kommun var en av tre kommuner i landet att få beviljade medel från
SIDA för att sprida kunskap om de globala målen under 2016. Ljungby kommun
ligger långt fram i anpassandet av de globala målen till det lokala perspektivet
där det redan finns en kartläggning av hur de globala målen är aktuella i vårt
lokala arbete.
Arbetet med hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: ekologisk, social och
ekonomisk. De strategiska frågorna för ekologisk och social hållbarhet drivs
framförallt av miljöstrateg och integrationssamordnare, vilka vill förstärka de
gemensamma aspekterna. De globala målen kan bli ett verktyg i kommunens
arbete för hållbar utveckling genom följande:
• Grundläggande kartläggning av kommunens arbete kopplat till de globala
målen och därefter uppdatering av information på Ljungby kommuns webbsida.
• Granska valda existerande styrdokument, formulera kopplingar till de globala
målen och skriv in hänvisningar i dessa styrdokument.
• Utveckla samarbetet kring de globala målen med näringslivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
de globala målen, även kallade Agenda 2030, är utgångspunkten för hur
kommunens arbete med hållbar utveckling ska utformas och bedrivas.
Det utses ett fåtal av målen som fokusområde för två år i taget.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-05-18.
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