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2021-02-18

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om
Kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270-3)
Sammanfattning
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030, tillhandahållna av SKR med
dess samarbetspartners. Utbildningarna är anpassade för bland annat förtroendevalda i
Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande Agenda 2030 på kommunal nivå. För att
dessa utbildningar kan genomföras på ett smittsäkert sätt föreslår förvaltningen att de sker
digitalt.
Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild bilaga med avstämning
utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs
kommun. Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av
kommunstyrelsen och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Utöver bilaga i förvaltningens verksamhetsplan har en rubrik om Agenda 2030 införts i
förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs
förtroendevalda beslutar. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av
Agenda 2030 ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även
för fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom.
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
Juridisk bedömning
Verksamheten ser inga juridiska hinder och ett eventuellt genomförande av utbildning bedöms
inte ha någon juridisk påverkan.
Bakgrund
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
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klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
I motionen föreslås följande:
1. Att Kungälvs kommunfullmäktiges alla ordinarie ledamöter och ersättare får en
utbildningsdag i FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen för Sverige och hur
dessa direkt och indirekt kommer att behöva kopplas till kommunens verksamheter för att
få en önskad effekt.
2.

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en informationsmodell som kontinuerligt
beskriver utvecklingen av de adekvata indikatorer som valts ut i Agenda 2030 för de
kommunala verksamheterna och de mål, delmål, tidsplaner, handlingsplaner etc. som
skapas i förvaltningen för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen som fastställts i FN:s
Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen.

Verksamhetens bedömning
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030 för olika mål- och
yrkesgrupper, tillhandahållna av SKR med dess samarbetspartners. Utbildningarna är
anpassade för bland annat förtroendevalda i Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande
Agenda 2030 på kommunal nivå. Då vi i nuläget inte vet när det kommer att vara möjligt att
hålla dessa på plats, föreslås webbutbildningar om Agenda 2030 genomföras. Liknande
utbildningsinsats gjordes i samband med att barnkonventionen blev svensk lag.
Följande utbildning är kostnadsfri och är framtagen i ett samarbete mellan SKR, Glokala
Sverige (som är en del av FN-förbundet) och Sida. Varje del tar cirka fem-tio minuter och
avslutas med ett litet quiz. Varje mål har ett antal delmål där några är numrerade och några har
bokstäver. De delmål som har bokstäver är mer av metoder för att nå målen. När de
förtroendevalda registrerat sig kan man logga ut och in så många gånger man vill och göra
utbildningens olika delar i etapper: https://utbildning.fn.se/glokala-sverige/
Även följande websända utbildning tillhandahålls av SKR:
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/inaktuellakalenderhandelser/styraochledamedag
enda2030.33380.html
Om ytterligare bedöms nödvändiga för enskilda politiker eller insatser kan de bokas i efter
godkännande av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande.
Kungälvs kommuns förvaltning arbetar kontinuerligt med att utveckla uppföljning av sitt
arbete utifrån Agenda 2030. Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild
bilaga med avstämning utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete
som pågår i Kungälvs kommun. I denna bilaga redovisas FN:s 17 hållbarhetsmål tillsammans med
nyckeltal framtagna av SKR. Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA), som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bildat i samarbete med staten.
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Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av kommunstyrelsen
och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Vidare har en rubrik om Agenda 2030 införts i förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör
beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs förtroendevalda beslutar. Vid författande av
tjänsteskrivelser måste tjänstepersoner per automatik reflektera över Agenda 2030 och dess
delmoment, vilket skapar både en repetition och ökad kunskap i de17 globala mål för hållbar
utveckling. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av Agenda 2030
ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även för
fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunstyrelsens resultatmål om att kommunens verksamheters kvalitet och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner och
kommunfullmäktiges strategiska mål om att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet berör helheten i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet berör Förvaltningens verksamhetsplan, specifikt bilagan om Agenda 2030.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Då området Agenda 2030 täcker är både brett och innehåller olika nivåer av samhället kan det
vara svårt att hitta kopplingar till uppdraget och arbetet som förtroendevald på kommunal
nivå. Ju mer insatta kommunala politiker är i Agenda 2030, desto lättare blir uppföljning och
reflektion i arbetet, men även i dialoger med kommunens medborgare.
Ekonomisk bedömning
Beroende på hur de politiska instansernas ordföranden, i samråd med kommunstyrelsens eller
kommunfullmäktiges ordföranden, beslutar att genomföra föreslagna utbildningar, kan det
innebära olika grad av kostnader bestående av sammanträdesersättning. Likaså kan extra
utbildningar där det finns en deltagaravgift innebära ytterligare kostnader. Politiken har varje år
en avsatt summa för utbildningar av sina förtroendevalda och det är i så fall denna budget som
kommer att belastas.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Motion - Hur styra kommunens verksamheter i enlighet med FN´s
Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag
Att utveckla kommunens verksamheter så att kommunen når FN´s Hållbarhetsmål och målen i
Agenda 2030 på ett lokalt plan är ett enormt stort åtagande. Jag vill påstå att det är ett åtagande
så stort och omfattande att något liknande åtagande aldrig någonsin har skett i kommunens
långa historia. Med tanke på att konsekvenserna av klimatförändringarna snart helt kan ändra
förutsättningarna för kommande generationer för ett liv på vår planet, inklusive Kungälvs
kommun, bör särskild fokus också ligga på mål som verkar för minskade koldioxidutsläpp.
Klarar vi inte de klimatmål som fastställts i Klimatlagen som gäller från 1 januari 2018, en så
blir det sannolikt omöjligt att nå de andra målen i Hållbarhetsmålen och i Agenda 2030.
Det blir ett enormt omfattande arbete om den nuvarande politiska ledningen verkligen menar
allvar och inte bara avser att följa aktuella indikatorer i Agenda 2030 för att se hur situation är i
kommunen utan verkligen kvantifierar de slutmål som ska nås och specificerar de delmål som
ska uppnås utefter den tidsplan som också måste fastställas.
För att nå dessa mål, som ju i de flesta fall är absoluta och inte enbart ska användas för
jämförelser med andra kommuner, så behövs handlingsplaner inom alla sektorer och enheter i
förvaltningen. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver alla anställda i
kommunen ha kunskap och medvetenhet om hur detta ska ske och på vilket sätt man som
enskild anställd förväntas bidra till detta. En stor utbildningsinsats blir nödvändig!
I ett sådant arbete blir det nödvändigt att inkludera brukare av kommunens tjänster och
medborgare för att effektivt nå de kvantifierade mål som kommer att gälla lokalt i kommunen,
vilka är härledda från FN’s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.

Då Kungälvs kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen med ansvar för
utvecklingen i kommunen så är det av yttersta vikt att fullmäktige förstår vikten och omfånget
av arbetet med att nå Hållbarhetsmålen, målen i Agenda 2030 och Klimatmålen.
Jag vill därför föreslå följande:
-

Att Kungälvs kommunfullmäktiges alla ordinarie ledamöter och ersättare får en
utbildningsdag i FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen för Sverige och hur
dessa direkt och indirekt kommer att behöva kopplas till kommunens verksamheter för
att få en önskad effekt.
Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en informationsmodell som kontinuerligt
beskriver utvecklingen av de adekvata indikatorer som valts ut i Agenda 2030 för de
kommunala verksamheterna och de mål, delmål, tidsplaner, handlingsplaner etc. som
skapas i förvaltningen för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen som fastställts i
FN¨s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen.

Kungälv 28 januari 2020
Pierre Rehnlund
Liberalerna Kungälv

Motionen stöds av:

Elisabeth Mattsson
Liberalerna Kungälv
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Bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2023

Agenda 2030 och Kungälvs kommun
FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SKR
Kopplingar till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs kommun
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Agenda 2030
FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SKL
Kopplingar till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs kommun
I denna bilaga redovisas FN:s 17 hållbarhetsmål tillsammans med nyckeltal framtagna av SKR.
Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har bildat i samarbete med staten.
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda
2030 med dess17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till
år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger
överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och
inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och
kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. FN:s medlemsstater uttalade bland annat följande i FN-resolutionen om
agendan: ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att
resan blir framgångsrik”.

Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agendan 2030, på
hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som
modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland.
Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och
mänskliga rättigheter.
Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska
kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara
med och ingen ska lämnas utanför.
Hur kan Kungälvs kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till
konkret handling och förändring i verksamheten? Arbete med en plan för förvaltningens arbete
2021 pågår.
•
•
•
•
•

Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut
2
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Redovisning av nyckeltal och resultat för Kungälvs kommun kopplade till Agenda 2030
Kungälvs kommuns resultat för respektive nyckeltal.
Färgerna visar resultatet i förhållande till övriga kommuner. Grönt = de 25 % med högst
resultat, Rött= de 25 % med lägst resultat, Gult de 50 % i mitten.
I högerkolumnen redovisas förslag på hur KS resultatmål kan kopplas till FN:s mål.
Mål 1 Ingen fattigdom - Fattigdom omfattar fler dimensioner än
den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt,
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet

Nyckeltal
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen

2016 2017 2018
3,5
4,0 4,0
0,7

0,5 0,6

KS mål: Utanförskapet minskar
genom att försörjningsstödet
villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
2019

0,6

Mål 2 Ingen hunger - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Nyckeltal
Invånare med fetma, andel (%)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

2016
12
36

2017
38

2018
14
39

2019
39
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande - Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

KS mål 8. Fler barn, unga och äldre inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv
2018 2019
85,2 85,1
81,2 81,2
54,2

Nyckeltal
Medellivslängd kvinnor, år
Medellivslängd män, år
Långtidssjukskrivna med psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,
antal/100 000 inv

2016 2017
85,3 85,3
81,6 81,3
56,7
57,5

Antibiotikaförsäljning kommun,
recept/1000 inv

287,8 290,3 279,5

3 086 2 948 2
738

Mål 4 God utbildning för alla - Säkerställa en

KS mål: Alla barn och elever vistas i en trygg och
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet säker pedagogisk miljö.
och främja livslångt lärande för alla
Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
förberedda att börja grundskolan.
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet.
Nyckeltal
2016 2017 2018 2019
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
78
78
78
81
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

91,9 89,2 90,8 86,9

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i
skolan, positiva svar, andel (%)

78,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

71,5 74,4 73,7 77,5

Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial
utbildning, andel (%)

79,5 80,1 81,7

84,3

40,5 41,0 41,5 42,2
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Mål 5 Jämställdhet - Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel
(%)

60

63

65

67

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av
antal dagar (%)

30,7 31,2 30,9 32,0

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av
män, andel av antal dagar (%)

38,0 38,3 36,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns
mediannettoinkomst, andel (%)

75,9 75,7 76,4

Mål 6 Rent vatten och sanitet - Säkerställa tillgången till och en hållbar
förvaltning av vatten och sanitet för alla -

Nyckeltal
Vattentäkter med vattenskydds-område,
andel (%)

KS mål: Minskade utsläpp i
luft och vattendrag

2016 2017 2018 2019
100,0 75,0 100,0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status,
andel (%)
Grundvattenförekomster med god kemisk
och kvantitativ status, andel (%)

37,3

0,0
100,0

Mål 7 Hållbar energi för alla - Säkerställa tillgång till ekonomiskt

KS mål: Minskade utsläpp i
luft och vattendrag

överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla -

Nyckeltal

2016 2017 2018

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
(SAIDI), minuter/kund

224,9 100,0 105

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor
på värmeverk inom det geografiska området,
andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det
geografiska området, MWh/inv

99,9

23

99,9

23 21
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Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Verka för
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv

339 356

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av
bef.
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller
studerar, andel (%)

1,2

1,4

5,7

5,3

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel
(%)

1,5 1,5

86,6 86,6 86,7

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Bygga

KS mål: Förbättrat
näringslivsklimat

motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation

Nyckeltal
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,
andel (%)

2016 2017 2018 2019
76,8 78,5 80,4 81,4

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

63

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

68

70 71

70,7 70,7 72,5

Mål 10 Minskad ojämlikhet - Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Nyckeltal
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till
andra, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

2016 2017
24
59,1 55,6

Mål 11 Hållbara städer och samhällen - Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara

2018 2019
26
55,0

Ökad kollektiv jobbpendling.
Minskade utsläpp i luft och
vattendrag.

Nyckeltal
Demografisk försörjningskvot

2016 2017 2018 2019
0,81 0,81 0,81 0,80

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt
norm 2, andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx),
totalt, kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5
mikrom). kg/inv

11,5 12,4 12,9
13,4 12,5 12,1
1,40 1,32 1,22
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion - Säkerställa hållbara
konsumtions- och produktionsmönster
Nyckeltal

2016 2017 2018

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

495
35

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel (%)

18

496 470
39 33
21

27

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna - Vidta omedelbara åtgärder
för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Nyckeltal

2016 2017 2018

2019

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt,
ton CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i kommun-organisationen,
andel (%)

3,03

2,95 2,80

33,3

44,6

43,3 40,7

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det
geografiska området, (%)

21,5

18,5

16,7

Genomsnittlig körsträcka med personbil,
mil/inv

Minskade utsläpp i luft och
vattendrag.
Ökad kollektiv jobbpendling

793,4 803,7 821,1 790,1

Mål 14 Hav och marina resurser - Bevara och nyttja haven och de
marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald - Skydda, återställa och
främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
Nyckeltal
2015 2016 2017 2018
Skyddad natur totalt, andel (%)
16,6 16,6 18,0 18,1
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Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen - Främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Valdistrikt med lägst valdeltagande i
senaste kommunalval, andel (%)

76,4 76,4 74,7 74,7

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut
ensam, andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Verksamhetens resultat kommun, andel
(%) av skatter och statsbidrag

24
591

KS mål: Utanförskapet
minskar genom att
försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

26
576

499

701
3,6

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap - Stärka
genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet
för hållbar utveckling
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.
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HÅLLBARHETS RÅD - Kungälvs kommun
Mänskligheten, inklusive Kungälvs medborgare står inför oerhört stora utmaningar för att
klara av en omställning av vårt samhälle med ständigt ökande förbrukning av resurser och
en överkonsumtion som lett till stora miljöproblem och klimatförändringar. Idag förbrukar
vi i Sverige resurser som motsvarar vad 4 jordklot har förmågan att producera långsiktigt

Genom Agenda 2030 har världens länder antagit en ambitiös agenda för hållbar utveckling.
Agenda 2030 innehåller Förenta Nationernas 17 globala hållbarhets mål för framtida
utveckling och dessa måste hanteras på både internationell, nationell, regional och
lokal/kommunal nivå. De globala målen är integrerade och påverkas av varandra. Målen
täcker in de tre dimensionerna av hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Situationen i Kungälv avseende alla de 17 globala hållbarhetsmålen är inte lika
alarmerande, men kunskapen om målen behöver finnas hos alla personer såväl i den
kommunala förvaltningen som bland dess medborgare så att inte våra aktiviteter och
beteenden motverkar uppfyllandet av målen.

Det finns däremot vissa mål där situationen är alarmerande i Kungälv, exempelvis
klimatpåverkan, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, jordbruk, skogsbruk etc. I dessa
problemområden har kommunen direkt rådighet och behöver formulera tydliga mål och
vidta kraftfulla åtgärder. Där kommunen inte har direkt rådighet behöver kommunen hitta
vägar att indirekt påverka utvecklingen via exempelvis kommunikation och dialog med
kommuninvånare, företag, föreningar etc. för att skapa beteendeförändringar.

Kungälv står inte ensam i sitt Agenda 2030-arbete. Västra Götalandsregionen har nyligen
antagit en Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 som bygger på Agenda 2030. Detta
kan vägleda kommunens arbete. Kungälv deltar nu i Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, där man utmanas att anta 20 klimatlöften som rör en mängd
olika kommunala aktiviteter för att nå fossil oberoende 2030. Inget av detta kan uppnås om
inte kommunen tar fram tidsplaner med program, mål, delmål, strategier och aktiviteter för
att försäkra sig om att man nått målen senast 2030.

I allt arbete med agenda 2030 understryks vikten av att det sker en tydlig och
kontinuerlig dialog och kommunikation med medborgare, företag, verksamheter och
civilsamhället.
En möjlighet för att bidra till en sådan regelbunden kommunikation är att etablera ett
HÅLLBARHETS RÅD i kommunen. Det skapar en plattform för kommunen att föra en
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dialog med en resursstark grupp med bred och djup kompetens i hållbarhetsfrågor. Här kan
både skapas nya idéer och testas förslag som kommunen föreslår som mål, strategier och
aktiviteter.
HÅLLBARHETS RÅDET är en resursstark grupp som kan bidra med kompetens genom att
bli remissinstans i strategiska frågor som berör exempelvis klimat- och miljöområdet.
I HÅLLBARHETS RÅDET finns representanter från föreningar, organisationer, företag etc.
som kan bidra med kunskap och erfarenhet av klimat-, miljö- och sociala frågor. Även
enskild person som inte representerar någon förening etc. kan väljas in grundat på
personens kompetens och erfarenhet. Rådet bör själv välja vilka som skall ingå. Inval som
ledamot eller ersättare sker för 1 år i taget. Ordförande och vice ordförande väljs på 4 år.
Ordförande kallar till möten.

I HÅLLBARHETS RÅDET finns också förvaltningen representerad. En sekreterare ställs till
rådets förfogande som hanterar kallelser, mötesprotokoll och kontakter mellan rådet och
förvaltningen. En eller flera tjänstemän som arbetar med rådets frågor deltar också i rådets
möten. Politiken finns representerad genom att politiker som berörs av hållbarhetsområdet
adjungeras till rådets möten. Politiker från både rådande majoritet och opposition bör
finnas med. Vilka politiker som deltar väljs av politiken själva.
HÅLLBARHETS RÅDET sammanträder regelbundet förslagsvis 6 ggr per år och
mötesdatum fastställes för 1 kalenderår i taget.

HÅLLBARHETS RÅDET bör ha ett tydligt formulerat mandat för sitt arbete. Vad som skall
ingå och hur frågorna ska hanteras, inkluderar rapportering och uppföljning till
kommunfullmäktige/kommunstyrelse behöver fastställas. Detta bör ske i samarbete mellan
representanter från rådet, politiken och förvaltningen.
Vi föreslår därför:
- Att ett HÅLLBARHETS RÅD bildas.
- Att förvaltningen utreder hur ett HÅLLBARHETS RÅD skall verka.
Kungälv
20210116

Pierre Rehnlund, Liberalerna Kungälv
Kommunfullmäktige

Motionen stöds av:
Elisabeth Mattsson
Gruppledare Liberalerna Kungälv
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§ 26/2021

Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd (Dnr KS2021/0188)
Pierre Rehnlund (L) har genom Elisabeth Mattsson (L) inkommit med en motion om
hållbarhetsråd.
Beslutsunderlag
Motion om hållbarhetsråd
Beslut
Motionen remitteras till demokratiberedningen.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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§ 26/2021

Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd (Dnr KS2021/0188)
Pierre Rehnlund (L) har genom Elisabeth Mattsson (L) inkommit med en motion om
hållbarhetsråd.
Beslutsunderlag
Motion om hållbarhetsråd
Beslut
Motionen remitteras till demokratiberedningen.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign

