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§ 136 2019.483 KS

Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och i styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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AU § 136, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Policy för Agenda 2030 antas.
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