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§ 79 Dnr 2020-00054  

Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna 
arbetet samt att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar 
samhällsutveckling. 

Kommunstyrelsen ska samordna arbetet men det ska ske i samverkan med andra 
berörda nämnder.  

Sammanfattning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar 
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna, 
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. 
Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. 
Kommuner och regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken 
mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de 
globala målen med verkligheten på lokal nivå. 

Kinda kommun saknar idag ett strategiskt arbete med miljöfrågor. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI), en del i SCBs årliga medborgarundersökning, 
genomfördes under 2019 i Kinda. NMI inkluderade bland annat kommunens 
insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Kinda kommun fick 
betygsindexet 45, vilket är lägre än samtliga deltagande kommuners 
genomsnittliga betygsindex på 54. Av de verksamheter som inkluderades i 
undersökningen fick miljöarbete lägst resultat. 

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt bildningsnämnden att samordna arbetet 
med samt att ta fram en handlingsplan för social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 
Samordningen inom hållbar samhällsutveckling ska komplettera 
bildningsnämndens uppdrag genom ett fokus på dels miljömässig hållbarhet och 
även utvecklingen av ett hållbart samhälle. Handlingsplanen ska samordna 
kommunens arbete för att uppnå målet Hållbar samhällsutveckling inom Agenda 
2030 och staka ut vägen framåt. 

Hållbar samhällsutveckling har i det politiska dokumentet Utveckling Kinda 
identifierats att bland annat handla om följande mål i Agenda 2030: Rent vatten 
och sanitet för alla, Hållbar industri och infrastruktur, Hållbara städer och 
samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna 
och Ekosystem och ekologisk mångfald. 
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Syfte 

Att höja kommunens ambitionsnivå vad det gäller hållbar samhällsutveckling. 
Genom att organisera arbetet med hållbar samhällsutveckling under 
samhällsbyggnadsnämnden fås en tydlig samordningsfunktion som kan arbeta 
strategiskt med frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden har idag ansvar för 
samhällsplanering och miljöfrågor och lämpar sig därför som samordnare. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 39/2020 föreslagit kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att samordna arbetet samt att ta fram en 
handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar samhällsutveckling.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2020  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Forsberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet samt att ta fram en 
handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar samhällsutveckling. 

Kommunstyrelsen samordnar arbetet men det ska ske i samverkan med andra 
berörda nämnder.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer efter avslutad diskussion samhällsbyggnadsnämndens förslag 
mot det yrkande som framställts i kommunstyrelsen och finner därefter att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att samordna arbetet.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 39 Dnr 2020-00033  

Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att samordna arbetet samt att ta fram en 
handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar samhällsutveckling.  

Protokollsanteckning 

Kicki Stridh (V) anmäler protokollsanteckning i ärendet. 

SBN föreslås som samordningsansvarig för Kindas Agenda 2030-arbete. Jag vill 
notera detta kring ledamöternas utbildning och delaktighet/ansvar:  

Utbildning: behövs. Det är viktigt att ledamöterna tidigt får möjlighet att utifrån en 
kunskapsbas börja arbeta kring mål och strategi i hur Agenda 2030 ska 
implementeras i kommunens verksamhet.  

Delaktighet/ansvar: säkras. Det är viktigt med en löpande dialog mellan politiker 
och tjänstemän under arbetet med kommunens hållbarhet, även initialt i 
upplägget. Jag hoppas att den här dialogen ska kunna leda till kreativa och 
fruktbara insatser under Agenda 2030-paraplyet.  

Jag emotser förvaltningens kreativa förslag till hur SBN, politiker och tjänstemän, 
tillsammans ska kunna bidra till att utveckla och samordna Kindas 
kunskapsbaserade hållbarhetsarbete.  

Sammanfattning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar 
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna, 
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. 
Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. 
Kommuner och regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken 
mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de 
globala målen med verkligheten på lokal nivå. 

Kinda kommun saknar idag ett strategiskt arbete med miljöfrågor. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI), en del i SCBs årliga medborgarundersökning, 
genomfördes under 2019 i Kinda. NMI inkluderade bland annat kommunens 
insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Kinda kommun fick 
betygsindexet 45, vilket är lägre än samtliga deltagande kommuners 
genomsnittliga betygsindex på 54. Av de verksamheter som inkluderades i 
undersökningen fick miljöarbete lägst resultat. 
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Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt bildningsnämnden att samordna arbetet 
med samt att ta fram en handlingsplan för social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 
Samordningen inom hållbar samhällsutveckling ska komplettera 
bildningsnämndens uppdrag genom ett fokus på dels miljömässig hållbarhet och 
även utvecklingen av ett hållbart samhälle. Handlingsplanen ska samordna 
kommunens arbete för att uppnå målet Hållbar samhällsutveckling inom Agenda 
2030 och staka ut vägen framåt. 

Hållbar samhällsutveckling har i det politiska dokumentet Utveckling Kinda 
identifierats att bland annat handla om följande mål i Agenda 2030: Rent vatten 
och sanitet för alla, Hållbar industri och infrastruktur, Hållbara städer och 
samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna 
och Ekosystem och ekologisk mångfald. 

Syfte 

Att höja kommunens ambitionsnivå vad det gäller hållbar samhällsutveckling. 
Genom att organisera arbetet med hållbar samhällsutveckling under 
samhällsbyggnadsnämnden fås en tydlig samordningsfunktion som kan arbeta 
strategiskt med frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden har idag ansvar för 
samhällsplanering och miljöfrågor och lämpar sig därför som samordnare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 

Beslutet skickas till 

Miljöavdelningen 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Akten 

 



SBN 25 feb 2020 

Protokollsanteckning till ärende nr 14 

 

SBN föreslås som samordningsansvarig för Kindas Agenda 2030-arbete. Jag vill 

notera detta kring ledamöternas utbildning och delaktighet/ansvar:  

Utbildning: behövs. Det är viktigt att ledamöterna tidigt får möjlighet att utifrån en 

kunskapsbas börja arbeta kring mål och strategi i hur Agenda 2030 ska 

implementeras i kommunens verksamhet.  

Delaktighet/ansvar: säkras. Det är viktigt med en löpande dialog mellan politiker 

och tjänstemän under arbetet med kommunens hållbarhet, även initialt i upplägget. 

Jag hoppas att den här dialogen ska kunna leda till kreativa och fruktbara insatser 

under Agenda 2030-paraplyet.  

Jag emotser förvaltningens kreativa förslag till hur SBN, politiker och tjänstemän, 

tillsammans ska kunna bidra till att utveckla och samordna Kindas 

kunskapsbaserade hållbarhetsarbete.  

 

/Kicki Stridh (v) 
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Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
samordna arbetet samt att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med fokus 
på hållbar samhällsutveckling.   

Ärendebeskrivning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar 
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna, 
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. 
Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. 
Kommuner och regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken 
mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de 
globala målen med verkligheten på lokal nivå. 

Kinda kommun saknar idag ett strategiskt arbete med miljöfrågor. Nöjd-
Medborgar-Index (NMI), en del i SCBs årliga medborgarundersökning, 
genomfördes under 2019 i Kinda. NMI inkluderade bland annat kommunens 
insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Kinda kommun fick 
betygsindexet 45, vilket är lägre än samtliga deltagande kommuners 
genomsnittliga betygsindex på 54. Av de verksamheter som inkluderades i 
undersökningen fick miljöarbete lägst resultat. 

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt bildningsnämnden att samordna arbetet 
med samt att ta fram en handlingsplan för social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 
Samordningen inom hållbar samhällsutveckling ska komplettera 
bildningsnämndens uppdrag genom ett fokus på dels miljömässig hållbarhet och 
även utvecklingen av ett hållbart samhälle. Handlingsplanen ska samordna 
kommunens arbete för att uppnå målet Hållbar samhällsutveckling inom Agenda 
2030 och staka ut vägen framåt. 

Hållbar samhällsutveckling har i det politiska dokumentet Utveckling Kinda 
identifierats att bland annat handla om följande mål i Agenda 2030: Rent vatten 
och sanitet för alla, Hållbar industri och infrastruktur, Hållbara städer och 
samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna 
och Ekosystem och ekologisk mångfald. 
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Syfte 

Att höja kommunens ambitionsnivå vad det gäller hållbar samhällsutveckling. 
Genom att organisera arbetet med hållbar samhällsutveckling under 
samhällsbyggnadsnämnden fås en tydlig samordningsfunktion som kan arbeta 
strategiskt med frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden har idag ansvar för 
samhällsplanering och miljöfrågor och lämpar sig därför som samordnare.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23   

 

 

Bo Horndahl 
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 

Emma Lilja 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 




