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§ 128 Dnr 2020-00054  

Samordning av hållbarhetsarbete - Agenda 2030 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att ha samordnings- och 
uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och därmed Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva beslut KF § 68/2019 och 
därigenom återkalla bildningsnämndens samordningsansvar för social hållbarhet. 
Resurs som bildningsnämnden beviljades omfördelas till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om 
samordningsansvar för Hållbar samhällsutveckling, samhällsbyggnadsnämnden § 
39/2020.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade, § 113/2020 att uppdra åt förvaltningen att 
återkomma med ett förslag om enhetlig hantering av det politiska 
samordningsansvaret för Agenda 2030 till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde. 

Agenda 2030 är en del av Utveckling Kinda som beslutades av Kommunfullmäktige, 
KF § 75/2019. 

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbarutveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Detta återspeglas i Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden: 
Hållbar samhällsutveckling, God livsmiljö, Ett livskraftigt näringsliv och 
Kompetensförsörjning.  

För att få en enhetlig och röd tråd i vårt arbete med hållbarhet bör arbetet utgå 
från Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden. Till exempel återfinns stor del 
av social hållbarhet i utvecklingsområdet God livsmiljö. Våra utvecklingsområden 
kompletterar och förstärker varandra. Nämnderna arbetar med Utveckling Kinda 
och utvecklingsområdena genom att följa fastställda strategier och 
kommunfullmäktiges mål, som bryts ner i nämnds åtaganden.  

Samordnings- och uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och 
Agenda 2030 ligger på kommunstyrelsen.  

Detta ärende upphäver tidigare beslut KF § 68/2019 där samordningsansvar för 
social hållbarhet tilldelades bildningsnämnden. Resurs som bildningsnämnden 
beviljades omfördelas till kommunstyrelsen där samordnings- och 
uppföljningsansvaret för samtliga hållbarhetsperspektiv återfinns.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-22 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Organisation för hållbarhetsarbete och Agenda 2030 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att ha samordnings- och 
uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och därmed Agenda 2030. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva beslut KF § 68/2019 och 
därigenom återkalla bildningsnämndens samordningsansvar för social hållbarhet. 
Resurs som bildningsnämnden beviljades omfördelas till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om 
samordningsansvar för Hållbar samhällsutveckling, samhällsbyggnadsnämnden § 
39/2020.   

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade, § 113/2020 att uppdra åt förvaltningen att 
återkomma med ett förslag om enhetlig hantering av det politiska 
samordningsansvaret för Agenda 2030 till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde. 

Agenda 2030 är en del av Utveckling Kinda som beslutades av Kommunfullmäktige, 
KF § 75/2019. 

Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbarutveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Detta återspeglas i Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden: 
Hållbar samhällsutveckling, God livsmiljö, Ett livskraftigt näringsliv och 
Kompetensförsörjning.  

För att få en enhetlig och röd tråd i vårt arbete med hållbarhet bör arbetet utgå 
från Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden. Till exempel återfinns stor del 
av social hållbarhet i utvecklingsområdet God livsmiljö. Våra utvecklingsområden 
kompletterar och förstärker varandra. Nämnderna arbetar med Utveckling Kinda 
och utvecklingsområdena genom att följa fastställda strategier och 
kommunfullmäktiges mål, som bryts ner i nämnds åtaganden.  

Samordnings- och uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och 
Agenda 2030 ligger på kommunstyrelsen.  

Detta ärende upphäver tidigare beslut KF § 68/2019 där samordningsansvar för 
social hållbarhet tilldelades bildningsnämnden. Resurs som bildningsnämnden 
beviljades omfördelas till kommunstyrelsen där samordnings- och 
uppföljningsansvaret för samtliga hållbarhetsperspektiv återfinns.  
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§ 38 Dnr 2020-00054  

Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att åstadkomma en 
enhetlig hantering av samordningsansvaret avseende hållbar utveckling.  

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. 

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 
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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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

Kommunfullmäktige har därmed två förslag att ta ställning mellan, dels 
kommunstyrelsens dels samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 79/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2020  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Mikael Österling (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar återremiss för att åstadkomma en enhetlig 
hantering av samordningsansvaret avseende hållbar utveckling. Conny Forsberg (S) 
instämmer i yrkandet om återremiss. 

Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet återtas 
senare till förmån för bifall till återremissyrkandet.  

Beslutsgång 

Då det efter avslutad diskussion i ärendet finns ett yrkande om återremiss ställer 
ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner därefter att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Akten 
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§ 113 Dnr 2020-00054  

Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling 
- Ärende återremitterat från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett 
förslag om enhetlig hantering av det politiska samordningsansvaret för Agenda 
2030 till nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

Detta kan även komma att innebära att se över tidigare beslut KF § 68/2019.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i § 38/2020 beslutat om att återremittera ett ärende 
angående samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar 
samhällsutveckling.  

Avsikten med återremissen var att få enhetlig hantering av samordningsansvaret 
för Agenda 2030. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige åligger det idag 
bildningsnämnden att samordna social hållbarhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 38/2020 
Kommunstyrelsen § 79/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2020  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Conny Forsberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 
förvaltningen att återkomma med ett förslag om enhetlig hantering av det 
politiska samordningsansvaret för Agenda 2030 till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde.  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Kommunkansliet 
Akten 
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A different Kinda life

Helhetsgrepp om kommunens 
hållbarhets arbete
• Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och 

balanserar de tre dimensionerna av hållbarutveckling: 
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

• Återspeglas i Utveckling Kinda och våra 
utvecklingsområden: Hållbar samhällsutveckling, God 
livsmiljö, Ett livskraftigt näringsliv och 
Kompetensförsörjning. 

• Bryts ned till nämndernas åtaganden och 
förvaltningarnas aktiviteter



A different Kinda life

Kommunens organisation
• Varje nämnd ansvarar för sina åtaganden kopplade till 

Utveckling Kinda. 
• Förvaltningarna ansvarar för att uppfylla åtaganden 

genom att genomföra kopplade aktiviteter.
• KS har ett samordningsansvar för samtliga 

hållbarhetsperspektiv och Utveckling Kinda. 
• KS har ett uppföljningsansvar för Hållbarhetsområdena 

och att nämndernas åtaganden genomsyras av Agenda 
2030.



A different Kinda life

Samordningsansvar hållbarhet
• Håller ihop samtliga hållbarhetsperspektiv
• Stöttar och hjälper förvaltningarna 
• Tar fram handlingsplaner för hållbarhetsområden på 

förvaltningsnivå. 



A different Kinda life

Förslag
• Återkalla bildningsnämndens uppdrag –

Samordningsansvar social hållbarhet. 
• Återkalla de resurser som bildningsnämnden fick i 

samband med ansvaret och placera hos KS. 
• Avslå Samhällsbyggnadsnämndens förslag om 

samordningsansvar för Hållbar samhällsutveckling. 



A different Kinda life

Agenda 2030
Tre hållbarhetsperspektiv




