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Inledning  

Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats om en global 
agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhälls-förändring som 
leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, 
utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. Agendan ska vägleda de beslut 
som länderna fattar, med hänsyn tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och 
innebära en ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.  

Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor som lever i 
extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat, spridningen av 
informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar och ökad kunskap. 
Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade klyftor mellan och inom länder, 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa konsekvenser av klimatförändringar, hot mot 
ekosystemen samt pågående konflikter och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i 
Agenda 2030 kommer därför att kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett 
engagemang från samhället i stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI, 
2016.01). 

Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan tyckas lite, 
men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen, genom att tänka globalt och 
agera lokalt, i våra vardagshandlingar. Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det 
som redan görs idag. 

Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta där alla 
delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och blasten mot solen kan 
plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss och för kommande generationer 
– som man sår får man skörda.

Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen, 
nå de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och fattigdomsbekämpning.  

Bakgrund  

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala utmaningar världen står inför och 
innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är 
formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger 
överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt 
för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende och att det 
kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.  

Definition av hållbar utveckling 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”  
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.



Bild från Falköpings kommun 

Syfte  

Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela kommunen ska 
utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska kommunen och alla dess invånare 
engageras i arbetet med policyns genomförande.   

Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades 
av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är 
även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040.  

Omfattning  

Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för 
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig till hela 
kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i planering, 
budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet. 

Implementering och ansvar 

Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå resultat på 
lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i kommunfullmäktiges 
flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet 
systematiskt implementeras i respektive verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser 
för att policyn implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer 
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.  

Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet. 



Principer för ett hållbart Alingsås 

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.

2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför
kommunens gränser ska vägas in.

3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och
skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med
invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess
invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett
lärandeperspektiv.

5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen 
samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt 
för uppföljning. 

Bilaga 

FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling 



Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling 

Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett 

hållbart jordbruk. 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för 

alla. 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

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

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 

främja innovation. 

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

Mål 15. 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. 

Mål 16. 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. 

Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 
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