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1. Mål och syfte avseende Agenda 2030 i Sollentuna kommun
Sollentuna kommun ställer sig bakom FNs globala hållbarhetsmål i Agenda
2030. Kommunen avser att bidra till att Sverige och FNs nationer uppfyller
målen i Agenda 2030. Sollentuna kommun kommer att arbeta med samtliga
17 mål med fokus på de mål där kommunen har rådighet och där kommunen
ser störst lokalt behov. Syftet med denna policy är att skapa handling hos
alla berörda nämnder och kommunens bolag, med avsikt att uppfylla
samtliga 17 mål i Agenda 2030.
2. Ansvar
2.1. Instanser som omfattas av denna policy

Kommunstyrelsen och övriga nämnder omfattas av hela denna policy.
2.2. Åtagande för kommunens bolag

Kommunens bolag omfattas av följande delar i denna policy: 1. Mål och
syfte avseende Agenda 2030 i Sollentuna kommun, samt av 4. Uppföljning.
2.3. Fördelning av ansvar mellan nämnder

Sollentuna kommun ska arbeta för att uppfylla samtliga 17 mål i Agenda
2030, inom ramen för kommunens rådighet. För att underlätta det praktiska
arbetet och för att säkerställa att alla mål tas omhand, anger denna policy
vilka nämnder som berörs av vilka mål.
Nämnderna kan också arbeta med ytterligare mål.
Berörd nämnd har antingen en direkt påverkan på Agenda 2030-målen eller
en tydlig indirekt påverkan. Varje Agenda 2030-mål består av flera delmål,
vilka berör olika nämnder.
Agenda
2030

Målbeskrivning i korthet

Berörd nämnd (utan
inbördes prioritering)

Mål 1

Ingen fattigdom

KS, SN, ÖN

Mål 2

Ingen hunger

UN

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

SN, UN, VON, NTN,
KAN, KFN, MBN,
ÖN

Mål 4

God utbildning för alla

UN, KAN, KFN

Mål 5

Jämställdhet

KS, UN, KAN, KFN,
ÖN

Mål 6

Rent vatten och sanitet för alla

KS, NTN, SHBN,
KLN, MBN
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Mål 7

Hållbar energi för alla

KS, NTN, SHBN,
MBN

Mål 8

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

KS, KAN

Mål 9

Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

NTN, SHBN, MBN

Mål 10

Minskad ojämlikhet

KS, SN, UN, KAN,
VON, KFN

Mål 11

Hållbara städer och samhällen

KS, UN, NTN, KFN,
SHBN, KLN, MBN

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

KS, UN, NTN, KAN,
VON, KFN, SHBN,
KLN, MBN

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

KS, UN, NTN, KFN,
SHBN, KLN, MBN

Mål 14

Hav och marina resurser

NTN, SHBN, KLN,
MBN

Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald

NTN, SHBN, KLN,
MBN

Mål 16

Fredliga och inkluderande samhällen

KS, SN, UN, KAN,
KFN, SHBN, MBN

Mål 17

Genomförande och globalt
partnerskap

KS, KFN, KLN

KS=kommunstyrelsen, KLN=klimatnämnden, NTN=natur- och tekniknämnden,
SHBN=samhällsbyggnadsnämnden, MBN=miljö- och byggnadsnämnden, KAN=kompentens- och
arbetsmarknadsnämnden, KFN=kultur- och fritidsnämnden, SN=socialnämnden,
UN=utbildningsnämnden, VON=vård- och omsorgsnämnden, ÖN=överförmyndarnämnden
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3. Fokusområden
Kommunen har vissa utmaningar relaterade till långsiktig hållbarhet.
Exempel på områden med förbättringspotential:
-

bostäder för olika behov
integration och jämlikhet mellan bostadsområden
psykisk hälsa
trygghet och säkerhet (faktisk eller upplevd)
hållbar konsumtion, återbruk och återvinning
buller, föroreningar och klimatförändringar relaterat till trafik,
hållbart byggande med hänsyn till naturresurser, grönytor och klimat
kvalitet i kommunens ytvatten.

Agenda 2030 fungerar som ett verktyg för Sollentuna kommuns långsiktiga
hållbarhetsarbete. Genom att satsa särskilt på några av målen i Agenda 2030
kan kommunen hantera sina utmaningar och uppfylla målen till år 2030.
Följande områden kräver ett särskilt brett engagemang och arbete:
- mål 11 – hållbara städer och samhällen
- mål 12 – hållbar konsumtion och produktion
- mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.
Följande områden behöver också ges extra fokus:
- mål 3 – säkerställa hälsa
- mål 10 – minskad ojämlikhet
- mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald
- mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.
Övriga Agenda 2030-mål bedöms kunna uppnås utan särskilda
anpassningar, eller med mindre anpassningar i arbetet.
4. Uppföljning
En kommungemensam rapportering av nämndernas och de kommunala
bolagens arbete med att uppfylla målen i Agenda 2030 ska göras varje år.
Bolagens redovisning ska göras på ett sådant sätt att det kan integreras i
rapporteringen.
5. Tillämpning
Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillämpningsanvisningar till
denna policy.
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