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Motion - Agenda 2030

Världens länder åtagit sig att genom' 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, utrota
fattigdomen och hungern överallt; bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; bygga
fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; skydda de mänskliga rättigheterna, och främja
jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt samt säkerställa ett varaktigt skydd fö
planeten och dess naturresurser. Många kommuner, regioner, myndigheter och företag; har
redan börjat arbeta med Agenda 2030. Flertalet kommuner har valt att på olika sätt översätta
de globala målen till en lokal kontext och därefter prioritera vilka mål som är viktigast att
arbeta med för just den kommunen.
Arbetet med Agenda 2030 kopplas till kommunens styrning och integreras i de befintliga
lednings- och styrningsprocesserna, vilket är ett arbete som kan startas i det närmaste men
som även behöver ses ur ett långsiktigt perspektiv.
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Agenda 2030 innebär i sig inga nya uppdrag för kommunen utan ska ses som ett nytt ramverk
och verktyg som stödjer och underlättar ett sammanhållet och sektorsövergripande
hållbarhetsarbete ur alla tre dimensionerna; ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och
social hållbarhet. Arbetet bör ta avstamp i vad Hylte gör idag för att bidra till Agenda 2030
och därefter synliggöra vad vi behöver göra mer av samt prioritera. För att implementera
Agenda 2030 i kommunens verksamhet och i styrning föreslås följande delar i närtid:
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Utbildning och information för förtroendevalda samt chefer och nyckelpersoner.
Kartläggning av hur kontorens hållbarhetsarbete ser ut idag.
För att belysa kommunens anpassning till Agenda 2030 ska större beslut i kommunen
omfattas av en enkel konsekvensbeskrivning avseende påverkan på de 17 målen i
Agenda 2030. Analysen ska göras för beslut som berör minst 500 personer och/eller
om beslutet omfattar en kostnad om minst 500 000 kr. Redovisning sker med hjälp av
kommunens administrativa beslutsmallar.

För att på lång sikt få kommunens Agenda 2030 arbete kopplat till ledning- och
styrningsprocesserna behöver ett processarbete göras kring hur vi tydliggör hållbarhet kopplat
till kommunens mål och budget. Förslagsvis görs detta från och med tidigast verksamhetsåret
2021.
Centerpartiet i Hylte yrkar:
1. På kort sikt införa arbetet med Agenda 2030 i kommunorganisationens samtliga nämnder
och lämpliga former för kommunens bolag genom utbildning, integrering i
verksamhetsplaner och REP-process samt uppföljning i årsbokslut.
2. Uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag på hur Agenda 2030 i
ökande utsträckning kan kopplas till styrningen på lång sikt i Hylte kommun från
verksamhetsåret 2021 och framåt.
Hyltebruk 2020-03-11
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