
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2030 i Åstorp och 
kommunens miljö- och klimatmål 
- En bilaga till kommunens Vision 2030 och inriktningsmål 

Beslutat av: 

kommunfullmäktige § 202 

Datum: 2021-12-13 

Dokumentet gäller för: 

hela kommunkoncernen 

Dokumentansvarig: 

kommunchef 

Giltig: 2021 – 2030 

(revideras tillsammans 

med KF:s inriktningsmål) 



2021-10-20 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 

 

 

Inledning 

Genom Åstorps Vision 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsmål anges kommunens 

övergripande inriktning och målsättning, som också visar hur vi ska bidra till uppfyllandet av 

Agenda 2030. I detta styrdokument klargörs kopplingen mellan inriktningsmålen och Agenda 

2030, det vill säga vilka av de 17 globala målen som vi arbetar med inom ramen för respektive 

inriktningsmål. Inriktningsmålen är framtagna som målformuleringar av kommunens vision, 

därför används visionstexten tillsammans med inriktningsmålens formuleringar för att förklara 

hur kommunen prioriterar och riktar sitt arbete för att nå de globala målen. Därtill fastställer 

detta dokument kommunens miljö- och klimatmål som en nedbrytning av inriktningsmålet 

Hållbar framtid till tre delmål. 

 

Under 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030. Den består av 17 globala 

mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och 

skapa fredliga och trygga samhällen. Världens regeringar är ansvariga, men de globala målen 

berör oss alla. I regeringens proposition ”Sveriges genomförande av Agenda 2030” från 17 juni 

2020 påpekas vikten av arbetet som sker i kommuner och regioner. Sverige har en 

samhällsmodell där kommuner och regioner ansvarar för stora delar av samhällsservicen. I 

uppdraget ingår de grundlagsfästa skyldigheterna att främja hållbar utveckling såsom uttrycks 

i regeringsformen. I princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den 

verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Mot denna bakgrund bär kommuner och 

regioner en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med möjlighet att anpassa 

genomförandet utifrån sina egna förutsättningar och utmaningar. 

 

Inriktningsmålens koppling till Agenda 2030 

Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål pekar ut riktningen för kommunens hållbarhetsarbete. 

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De tre dimensionerna av hållbar utveckling 

– social, ekonomisk och miljömässig – är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av 

varandra. Åstorps vision och inriktningsmål ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbart Åstorp 2030. 
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Inriktningsmål God livskvalitet 

”Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, 

där alla kan känna trygghet och delaktighet.” 

 

Inriktningsmålet God livskvalitet kopplar främst an till det sociala hållbarhetsperspektivet i 

Agenda 2030 och innebär att vi tillsammans skapar ett samhälle där människors grundläggande 

behov uppfylls. Ett socialt hållbart Åstorp är ett jämställt, sammanhållet och välkomnande 

samhälle. Här ska alla ha möjlighet att känna trygghet och tillit till varandra och vara delaktiga 

i samhällets utveckling och kunna leva ett gott och självständigt liv. Vi verkar för social 

hållbarhet genom att skapa goda boendemiljöer och livskvalitet för kommunens invånare 

genom livets alla skeden. Åstorps vision anger därtill att alla ska kunna leva ett aktivt liv med 

rörelse och god hälsa, vilket kopplar an till agendamål tre om hälsa och välbefinnande. I arbetet 

med inriktningsmålet God livskvalitet bidrar vi till uppfyllandet av följande globala mål: 
 
 

 

 

 

 

 

Inriktningsmål Möjlighet att växa 
”Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering 

och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.” 

 

Inriktningsmålet Möjlighet att växa kopplar an till både det sociala och ekonomiska 

hållbarhetsperspektivet i Agenda 2030. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att skapa en 

ekonomisk utveckling som är hållbar över tid, genom att långsiktigt hushålla med mänskliga 

och materiella resurser. I ett ekonomisk och socialt hållbart Åstorp finns en hållbar tillväxt och 

goda förutsättningar för människor, föreningar och företag att etablera sig och växa. Genom att 

skapa en skola i framkant och främja ett livslångt lärande ska alla få möjlighet att nå ett 

självständigt liv. I Åstorps kommun ska alla unga få en bra kunskapsgrund som ger möjlighet 

att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter och har mod 

att pröva nya vägar. I arbetet med inriktningsmålet Möjlighet att växa bidrar vi till uppfyllandet 

av följande globala mål: 
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Inriktningsmål Hållbar framtid 

”Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.” 
 

Inriktningsmålet Hållbar framtid kopplar an till det miljömässiga hållbarhetsperspektivet i 

Agenda 2030. Åstorps Vision 2030 slår fast den inriktningen med att vi arbetar för en 

omställning till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan 

på miljö och klimat. Ambitionsnivån i denna omställning klargörs i inriktningsmålet till att 

vi ska ta betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. I arbetet 

med inriktningsmålet bidrar vi till uppfyllandet av följande globala mål: 
 

 

Inriktningsmålet Hållbar framtid är nedbrutet till tre delmål, som utgör kommunens miljö- 

och klimatmål och korresponderar mot inriktningsmålets nyckelord klimatet, människan och 

naturen. Genom att uppnå miljö- och klimatmålen uppnår vi inriktningsmålet och även vår 

del av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Miljö- och klimatmålen är följande: 

 

1. Klimatet 

Vi minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan och anpassar kommunen för att 

kunna möta effekterna av klimatförändringarna på ett motståndskraftigt sätt. 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Växthusgaser som vi människor 

släpper ut leder allt oftare till extremväder som torka och skyfall. Kommunen tar därför 

ansvar för att minska sin klimatpåverkan och att anpassa samhället till klimatförändringarna. 

 

2. Människan 

Vi skapar långsiktigt hälsosamma och hållbara livsmiljöer för kommunens invånare. 

Exponering för skadliga kemikalier, luftföroreningar, höga temperaturer och dåliga bostäder 

kan göra oss sjuka. Närhet till grönområden och möjlighet till fysisk aktivitet främjar 

folkhälsan. Genom en medveten samhällsplanering skyddar vi våra invånares hälsa. 

 

3. Naturen 

Vi främjar ett hållbart nyttjande av ekosystemet och skyddar kommunens 

naturvärden, för att få en livskraftig natur med hög biologisk mångfald. 

Naturen är en livsviktig infrastruktur som ger oss syre, rent vatten och mat. Många arter och 

naturtyper riskerar idag att helt försvinna. Det är därför en grundläggande förutsättning för en 

hållbar framtid att vi värnar om naturen och den biologiska mångfalden. 

 

Miljö- och klimatmålen följs upp som en del av uppföljningen av inriktningsmålen och 

specifikt som en del av inriktningsmålet Hållbar framtid. Formerna för denna uppföljning är 

fastställd i styr- och ledningsmodellen och innebär att inriktningsmålen följs upp i samband 

med delårsrapport och årsredovisning, genom en kommungemensam analys av nyckeltal och 

öppna jämförelser samt utifrån verksamheternas uppföljningar. 
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