
 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

 Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesdatum  
 2019-05-29  

   

   
 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0280 

KS § 104 Remiss Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
att tillstyrka remissens förslag samt att Strömstads kommun bejakar delegation 
2030:s inriktning där kommunernas roll pekas ut som betydelsefull för 
genomförande av FN:s hållbarhetsmål. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är en av de remissinstanser som fått i uppdrag av 
miljödepartementet att svara på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. 

Delegationen bedömer att kommuner har en central roll i genomförandet av 
Agenda 2030. En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till 
genomförandet av Agenda 2030 ligger på kommuner och landsting. Delegationen 
anser att det är angeläget att Agenda 2030 och hållbar utveckling får ökat 
genomslag i kommuner och landsting samt att agendan integreras i ordinarie 
styrning och ledning. Som ett led i genomförandet är det av största vikt att 
kommuner och landsting fullt ut använder den potential för hållbar utveckling 
som finns inom ramen för offentlig upphandling. 

Agenda 2030 betonar nödvändigheten av alla samhällsaktörers delaktighet och att 
genomförandet är ett gemensamt ansvar. 

Åtgärder inom ramen för agendan innebär stora möjligheter att skapa positiva 
effekter inom flera områden, exempelvis bättre hälsa och miljö, samt ökad 
sysselsättning. 

Den årliga uppföljningen och gemensamma nyckeltal kan systematisera och stärka 
Sveriges kommuners hållbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-23  
Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, Betänkande av 
Agenda 2030-delegationen, SOU 2019:13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att tillstyrka remissens förslag samt att Strömstads kommun bejakar delegation 
2030:s inriktning där kommunernas roll pekas ut som avgörande för 
genomförande av FN:s hållbarhetsmål. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mikael Cederbratt yrkar på att ordet ”avgörande” i andra att-satsen byts ut till 
betydelsefull. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om vi kan beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Mikael 
Cederbratt tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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