WORKSHOP OM AGENDA 2030 FÖR KF I ROBERTSFORS
Sammanställning av Ingvar Rönnbäck
Dokumentet innehåller en sammanställning av vilka delmål från Agenda 2030 ledamöterna i
Robertsfors kommunfullmäktige prioriterade vid en workshop som genomfördes 4 mars
2019 kl.15-17. Sammanställningen görs utifrån de fem målområden som Robertsfors
kommun kategoriserat FN:s hållbarhetsmål. Efter varje delmål nämns en siffra vilket är det
antal gånger som ledamöterna i Robertsfors kommunfullmäktige valde detta delmål.
Dokumentet innehåller också kommentarer/analys efter varje mål, samt i avslutningen i
form av konklusioner.

MÅLOMRÅDE 1: HÅLLBAR LIVSSITUATION
Mål 1: Ingen fattigdom
1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon
form av fattigdom enligt nationella definitioner (1)
1.4 Senaste 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta,
har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga
och kontrollera mark och andra former av egendom (1)
1.5. Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer
och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra
ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer (2)
Kommentar: Tycker att det är intressant att KF valt 1) övergripande mål, 2) det som fattiga
och utsatta behöver från det offentliga och 3) vikten att bygga kapacitet, motståndskraft och
öga egenmakten hos fattiga och utsatta.
Mål 2: Ingen hunger
2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och
människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och
näringsrik mat året om (1)
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt inför
motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som
bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till
klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer
och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten (1)
2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur
på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt
genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna (1)

Kommentar: KF har valt ett tydligt mat- och jordbruksfokus.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av
anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att
mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella
ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiellt tjänster (1)
8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och
produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och
produktion, med de utvecklade länderna i täten (1)
8.5 Senast 2030 uppnå fyll och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön
för likvärdigt arbete (1)
8.6 Till 2030 väsentligen minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar (1)
8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen
och främjar lokal kultur och lokala produkter (2)
Kommentar: KF har valt mål som inkluderar alla, som satsar på hållbart företagande och tar
hänsyn till miljön.
Mål 10: Minskad ojämlikhet
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning,
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet (2)
10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av
personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik (1)
Kommentar: KF har valt att identifiera de utsatta gruppernas behov och rättigheter dvs höja
nivån för dessa grupper, men också säkerställa att de är inkluderade och har en röst.

MÅLOMRÅDE 2: GOD HÄLSA OCH UTBILDNING
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som
dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och
välbefinnande (3)
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk (3)
Kommentar: KF har valt att sätta fokus på personer med stora utmaningar i sitt liv.

Mål 4: God utbildning för alla
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig
grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och
ändamålsenliga kunskaper (1)
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa
lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive
personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta
förhållanden (1)
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs
för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och
hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens
bidrag till hållbar utveckling (2)
4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en
trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla (1)
Kommentar: KF har valt att säkerställa allas rätt till god utbildning, men också vad utbildning
bör/ska syfta till, och att det inte bara handlar om utbildning av barn och ungdomar utan
också ”alla studerande”. I den engelska målsskrivningen säger man ”all learners”, vilket är
ännu bredare.
Mål 6: Rent vatten och sanitet
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt
dricksvatten för alla (1)
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt (2)
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg,
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar (1)
Kommentarer: KF har valt att se på vatten ur ett rättighetsperspektiv samt att värna om de
existerande vattentillgångarna.

MÅLOMRÅDE 3: DEMOKRATI, TILLIT OCH SAMVERKAN
Mål: 5 Jämställdhet
5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt (1)
5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata
rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering (1)
5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla
offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom
hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt (4)
Kommentar: Eftersom Robertsfors kommer utgå från de nationella politiska målen som är
bredare än de val som gjordes vid denna workshop kommenterar jag inte detta närmare,
förutom att det val som gjorts rimmar väl med de nationella politiska målen.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt (1)
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer (2)
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer (2)
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal (10)
Kommentar: KF har satt fokus på vikten av frihet från våld som mål och rättighet, på
transparens, ansvarstagande och inkludering. Ligger väl i linje också med ICLDs
kärnområden.
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en
samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad
och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för
att minska skuldbördan (2)
17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella
trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka
kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad
samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global
mekanism för teknikfrämjande (1)

17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna
på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som
överenskommits mellan parterna (1)
Kommentar: KF har valt att prioritera insatser som ger långsikt hållbar lösningar för
utvecklingsländer.
MÅLOMRÅDE 4: HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Mål 7: Hållbar energi för alla
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och
moderna energitjänster (2)
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (1)
Kommentar: KF har valt ett rättighetsperspektiv på energitjänster samt vikten av att satsa på
förnybara och hållbara lösningar.
Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur
9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla
(2)
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med
effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.
Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar (1)
Kommentar: KF har valt att ett rättighetsperspektiv på hållbar industri, innovation och
infrastruktur. KF har också valt ett hållbarhetsperspektiv dvs det som är miljömässigt
hållbart.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och
hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta
situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer (1)
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att
ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall
(2)
Kommentar: KF har valt att sätta fokus på ett inkluderande och hållbart transportsystem
samt att Robertsfors ska minska sin negativa miljöpåverkan.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och
minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd (2)
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall (2)
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och
nationella prioriteringar (3)
Kommentar: KF har valt hushållning av mat, minskning av mängden avfall samt stöd av
hållbara upphandlingsmetoder.
MÅLOMRÅDE 5: RESPEKT FÖR OCH SAMEXISTENS MED NATUREN
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå (2)
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella
kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning
av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning (2)
Kommentar: KF har valt mål som pekar på vikten av ledning, styrning och utbildning.
Mål 14: Hav och marina resurser
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen (3)
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för
att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och
produktiva hav (1)
Kommentar: KF har valt mål som pekar på vikten av att minska negativ miljöpåverkan samt
att skydda hav och marina resurser.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och
deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med
de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser (1)
15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och
avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota
prioriterade arter (1)

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i
nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för
fattigdomsminskning samt räkenskaper (1)
Kommentar: KF har valt mål som återställer och skyddar ekosystem, samt att dessa resurser
värderas på ett annat och långsiktigt sätt.
AVSLUTANDE KOMMENTARER OCH KONKLUSIONER
Eftersom det sannolikt var första gången för många av KF:s ledamöter att läsa och diskutera
FN:s hållbarhetsmål, samt att prioritera behövs ytterligare möjligheter för ledamöterna att
inkomma med synpunkter, och utifrån att de också tar denna diskussion inom partierna
precis som Patrik nämnde.
Men, redan nu tror jag de val som KF gjort kan ligga till grund för att hitta målformuleringar
som är träffsäkra och relevanta för Robertsfors kommun. Tror också det är bra om
Robertsfors hittar målformuleringar som är tydliga för medborgare och uppföljningsbara för
Robertsfors kommun.
Jag tycker att det var intressant att så här i efterhand se vilka val som gjordes i KF. Det känns
som att hela fullmäktige vill att Robertsfors kommun ska vara det som funnits framskrivet
under den övergripande visionen dvs attraktiv, öppen, inkluderande, tillåtande,
utvecklingsinriktad, samarbetsinriktad och långsiktigt hållbar.

