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Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har fått i uppdrag att göra ett förarbete till 
en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan utgår 2021. Inför den nya 
miljöplanen är det därför viktigt att formulera och fastställa politiska ambitioner och 
prioriteringar angående hållbarhet med fokus på den ekologiska delen. 

Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del 
av aktuell forskning för att därefter tydliggöra ambition och politiska prioriteringar 
gällande hållbar utveckling för hela den geografiska kommunen. Syftet med 
rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstpersoner om hållbar utveckling. Beredningens ledamöter har därför tagit del av 
en stor mängd rapporter och genomfört omvärldsbevakning. För att komplettera 
detta har beredningen haft föreläsningar med sakkunniga som vågar utmana och som 
tänker annorlunda kring miljöfrågan. För att lära av varandra har två skånska 
kommuner (Helsingborg och Malmö) identifierats. En av dessa har bjudits in för att 
berätta om sitt hållbarhetsarbete. Medborgardialog med gymnasiet samt förskolan 
har genomförts där det kom fram att kollektivtrafiken, avfallshantering, 
tillgängligheten till naturen och bevarandet av naturen är viktiga frågor för barn och 
unga.  

På ett globalt plan har det under de två senaste decennierna hänt mycket i arbetet 
med klimatförändringarna och hållbarhetsfrågorna. Det främst framträdande som 
styr den svenska förvaltningen är de globala målen som beskrivs i Agenda 2030 samt 
Parisavtalet. Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ligger en stor del av 
ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på kommunal 
och regional nivå. Beredningen har efter analysen kommit fram till följande 
målsättning med en identifierad ambition som förslag för Ängelholms kommun 
angående den ekologiska hållbarheten (Agenda 2030 mål 6, 13, 14 och 15):  

”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala, 
gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.” 

Målsättningen vi ska nå med ambitionen är i linje med Parisavtalet så 
klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att vi ska 
vara en klimatneutral kommun till 2035. Vi ska skapa förutsättningar för 
kommuninvånarna så att hela kommunen kan göra omställningen. Skyddade 
naturområden för land och sötvatten ska uppgå till 8 % till 2035 inom den 
geografiska kommunen (med naturreservat, Natura 2000-områden, 
biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden).1 Ängelholms kommun 
ska även prioritera att skydda åkermark. Detta kräver delmål för åtminstone varje 
mandatperiod, så att varje politisk styrning har ett ansvar att arbeta med målen.  

I en analys kring kommunens miljövårdsarbete är det tydligt att upphandling, 
exploateringen av åkermark, transporter och ansvarsfördelningen inom kommunens 
egen organisation är brinnande frågor. Följande prioriteringar för kommunens 
miljöarbete har specificeras av beredningen: 

 

 

1 Enligt Sveriges miljömål ska vi egentligen uppnå 20 % skyddade naturområden till 
2020.  



 

 

 

o Hållbar livsstil 
Cirkulär ekonomi, resor och transport, konsumtion. 
I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en klimatneutral 
kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara och hälsosamma val. 
Vår miljöpåverkan från transport och resor samt konsumtion ska minska, och 
vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi behöver gå från linjär ekonomi till cirkulär 
för att klara klimatmålen.  
 

o Hållbart landskap 
Bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten. 
Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark 
och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den 
biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och 
att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats 
t.ex. genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och 
grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för 
invånarna ska främjas. 
 

o Hållbart samhälle 
Miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar. 
Ängelholm har ett miljöanpassat byggande med en tydlig planprioritering. Vi 
driver marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt 
utveckla miljökraven i kommunens upphandlingar.  

Med målsättningen beskriven ovan ska Ängelholms kommun med utgångspunkt i 
lokala förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda 2030. Ängelholms 
kommun ska präglas av en medskaparanda. Kommunal organisation tillsammans 
med invånarna ska verka för en klimatneutral kommun. Det viktiga här är att det ska 
vara lätt att fatta hållbara beslut, med tydliga riktlinjer där kommunen hjälper sig 
själva och invånarna att göra hållbara val. Den föreslagna målsättningen präglas av 
nyfikenhet, att motivera och inspirera invånare genom det livslånga lärandet till en 
klimatsmart livsstil. Ansvarsfördelningen behöver förtydligas för ett effektivt 
miljöarbete, där beredningen ser fördelar med en ansvarig nämnd som har hand om 
uppföljningen, även om alla nämnder är ansvariga. Utifrån nämndernas 
verksamhetsområden anser beredningen att Miljö- och tillståndsnämnden (MTN) 
vore ett bra val om kommunstyrelsen finner så. Vi behöver jobba brett på alla fronter 
där kommunens roll är att: 

o Föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan från den 
egna organisationen, 

o Skapa förutsättningar för att medborgare och verksamheter i 
kommunen ska kunna göra en hållbar omställning, 

o Uppmuntra till att hela kommunen gemensamt ställer om och 
blir hållbar. 

 
Den politiska viljan ska vara tydlig, den kommande  hållbarhetsplanen ska tydligt visa 
ambitionen och de tre prioriterade områdena beskrivna ovan. Detta för att skapa 
bättre förutsättningar för ett klimatneutralt Ängelholm där vi minskar vår 
miljöbelastning.  
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Ord Förklaring 

Ambition  En ambition innebär en stark önskan att lyckas och är något man arbetar för 
att uppnå. Det kan liknas vid mål men är ofta bredare och en ambition styr 
ofta de mål som sätts. Det liknas ofta vid ordet ambitiös.  

Biosfär Biosfären kan betraktas som ett enormt ekosystem vilket innehåller samtliga 
mindre ekosystem på jorden. 

Cirkulär ekonomi ”Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den 
traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, 
använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt 
som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade 
återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för 
att tära mindre på jordens resurser och minska vårt 
avfall.”(Naturskyddsföreningen, 2020) 

Ekologisk 
hållbarhet  

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller 
ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och 
ekonomisk). Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla 
dess önskade funktioner, till exempel som produktion av mat och energi, 
tillhandahållandet av rent vatten, reglering av klimatet, möjlighet till 
rekreation. 

Ekonomisk 
hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet är ett debatterat begrepp och har förändrats över tid. 
Idag finns det flera definitioner men det brukar talas om två. Den första 
(som denna rapport använder) handlar om att ekonomisk hållbarhet innebär 
en ekonomisk utveckling som inte har några ekonomiska konsekvenser för 
den ekologiska eller sociala hållbarheten. Ekonomiskt kapital får inte ske på 
bekostnad av natur eller socialt kapital. Den andra definitionen likställs 
ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, som anse svara hållbar så 
länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt kapital kan 
därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar.  

Ekosystem Ekosystem innefattar allt levande i ett naturområde. De kan vara både stora 
och små, området kring en stubbe, en tomt eller hela vår planet kan räknas 
som ett ekosystem. Alla som lever i ekosystemet; djur, växter och plantor, är 
alla beroende av varandra och påverkas av varandra. (Naturhistoriska 
riksmuseet, 2019) 

Hållbar utveckling ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.” Def. FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987.  

Klimatanpassning ”Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de 
nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.” (Klimatanpassning, 2020) 

Klimatneutral ”Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder 
att en verksamhet, produkt, person eller till och med ett land som är 
klimatneutral(t) inte ger upphov till några utsläpp av 
växthusgaser.”(Klimatordlista, 2010) 

Mobilitet ”Mobilitet handlar om människors möjlighet att transportera sig själva och 
gods till de platser de vill nå. Det ska kunna ske så effektivt, snabbt, säkert 
och miljövänligt som möjligt. Fungerande infrastruktur och transporter är 
nödvändiga för ett fungerande samhälle.” (WSP, 2019) 

Omvärldsbevaka Omvärldsbevakning kan se ut på många olika sätt och är ett bra sätt att 
sammanställa och få in information om sin omvärld. Detta för att 
positionera den egna organisationens ställning till omvärlden. Syftet är ofta 
att följa trender och upptäcka aktuella händelser.   

Social hållbarhet Social hållbarhet brukar ofta beskrivas som ett samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa, i trygghet och jämlikt. Tolerans, en uppfattning 
om människors lika värde, tillit mellan människor och delaktighet i 
samhällsutvecklingen är andra kännetecken. De mänskliga rättigheterna är 
grundläggande.  

https://www.klimatordlista.se/klimat-vader/
https://www.klimatordlista.se/vaxthusgaser/
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget  

Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 har fått i uppdrag att göra ett förarbete till 
en ny hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021. 

1.2 Bakgrund  

Förenta Nationerna (FN) antog 2015 resolutionen Agenda 2030 för en hållbar 
utveckling. Alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att fram till år 2030 arbeta 
för resolutionen. De 17 globala målen i agendan har brutits ner till nationell nivå i en 
handlingsplan som lyfter fram fokusområden och nyckelfaktorer för genomförandet. 
Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ligger en stor del av ansvaret för 
de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på kommunal och 
regional nivå. I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid 
FN:s klimatkonferens i Paris 2015 i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska 
utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas 
effekter. 

Sedan den 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag som innebär att varje regering har 
en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har 
antagit. Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning 
i budgetpropositionen och att det vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk 
handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.  

Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte 
reviderats eller aktualiserats sedan 2014. Inför den nya hållbarhetsplanen är det 
viktigt att sätta en politisk riktning med målsättning för hållbarhet som sedan ska 
styra den nya hållbarhetsplanen. 

1.3 Syftet med rapporten och resultatet av arbetet 

Syftet med beredningsuppdraget är att kartlägga och analysera förutsättningar, ta del 
av aktuell forskning och omvärldsanalys för att därefter tydliggöra ambition och 
politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling för Ängelholms kommun. Arbetet 
ska även innebära ökad kunskap samt förståelse för hållbarutveckling hos 
förtroendevalda såväl som tjänstepersoner. 

Beredningen ska leverera en slutrapport som ska fungera som ett underlag till en ny 
hållbarhetsplan när den nuvarande miljöplanen går ut 2021. I slutrapporten ska det 
framgå hur Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan 
bidra till genomförandet av Agenda 2030.  

1.4 Definition och avgränsningar 

En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare: ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Dessa är beroende av varandra och hänger ihop. Beredningens arbete 
syftar till att behandla det ekologiska hållbarhetsperspektivet men även hitta 
synergieffekter till de två andra delarna. 

Uppdraget omfattar inte att ta fram en ny miljöplan, eller föreslå politiska 
prioriteringar inom social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med att identifiera 
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synergieffekter mellan de tre hålbarhetsnivåerna kommer inriktas på en mer 
strategisk och strukturell nivå. 

1.5 Beredningens sammansättning  

2 Genomförande  
I detta avsnitt presenteras bredningens arbetssätt.  

2.1 Interna och externa kontakter 

2.1.1 Externa   

o Elin Sundqvist, miljöstrateg Helsingborgs stad  
o Jens Gille, avdelningschef miljöstrategi Helsingborgs stad 
o Leif Lithander, zoolog, ekolog Göteborgs universitet 
o Per Johansson, fil dr i humanekologi och idéhistoriker 
o Stellan Tengroth, civilingenjör, författare och föreläsare 

2.1.2 Interna 

o Amanda Hulthén, miljöutvecklare  
o David Thorstensson, miljöstrateg 
o Hanna Bengtsson, kommunekolog  
o Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef 
o Lena Åström, chefsstrateg   
o Robin Pehrsson, tf. enhetschef natur och ekologisk hållbarhet 

2.2 Föreläsare  

Beredningen har fokuserat på att få inspel av föreläsare som vågar utmana och som 
tänker annorlunda kring miljöfrågan. Det har både varit föreläsare från akademin 
men även sakkunniga i teknikfrågor. Två av föreläsningarna var öppna. För att lära 
av varandra har även Helsingborg och Malmö identifierats för att se hur de jobbar 
med hållbarhetsfrågan. Helsingborg bjöds in att för att berätta om sitt 
hållbarhetsarbete.  

2.2.1 Helsingborgs stad  

Beredningen hade 2019 besök från Helsingborgs stad där avdelningschefen Jens 
Gille för miljöstrategi och Elin Sundqvist miljöstrateg berättade om deras 
hållbarhetsarbete. I staden har man valt att använda ordet livskvalitet som 
genomsyrar alla styrdokument och i extern kommunikation likt ett mantra. Detta är 
ett sätt för Helsingborgs stad att jobba med hållbar utveckling på alla tre nivåer: 
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ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Livskvalitet valdes ut för att värna om 
synergieffekterna mellan de globala målen. Ekonomin ses som medlet och målet är 
att människors behov ska kunna tillfredsställas här och nu men också i framtiden. 
Utifrån detta genomfördes en medborgarpanel 2016 för att se hur medborgarna ser 
på ordet livskvalitet och dess innebörd.2 Utifrån den samlade kartläggningen 
identifierades de största utmaningarna fördela på viljeriktningar som beskrivs nedan, 
se bild 1.   

Bild 1. Fokusområden för Helsingborgs stad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Gille.2019. 

De globala målen har varit utgångspunkten i att skapa livskvalitet för 
kommuninvånarna. Utifrån kommunens vision 2035 och de globala målen har 
Helsingborgs kvalitetsprogram som styrdokument tagits fram för hållbarhetsfrågan. 
Baserat på den har både en plan för lika möjligheter 2017-2020 och en klimat- och 
energiplan för tagits fram.3 

2.2.2  Malmö stad  

Malmö stad har i sitt miljöprogram antagit utmaningen att 2020 vara ”världsbäst” på 
hållbar stadsutveckling. Detta är ett prioriterat område där de involverar flera aktörer 
för att nå de gemensamma målen: 

”Ett framgångsrikt miljöarbete avvaktar inte de perfekta 
lösningarna, utan måste präglas av experimentlusta och en 

mångfald av arbetsmetoder. Varje del av vår verksamhet måste 
hitta sitt sätt att arbeta mot de mål som miljöprogrammet ställer. 

Vi välkomnar även initiativ från medborgare och näringsliv.”4 

I miljöprogrammet specificeras det vad som är drivkrafterna, hur de ska gå tillväga 
och vad som ska förändras. Det som är mest relevant för beredningens uppdrag 
angående ekologisk hållbarhet är målen om att Malmö ska växa resurssnålt, 
jordbruket ska vara hållbart, vattentillgångarna ska skyddas, naturen ska värnas, och 
hållbar upphandling. Malmös miljönämnd är särskilt utsedd att leda och stödja 
arbetet som en samordnande funktion även om samtliga nämnder har ett ansvar.5  

 

2 Gille. 2019.  
3 Gille & Sundqvist. 2019. 
4 Malmö stad. 2009a.  
5 Ibid. 
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Malmös miljöprogram för 2009-2020 har kompletterats med en handlingsplan där 
förslag ges till prioriterat arbete.6 Malmö jobbar även med nyhetsbrev som ges u 

 

t 4-5 gånger om året, dessa går ut både internt och externt.7   

2.3 Studiebesök Samsö 

Presidiet har varit på Samsö i Danmark på studiebesök. Samsö har väckt stort 
internationellt intresse för sitt hållbarhetsarbete. Därför låg ett studiebesök till 
grannlandet nära till hands för att få förståelse för hur man lyckats med bedriften att 
bli självförsörjande på förnybar energi på mindre än 10 år. Förutom att man är 
självförsörjande på förnybar energi från vind, sol och biomassa arbetar man för att 
bli en cirkulär bioekonomi det vill säga att även ekonomin ska bli självförsörjande. 
Färjorna till ön planeras att drivas med biobränsle och en särskild färjelinje planeras 
för gång- och cykeltrafikanter med stopp mitt i Århus centrum. Det finns även en 
ambition om att 50 % av alla bilar på ön ska drivas med el och förnybara bränslen, 
men inom kommunen är siffran 100 %.8 

Samsös hållbarhetsarbete har lett till flera nya arbetstillfällen med till exempel att 
underhåll av vindkraftverk, solcellsparker och biogasanläggningen. Att kommunen 
har en policy att bevara byggnader istället för att bygga nytt ger de lokala 
hantverkarna arbete istället för att behöva anlita externa byggentreprenörer.9 

Bild 2. Studiebesök Samsö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Mikael von Krassow 

2.4 Medborgardialoger  

Gymnasiet 
Beredningen har genomfört medborgardialoger med två program från Ängelholms 
gymnasieskola. Politikerna bestämde tidigt att det var just ungdomar de ville föra en 
dialog med då de kommer att leva i den framtid vi ska arbeta för. Att skapa forum 
för politiker och unga att träffas och mötas i sådana här frågor är utvecklande och 
gav en ny dimension till rapportens analys. Det finns även ett demokratiskt värde av 
sådana här tillfällen, vilket var av godo då det märktes att eleverna hade en större 

 

6 Malmö stad. 2009b. 
7 Malmö stad. 2020a.  
8 Ängelholms kommun. 2019d. 
9 Ibid.  
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tilltro till staten än kommunen när det gäller att påverka i miljöfrågan. Enligt de 
utvärderingar som gjorts lärde sig eleverna mer om kommunal politik.  

Målet med dialogerna var att skapa ett kunskapsutbyte. Syftet var att skapa 
delaktighet, där eleverna fick vara med och resonera kring hållbarhetsfrågan. 
Dialogerna skedde i mindre grupper med en samtalsledare, 1-2 politiker och 4-5 
elever. På grund av den pandemi som pågick under våren 2020 skedde dialogerna 
digitalt. Dialogen var semistrukturerad där deltagarna själva kunde styra riktningen 
på diskussionen. Diskussionsfrågor var förberedda sen innan och behandlade 
områden som jobb, konsumtion, befolkning, natur, transport och var vår mat 
kommer ifrån. Se bilaga 1 för mer detaljer. Samtalen ledde fram till en slutsats där 
eleverna beskriver vad en hållbar värld är för dem, se avsnitt 4.  

Förskolor 
Barnhearings genomfördes med två förskolor, en på Hjärnarps förskola och en på 
Äventyrets förskola i Vejbystrand. Barnhearing är en aktivitet som möjliggör 
demokratiska möten mellan politiker och barn. Genom barnhearingen får politiker 
en möjlighet att lyssna in barns kunskaper och åsikter, samt få möjlighet att se ämnet 
ur barnens perspektiv. Syftet var att få ta del av förskolebarnens tankar kring 
hållbarhetsfrågan och deras pågående projekt i frågan, se avsnitt 4. Vid varje hearing 
deltog tre politiker, barnrättsrateger var även med.  

Övriga 

Två medborgardialoger ställdes in på grund av pandemin, en dialog med 
Ungdomsfullmäktiges klimatutskott och ett öppet forum på Järnvägsmuseet för 
allmänheten.  

2.5 Workshops 

För att nå fram till en konsensus och ge förslag på en politisk ambition med 
prioriteringar har workshops genomförts under beredningens arbete. Både SWOT-
analyser, hinderverkstad och framtidsverkstad har genomförts tillsammans med 
tjänstepersoner som utgjort expertis på området. Ambitionen har varit att skapa en 
bred politisk diskussion för att producera en slutrapport som ger en tydlig politisk 
viljeriktning. Detta så att tjänstepersonsorganisationen har det med sig in i arbetet 
med en ny hållbarhetsplan. Dessa aktiva mötesformer har också fungerat som ett 
forum för att kanalisera medborgardialogerna - för att utifrån de ungas åsikter 
fundera kring de prioriteringar som ska ske i Ängelholms kommun.  

2.6 Rapporter och undersökningar  

Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. Samtliga 
handlingar som rör uppdraget, t.ex. minnesanteckningar och presentationer, finns att 
tillgå via kommunens diarium under diarienummer 2019/373.  

3 Omvärldsgranskning  

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”10 

 

10 Globala målen. 2020e. 
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I detta avsnitt presenteras vad som händer i vår omvärld inom området, från global 
till nationell, regional och lokal nivå. I linje med syftet för beredningens uppdrag 
angående kunskapshöjning har en omfattande omvärldsgranskning gjorts.  

3.1 Globalt  
På ett globalt plan har det under de två senaste decennierna hänt mycket i arbetet 
med klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan. Det främst framträdande som styr 
den svenska förvaltningen är de globala målen som beskrivs i Agenda 2030 samt 
Parisavtalet. Den svenska regeringen har ingått i dessa samarbeten och ser det som 
en handlingsplan för att öka välståndet hos människor och hos planeten. Regeringen 
uppmanar till ”djärva och omdanande steg” som krävs omgående för att skapa en 
hållbar värld.11  Ingen ska lämnas utanför i arbetet, och de närmsta tio åren kommer 
vara av avgörande betydelse för mänskligheten och planeten. Alla måste ta sitt ansvar 
och följa de förordningar och avtal som bestämts av regeringen.12   

3.1.1 FN:s globala mål om hållbar utveckling 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, 
Agenda 2030, som ersätter de tidigare milleniemålen. De 17 målen berör flera 
områden inom den sociala, ekonomiska och ekologiska sfären för att skapa ett mer 
hållbart samhälle.13 

Bild 3. Globala målen 

Källa: Regeringskansliet. 2016a.  

 
FN:s globala mål ger en unik bild av ett helhetstänk i hållbarhetsfrågan. De globala 
målen är integrerade och odelbara vilket betyder att framgång inom samtliga krävs 
för att uppnå hållbarhet. Hållbarhetsfrågan brukar brytas ner till tre huvudområden 
som har synergieffekter sinsemellan och går ihop i vissa frågor. Det är den 
ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Eftersom beredningen i huvudsak 
ska arbeta utifrån det ekologiska perspektivet har de främst arbetat med fyra av de 
globala målen: 

 

11 Regeringskansliet. 2018b. 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
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o Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla,14  
o Mål 13 - bekämpa klimatförändringarna,15 
o Mål 14 - hav och marina resurser,16 
o Mål 15 - ekosystem och biologisk mångfald.17 

Att det är dessa fyra mål som specifikt behandlar den ekologiska delen kan 
specificeras i följande illustration, se bild 4.  

Bild 4. De globala målen uppdelade i tre nivåer 

 

 
De globala målen delas upp i en grundläggande biosfärsnivå, en samhällelig 
mellannivå och slutligen den ekonomiska nivån. Illustrationen ska ses ur ett 
perspektiv där de fyra miljömässiga målen är grunden för de sociala och ekonomiska 
nivåerna. Det var svårt att prata om dessa frågor och särskilja dem.   

3.1.2 Parisavtalet  

I november 2016 trädde det globala klimatavtalet som beslutades vid FN:s 
klimatkonferens i Paris 2015 i kraft. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av 
växthusgaser, samt stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.18 
Avtalet binder samma alla 194 länder att arbeta mot att den globala 
temperaturökningen ska vara långt under 2 grader och helst runt 1,5 grader. Sverige 
har ratificerat Parisavtalet19 och år 2020 är avtalet bindande för samtliga 
undertecknade länder.20 Parisavtalet knyter särskilt an till det svenska 
miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan” som beskrivs senare i detta kapitel 
under 3.2.3.21  

 

14 Globala målen. 2020a. 
15 Globala målen. 2020b. 
16 Globala målen. 2020c.  
17 Globala målen. 2020d. 
18 Pehrsson. 2019.  
19 Regeringens proposition 2016/17:16. 
20 Regeringskansliet. 2020a.  
21 Naturvårdsverket. 2019.  
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3.2 Nationellt  

3.2.1 Handlingsplan Sverige  

”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart 
samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. 

Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige 
som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som 

del av det globala systemet.”22  

Sverige har tagit fram en handlingsplan för de globala målen. Handlingsplanen 
understryker särskilt sex tematiska områden som alla aktörer ska fokusera på. De 
som knyter an till beredningens uppdrag är: 

o Hållbara samhällen, 

o En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, 

o En hållbar och hälsosam livsmedelskedja, 

o Kunskap och innovation.23 

 
Det specificeras i handlingsplanen att även om Sverige ligger långt fram i arbetet med 
hållbar utveckling har vi i likhet med många andra länder fortfarande stora 
utmaningar att hantera. För att nå upp till målen har regeringen formulerat nio 
punkter, två av dessa knyter an till beredningens uppdrag:  

o Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, 

o En strategi för hållbar konsumtion med samarbete mellan flera 

samhällsaktörer.24 

3.2.2 Agenda 2030 delegationen  

Agenda 2030 delegationen hart haft i uppdrag från regeringen att jobba på en 
genomförandeplan för att stödja och stimulera svenska aktörer till genomförandet 
av de globala målen.25 Delegationen beskriver att det är angeläget att hållbar 
utveckling får ökat genomslag i kommunerna och regionerna samt att frågan sätts på 
dagordningen. För att efterleva målen behövs hållbarhetsfrågan integreras i ordinarie 
styrning med tydliga strukturer och ledning. Att implementera hållbarhetsfrågan i 
ordinarie processer är det mest effektiva sättet att integrera frågan i den dagliga 
verksamheten och inte se det som ett projekt på sidan av.  

”Det är på den lokala och regionala nivån som nationella mål, 
globala åtaganden, EU-rätt och nationell lagstiftning, inom bl.a. 

dessa områden i många fall ska omsättas i praktisk handling. Den 
kommunala självstyrelsen möjliggör lokala anpassningar utifrån 

olika behov och förutsättningar.”26 

Agenda 2030 sker således på frivillig grund där kommunerna har möjlighet att 
definiera egna prioriteringar i genomförandet anpassat till lokala behov och 
förutsättningar. En uppmaning är att samverka med andra aktörer och att stödja 

 

22 Naturvårdsverket. 2019. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Agenda 2030 delegationen. 2019. 
26 Ibid. 
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nytänkande, utveckling av digitaliseringen och forskning för att ta tillvara på alla 
möjligheter. Delegationen skriver att upphandlingsfrågan är en viktig del för 
kommunerna att visa sin potential i hållbarhetsfrågan. Här kan 
upphandlingsmyndigheten vara ett stöd.27 

3.2.3 Klimatlag  

Sveriges klimatlag (2017:720)28 innebär att varje regering har en skyldighet att föra en 
klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen antagit. Klimatlagen säger 
att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen 
och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat 
ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.29  

3.2.4 Miljömålssystemet  

Det svenska miljömålssystemet beskriver hur Sverige ska jobba med hållbarhet. 
Systemet består av ett generationsmål (huvudmål) och 16 miljökvalitetsmål (delmål), 
samt ett tjugotal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som ska göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet ska vara 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och lyder enligt följande: ”Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”30  

Bild 5. 16 svenska miljökvalitetsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Sveriges miljömål. 2020. Illustratör Tobias Flyger.  

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen innebär och används 
även som kriterier vid uppföljningen av målen. Utifrån de 16 miljömålen kommer 
ingen förutom ett mål vara uppnått till 2020 för Sveriges del. Det är enbart målet om 
skyddande ozonskikt som kommer vara uppnått.  

 

27 Agenda 2030 delegationen. 2019. 
28 Sveriges riksdag. 2017.  
29 Pehrsson. 2019.  
30 Sveriges miljömål. 2020. 
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Utöver miljömålen har regeringen specificerat etappmål som så kallade delmål för att 
nå generationsmålet. De visar vad alla aktörer kan göra och tydliggör var insatser bör 
sättas in: 31 

 

3.3 Regionalt och lokalt  

3.3.1 Regionalt  

I region Skåne finns det flertalet kommuner som arbetar med hållbarhetsfrågan och 
har ambitiösa hållbarhetsplaner med tillhörande handlingsplaner. Länsstyrelsen i 
Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram med 77 åtgärder fördelade på 5 skånska 
utmaningar för hela länet att arbeta med, se bild 6. 

Bild 6. De fem skånska utmaningarna 

Källa: Länsstyrelsen Skåne. 2016. 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram är framtaget för att regionalt öka förutsättningarna 
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. I majoriteten av dessa åtgärder och i de 
skånska utmaningarna utpekas kommunerna som centrala aktörer för att genomföra 
dessa. Många frågor handlar om fysisk planering, fossila drivmedel, infrastruktur, 
minskat utsläpp av näringsämnen, ta hand om hotade arter, marint och limniskt 
skydd, vattenförsörjning, förorenad mark, upphandling och inköp, 
energianvändning, med mera. 

3.3.2 Ängelholms kommun  

Ängelholms kommun har flertalet styrdokument samt mål som knyter an till frågan 
om ekologisk hållbarhet. En del analyser av nuläget har även producerats. Alla dessa 
behöver nu tas i beaktning i förarbetet av en ny hållbarhetsplan. 

 
 

I framtidsförklaringen för Ängelholms kommun beskrivs 16 punkter, en utav dessa 

 

31 Pehrsson. 2019. 
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beskriver att utvecklingen i kommunen ska ske på ett hållbart sätt och tar då särskilt 
grepp om stadsplaneringen. Åkermark ska bevaras i möjligaste mån och ambitionen 
är att under mandatperioden införa ett nytt naturreservat. Att minska energi- och 
resursanvändningen i kommunala verksamheter är också en ambition tillsammans 
med rent vatten, där avloppsvattnet renas innan det går ut i naturen.32 

 
Två av kommunfullmäktiges mål har använts som utgångspunkt för beredningens 
analys:  ”Samhällsutveckling. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att 
tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och 
hälsostaden.” samt ”Effektiva verksamheter. Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett 
effektivt resursutnyttjande i all planering.” 33 

 
Översiktsplanen som sträcker sig fram till 2035 antogs av kommunfullmäktige 2017 
och utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Översiktsplanen är ett strategiskt 
dokument som ska styra utvecklingen av den fysiska miljön på ett hållbart sätt. 
Utgångspunkten i planen är att hushålla med kommunens mark- och vattenresurser, 
skapa mötesplatser genom grönområden, förtäta staden och ta tillvara på natur- och 
kulturvärden, göra kollektivtrafik samt cykelväg mer tillgängligt för medborgarna.34   

 
 

I den gamla folkhälsoplanen beskrivs hållbarhetsfrågan ur ett folkhälsoperspektiv. 
Det beskrivs att medborgarna ska ha rätt till god kollektiv trafik och en god miljö att 
vistas i. Utifrån den ekologiska synvinkeln är det främst frågan om miljö och 
produkter, samt matvanor och livsmedel som går att knyta an till beredningens 
uppdrag. Det är tydligt att folkhälsoplanen har gemensamma nämnare med 
miljöplanen då de båda berör hållbarhetsfrågan.35 

 
Den nuvarande miljöplanen för Ängelholms kommun som gäller fram till 2021 utgår 
ifrån sex inriktningar: 

o God vattenkvalitet, 

o En levande natur och ett friskt ekosystem, 

o Effektiv användning och produktion av energi, 

o Hållbart transportsystem, 

o En levande och god bebyggd miljö, 

o Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.36  

 
 

Under 2019 genomförde kommunens enhet för natur och ekologisk hållbarhet en 
analys angående kommunens miljö- och naturvårdsarbete. Syftet var att få en 
överblick av vilket arbete som bedrivs i kommunen och att visa på vilka områden 
som är högst prioriterade att jobba vidare med. Tydligt i slutsatserna beskrivs det att 
kommunen i allra första hand måste stärka upp skydd och exploateringar av natur 
och åkermark, arbetet med transporter samt upphandling även om fler listas: 

 

32 Ängelholms kommun. 2019c. 
33 Ängelholms kommun. 2019a.  
34 Ängelholms kommun. 2018c. 
35 Ängelholms kommun. 2014.  
36 Ängelholms kommun. 2012. 
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o För att nå målen att bli en fossilfri samt giftfri kommun behövs det mer 

resurser angående upphandlingar och att ställa miljökrav och följa upp 

dessa, 

o En planprioritering kring upphandling och exploatering finns det stort 

behov av för att säkerställa att kommunen ”i första hand bygger i lägen som 

bidrar till förtätning, som har god tillgång till kollektivtrafik och som inte 

tar åkermark eller värdefull natur i anspråk.”, 

o Kommunens fordon och transporter behöver ställas om till fossilfria 

alternativ, 

o Rutiner för de bedömningar som sker innan åkermark exploateras, 

o Natur behöver skyddas i forma av exempelvis naturreservat, 

o Arbetet med att förhindra spridningen av invasiva arter behöver trappas 

upp.  

 
Dessa punkter är vad enheten rekommenderar de förtroendevalda att prioritera vid 
nytt framtagande av en hållbarhetsplan och att fokus behöver skiftas: 

”För miljö- och naturvårdsarbetet från kommunens organisation 
till att omfatta hela den geografiska kommunen, att förtydliga 

ansvar, genomförande och uppföljning av miljö- och 
naturvårdsarbetet, samt att ta fram mål som utnyttjar 

synergieffekter mellan miljö, folkhälsa och andra områden. Allt i 
linje med målsättningarna i Agenda 2030.”37  

Analysen är indelad i den nuvarande miljöplanens sex olika inriktningarna där det 
finns ställningstagande för varje del. I analysen under den första inriktningen god 
vattenkvalitet kommer framgår det att det finns en övergödning i kommunens 19 
vattendrag. De flesta vattendragen har inte blivit klassade enligt kommunens 
dagvattenpolicy och kommunen har bara ett vattendrag som har uppnått god kemisk 
status. En levande natur och ett friskt ekosystem är den andra inriktningen där 
det specificeras att antal naturreservat i kommunen är 5 varav ett är kommunalt. 
Landytan som utgör skyddad natur uppgår till 0,8 %. I analysen beskrivs det att ett 
mål kommunen kan jobba med är skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-
områden, biotopskyddsområdet och djur- och växtskyddsområden).  

I den tredje inriktningen effektiv användning och produktion av energi beskrivs 
det att kommunen är i stort sett helt fossilfri gällande uppvärmning och 
elanvändning. Det som kan utvecklas är att elen miljömärks så att arbetet med att 
effektivisera energin fortsätter. En hänvisning till politiken i analysen är att jobba mer 
med koldioxidbudgetar för att leva upp till klimatlagen och Parisavtalet. I den fjärde 
inriktningen hållbara transportsystem  beskrivs det att även om det skett 
förändringar mot inköp av elbilar och fordon med biodiesel sker detta spontant och 
det saknas en övergripande strategi eller plan för hur kommunen ska nå den fossilfria 
organisationen. Det finns även en otydlighet i vem som har det övergripande 
ansvaret i kommunen för trafikplaneringen.  

Den femte inriktningen en levande och god bebyggd miljö behandlar bland annat 
frågan om avfallshantering. Under våren 2019 utsågs Ängelholms kommun till bäst 
i landet på avfallshantering. Inom området behandlas även åkermarken och att det 
saknas en tydlighet i prioriteringar för exploatering av sådan mark och övergripande 

 

37 Ängelholms kommun. 2019b.  
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styrning i hur staden ska byggas. Den sjätte inriktningen upphandling utifrån ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv beskrivs som ett kritiskt område för den 
ekologiska hållbarheten. Att jobba strategiskt med miljökrav är något som lyfts i 
Agenda 2030 samt i nationella och regionala miljömål. År 2018 gjorde kommunen 
upphandlingar för ca 350 miljoner kronor och 2019 ser det ut att bli en betydligt 
större volym. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna generera 
en betydande miljönytta i praktiken. De ställda miljökraven har inte heller följts upp 
vilket enligt analysen är en brist och inneburit att kraven inte efterlevs. Det har 
saknats resurser vilket innebär att miljöplanen 2014-2021 inte har kunnat genomföras 
fullt ut. Det saknas resurser för att följa upp kraven då upphandlingsenheten och 
miljöutvecklaren har begränsat med tid för detta. Att införa rutiner och en tydligare 
ansvarsfördelning hade gett effekt när det gäller denna aspekt. 

4 Diskussion och analys 
I avsnittet behandlas beredningens kartläggning och analys. Analysen ska ses som ett 
komplement till omvärldsgranskningen med möjlighet för diskussion. Avslutningsvis 
beskrivs de identifierade utmaningarna. 

4.1 Medborgardialoger 

4.1.1 Ängelholms gymnasieskola  

”I en hållbar kommun ska det finnas en omtanke om miljön. 
Naturområden ska skyddas och framtidens barn och ungdomar 

ska få växa upp med tillgång till naturen.” 

En hållbar kommun är för eleverna en kommun som gör bra ifrån sig under en längre 
period och har en hållbar utveckling. Det handlar om att inte stanna upp och att se 
till hela den geografiska kommunen, inte enbart centrum. Eleverna bads under hela 
dialogen tänka ur ett 10-15 årsperspektiv. 

”Med mycket uppmaningar och så löser det sig självt. Känns inte 
så konstigt för ungdomen vi är ju uppväxta med detta sen 

förskolan.”  

Hållbarhetsfrågan är inget nytt för eleverna utan något de arbetat med sen förskolan. 
Frågan är idag väl invävd i deras utbildning och de tror att om kommunen ger 
uppmaningar kommer de att följas. Att vara medveten i miljöfrågan kommer att bli 
desto vanligare även om det inte kommer vara lätt att ställa om. Om man vill påverka 
ungas beteendemönster tror elever att man ska vända sig till influencers. 

”Hållbarhet är ett val, vissa gör det andra inte.”  

Eleverna diskuterar även konsumtionsfrågan och att vi måste tänka på vad vi 
konsumerar. Att äta lokalt och vegetariskt kommer bli alltmer vanligt. Just kosten 
beskrivs som en generationsfråga som de tror kommer lösa sig per automatik. I 
frågan om energianvändning är det självklart för dem att fossila bränslen ska fasas ut 
och att förnybar energi kommer bli allmänt vedertaget. Här handlar det även om att 
bostäder måste ställas om och anpassas, samt att boendena kommer se annorlunda 
ut i framtiden då de är klimatanpassade. Eleverna tror att bilpooler kommer bli 
alltmer vanligt och att då vi kommer jobba mer digitalt i framtiden spelar det ingen 
roll var vi bor. Urbaniseringen kommer inte fortgå på samma sätt.  
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”Det byggs så mycket i Ängelholm just nu, viktigt att tänka på 
var man bygger så att det passar in, så att det håller flera år, 

materialval men också vilken energi man väljer.” 

Flera elever tror vi kommer se en befolkningsökning i kommunen de närmsta tio 
åren med anledning av hur många nya bostadsområden som byggs. De anser det är 
viktigt att bygga fler bostäder men att det inte får ske på bekostnad av natur- och 
åkermark. Dagens exploatering görs på bekostnad av naturen, eleverna hoppas att 
naturen i framtiden får mer plats där naturreservat är en bra idé samt grönare 
stadsdelar. Kommunens natursköna centrum med Rönneå och närheten till havet 
gör staden attraktiv att leva i.   

”Gör det lättare för invånarna i Ängelholm och företagen, 
exempelvis med bättre kollektivtrafik. Billigare kollektivtrafik för 

att det är något man vill folk ska välja.” 

Eleverna ser många möjligheter med kollektivtrafiken, att göra den mer tillgänglig 
och billigare för alla. Detta handlar om att minska utsläppen. Allmänheten ska 
uppmuntras att åka kollektivt och det ger även en ökad rörelsefrihet för ungdomarna. 
Det leder till fler bilfria zoner i centrum och umgängesytor. I framtiden kommer vi 
resa mer lokalt och nationellt, användandet av flyg kommer minska medan tåg 
kommer öka. Avslutningsvis fick eleverna svara på en fråga om vad politiken ska 
satsa på i hållbarhetsfrågan vilket resulterade i följande svar, se bild 7. De ord som är 
större än de andra innebär att fler personer har skrivit in samma sak och är därför 
viktigt för majoriteten.  

Bild 7. Bild över vad gymnasieeleverna anser politikerna ska satsa på. 

Källa: Medborgardialoger 20 och 21 april. 

4.1.2 Barnhearing 

Barnhearings genomfördes under våren på två av kommunens förskolor. 
Förskolorna har arbetat med hållbarhetsfrågan där återvinnig och skydd av naturen 
är återkommande teman. Barnen fick möjlighet att visa sina pågående projekt där de 
samlar skräp och får lära sig varför återvinning är viktigt. Under dialogen var det 
tydligt att barnen från de båda förskolorna ansåg att bevarandet av naturen och den 
biologiska mångfalden är livsviktig. Naturen är en viktig plats för dem och den ska 
vara tillgänglig. Det handlar om att vara rädd om naturen och att vi människor måste 
bli bättre på att inte skräpa ner och värna om denna tillgång. Barnen var högst 
medvetna om att vi behöver träd och djur för att få mat, att även bin är viktiga för 
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ekosystemet. I framtiden vill de kunna vistas i naturen och fortsätta bada i hav och 
sjöar. Att oljan inte låts komma ut i vattendragen är viktigt för dem.   

Några barn ville även påpeka för politikerna att bostäder är viktiga, hur vi bygger 
dem och hur vi låter naturen komma till runt omkring med gemensamma utrymmen. 
Många av barnen trodde på att man kommer cykla mer i framtiden, och att bilarna 
kommer drivas med el. Barnen hade en del idéer kring lösningar för en bättre värld. 
Några barn hade en idé om en drönare som håller koll på alla som skräpar ner, talande 
soptunnor som hjälper till vid återvinnig och avfallshantering, samt att sätta upp 
skyltar för att folk ska ta hand om naturen. Det är tydligt under dialogerna att barnen 
påverkar sina föräldrar till mer hållbara val.  

4.2 Kartläggning och förutsättningar  

Kartläggningen har utgått ifrån det lokala miljötillståndet i kommunen utifrån den 
omvärldsgranskning som genomförts men även i dialog med 
tjänstepersonsorganisationen. Detta ger en god grund för politiska prioriteringar. 
Den politiska viljan och ambitionsnivån är en viktig del för att nå ett framgångsrikt 
arbete i hållbarhetsfrågan. Att hållbarhetsplanen är tydlig kommer vara en 
förutsättning för kommunens framtida miljöarbete och om det ger effekt för att nå 
upp till de globala miljömålen.  

4.2.1 Varför ska kommunen ha ambitioner och prioritera hållbarhetsfrågan? 

Att prioritera hållbarhetsfrågan handlar om att utveckla kommunen, att jobba för 
den ekologiska utvecklingen och vara i linje med Parisavtalet samt Agenda 2030. 
Hårdraget handlar det om en överlevnad på lång sikt. Vi behöver bryta ner de 
nationella miljömålen till kommunala som anpassas efter våra behov och 
förutsättningar. Syftet med att ha miljöambitioner och planer är att strukturera upp 
hållbarhetsarbetet på ett tydligt sätt. Det handlar om att vara en attraktiv kommun 
och att få livskvalitet för alla.   

4.2.2 Vilka är drivkrafterna? 

Drivkrafterna handlar om viljan inom och utom kommunen att skapa förutsättningar 
för hållbara val. Hållbarhetsfrågan är viktig för alla generationer. För barn och 
ungdomar är det självklart att vi måste jobba mer med frågan i kommunen. Politiken 
måste arbeta för dem och inte bara se till här och nu: 

”Så kom tonåringen hem förbannad i fredags och sa: ’Klimatet 
drabbar oss unga: myndigheterna gör inget. Viruset drabbar er 

äldre: myndigheterna gör allt.’ Det var så träffande att det gjorde 
ont. Han hade rätt. Först när vi själva var hotade reagerade vi 

och var beredda att ta till drastiska åtgärder. Nu, inför risken att 
själva bli sjuka, var vi beredda att göra sådant forskarna sagt åt 

oss i åratal att vi måste göra för barnens skull.”38 

Det vi gör idag ger effekter imorgon.39  

 

38 Gardell. 2020.  
39 Medborgardialog 20 april 2020.  
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4.2.3 Hur ska vi gå tillväga?  

Kartläggningen har visat att det finns ett behov av tydliga ambitioner där 
hållbarhetsplanen genomsyrar de viktigaste områdena inom kommunen. I den 
kommande hållbarhetsplanen ska det finnas konkreta mål med delmål utefter den 
ambition med prioriteringar som politiken fattar beslut om. Dessa mål ska vara 
tidsatta och rapporteras till politiken så att de får insyn. Att planen blir välkänd är 
viktig för implementeringen. Det ska vara tydligt för organisationen men inte minst 
för invånarna vilka mål och ambitioner som Ängelholms kommun arbetar efter. 
Styrningen behöver förtydligas och hållbarhetsplanen ska synkas med det pågående 
visionsarbetet. Ansvarsfördelningen behöver tydliggöras. Vi gör detta för 
Ängelholmarna och det ska synas.  

4.2.4  Vilken effekt vill vi se? 

Effekten vi vill se handlar om att gå från dagens linjära ekonomi till en cirkulär, se 
bild 8. Miljöbelastningen måste minska genom ändrat beteende och bättre 
förutsättningar. Att skydda naturen, värna om biologisk mångfald och bidra till en 
bra levnadsmiljö för Ängelholmarna. Vad som ska åstadkommas är även att skapa 
en vilja inom kommunen att göra rätt val, och göra det lätt att göra rätt val både för 
kommunens personal samt invånare. Med en tydlig styrning från politiken om 
ambitioner ska inte kommunen vara ett hinder för att leva miljövänligt, utan att 
underlätta detta.  

Bild 8. Cirkulär ekonomi.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: Naturskyddsföreningen. 2020.  

4.2.5 Vad är våra förutsättningar? 

Förutsättningarna för att lyckas med politiska ambitioner är att den kommande 
hållbarhetsplanen är tydlig, att den går i linje med översiktsplanen och att frågan får 
prioritet inom organisationen. En nämnd ska ha ett tydligt ansvar och följa upp 
arbetet med målsättningen och planen.  För att efterleva målen behövs 
hållbarhetsfrågan integreras i ordinarie styrning med tydliga strukturer och ledning. 
Att implementera hållbarhetsfrågan i ordinarie processer är det mest effektiva sättet 
att integrera frågan i den dagliga verksamheten och inte se det som ett projekt på 
sidan av. 



 

17 
 

4.2.6 Vad är vi bra på? 

I Ängelholms kommun är vi bra på att bevara och nyttja naturen. Vår stad beskrivs 
som grön och blå av barnen, vi har flera grönområden bevarade samt hav, sjöar och 
vattendrag som får ta plats. Detta är något vi ska värna om och förstärka i 
samhällsbyggandet. Vi har även en mångfald som vi sällan pratar om, kommunen har 
en varierande natur med hav, sjöar, berg liknande områden, skog och åkrar. Många 
ängelholmare uppskattar naturen och vill ta del av den.  

Vår kommun är bra på avfallshantering och på att sortera matavfall. Vi har haft en 
stabil politik med en sund ekonomi vilket bidragit till en lagom utveckling i 
exempelvis bostadsbyggandet. Detta är något vi ska fortsätta med. Vi ska även värna 
om det engagemang medborgarna har för sin kommun vilket visar sig i flera forum. 

4.2.7 Vad är våra utmaningar?  

Utifrån de diskussioner som beredningen haft utifrån analysen och kommunens 
styrdokument har följande utvecklingsområden identifierats som ska vara med i den 
kommande hållbarhetsplanen: 

o Ekonomiska. Det finns potential i att skapa möjligheter för personal att arbeta 
mer med analys och arbete med miljöfrågorna, exempelvis fler naturreservat, 
bekämpa invasiva arter, köpa in fler fossilfria fordon. Upphandling är ett 
exempel på ett område där mycket kan ske och riktlinjer behövs.  

o Samsyn – att få med alla på samma linje. Det finns ett behov av ökad 
samsyn, samt kunskap och förståelse för miljöfrågorna. 

o Intressekonflikter i politiska beslut. Det finns en möjlighet att skapa ökad 
tydlighet och politisk vilja så att det sker effekter i praktiken. Idag sker 
intressekonflikter där det inte alltid är tydligt vilken sakfråga om ska prioriteras. 
Som exempel angående bevarande av åkermark. Det behöver förtydligas hur 
målsättningar om hållbarhet ska prioriteras mot andra målsättningar.   

o Styrdokuments slagkraft. Dagens miljöplan är inte känd i alla verksamheter 
och det är viktigt att den kommande hållbarhetsplanen får genomslagskraft så 
den efterlevs.   

o Stöd, kunskap och engagemang. Idag är miljöfrågan i kommunen isolerad 
och behöver ökad samverkan för att ge positiva effekter. Samarbete med 
nationella och regionala aktörer är en möjlighet. Samverkan och stöd i frågor 
angående exploatering, åkermark, ökad konsumtion och ökad transport för att 
lära av varandra. Ett tydligare uppdrag där det finns tid att jobba med dessa 
frågor och ett kunskapshöjande inom kommunen är eftersträvansvärt.  

o Ansvarsfördelning. En tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och vem 
som har ansvar för frågan, då både politiskt och i tjänstepersonsorganisationen.  

o Uppföljning. En tydlig prioritering och uppföljning behövs finnas med i 
planeringen av den kommande hållbarhetsplanen. Det ska inte falla mellan 
stolarna.   

5 Slutsats  
Kommunerna och dess invånare har en avgörande roll för att nå upp till de globala 
målen och skapa en hållbar livsstil. Under beredningens arbete har det blivit alltmer 
självklart att hållbarhetsfrågan är något vi måste arbeta mer aktivt med, exempelvis 
är havsnivåhöjningen ett tydligt hot för kommunen. Att ha tydliga miljömål och 
rutiner i kommunen, så väl som att underlätta för medborgarna att göra hållbara val 
är ett måste.  
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Utgångspunkten ska vara att den totala miljöbelastningen ska minska. Ekvationen vi 
behöver få ihop är hur utsläppen ska minska vilket medför att välmåendet i 
kommunen ska öka. Det handlar om att skapa ett resilient samhälle med hälsosamma 
miljöer, där naturen får plats och den biologiska mångfalden gynnas. Frågor som vi 
måste beakta är klimatneutral teknik, befolkningsstorlek, hållbar tillväxt och att 
säkerställa kommunens energiproduktion. Vad betyder dessa ödesfrågor för 
Ängelholms kommun behöver specificeras i kommande hållbarhetsplan. Under 
medborgardialogerna har det framkommit att hållbarhet innebär svåra val där det 
krävs ett ställningstagande: 

”Hur viktigt är plats för bostäder och industri jämfört med 
tillgång till åkermark? Hur säkrar vi tillgången till dricksvatten av 

god kvalitet? Hur styr vi transporter och resor till färdsätt och 
drivmedel som är klimatsmarta? Vilken är vår faktiska 

beredvillighet, som individer och som kommun, att ändra 
beteenden och göra nya ställningstaganden, för klimatets 

skull?”40 

Vi behöver implementera hållbarhetsfrågan i ordinarie arbete och styrning för att 
minska vår klimatpåverkan och uppnå bästa effektivitet. Precis som man hanterar 
ekonomi och kvalitetsfrågor måste man hantera hållbarhet. Den politiska 
organisationen har ett stort ansvar, inte bara verksamheterna. För att vi ska nå ett 
resultat behöver ansvarsfördelningen vara tydlig med en nämnd som är särskilt 
utsedd att leda och stödja arbetet precis som i Malmö stad, men där samtliga nämnder 
har ett ansvar. Utifrån Ängelholms kommuns nämnders verksamhetsområden anser 
beredningen att Miljö- och tillståndsnämnden (MTN) vore ett bra val om 
kommunstyrelsen finner så. Det handlar om att det ska vara tydligt vem 
tjänstepersoner ska rapportera till och inget ska falla mellan stolarna. Det har saknats 
resurser vilket innebär att miljöplanen 2014-2021 inte har kunnat genomföras fullt 
ut. Politiken ska få kontinuerlig uppföljning som ska visa resultaten för att 
klimatutsläppen minskar och den biologiska mångfalden ökar enligt tidsplan. 
Hållbarhetsplanen ska följas upp med tidsatta intervaller, delmål samt med möjlighet 
för revidering.  

5.1 Målsättning  

Den föreslagna målsättningen och ambitionen handlar om att vi måste vilja och våga 
ta ställning för detta. Den är satt till 2035 för att vara i linje med kommunens 
kommande vision och utgår från den kartläggning och behov beredningen sett. 
Politiska beslut ska vara modiga vägval där det finns en tydlig riktning så att vi får till 
en politisk styrning. Det är viktigt att den kommande hållbarhetsplanen är tydlig med 
vilka möjligheter som ges och inte blir en plan med enbart hinder och begränsningar. 
Beredningen har kommit fram till följande målsättning med en identifierad ambition: 

”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. 
Vi är klimatneutrala, gynnar biologisk mångfald och värnar 

om ett gott liv för människor och natur.” 

Målsättningen vi ska nå med ambitionen är i linje med Parisavtalet så 
klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att vi ska 
vara en klimatneutral kommun till 2035. Vi ska skapa förutsättningar för 
kommuninvånarna så att hela kommunen kan göra omställningen. Skyddade 

 

40 Axelsson. 2020.  
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naturområden för land och sötvatten ska uppgå till 8 % till 2035 inom den 
geografiska kommunen (med naturreservat, Natura 2000-områden, 
biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden).41 Ängelholms kommun 
ska även prioritera att skydda åkermark. Detta kräver delmål för minst varje 
mandatperiod, så att varje politisk styrning har ett ansvar att jobba med målen.  

Ängelholms kommun ska präglas av en medskaparanda där kommunal organisation 
tillsammans med invånarna ska verka för en klimatneutral kommun. Den föreslagna 
ambitionen präglas av nyfikenhet, att motivera och inspirera invånare genom det 
livslånga lärandet till en klimatsmart livsstil. Hållbarhetsplanen måste rikta sig både 
till invånarna och organisationen för att se till helheten och faktiskt göra en skillnad. 
Det viktiga är att det ska vara lätt att fatta hållbara beslut, med tydliga riktlinjer där 
kommunen hjälper sig själv och invånarna att göra hållbara val. Fler goda exempel 
ska lyftas och kommuniceras. Kommunens roll är att: 

o Föregå med gott exempel och minska miljöpåverkan från den 
egna organisationen, 

o Skapa förutsättningar för att medborgare och verksamheter i 
kommunen ska kunna göra en hållbar omställning, 

o Uppmuntra till att hela kommunen gemensamt ställer om och 
blir hållbar. 
 

Ambitionen att det ska vara lätt att göra hållbara val handlar om att kommunen ska 
skapa förutsättningar, exempelvis plogade cykelvägar och ett smidigt system för 
avfallshantering. Nyckeln är mer samverkan mellan olika aktörer, så som andra 
kommuner, byggherrar, ekologer och energibolagen. Det kommer att krävas 
kraftsamling för att ställa om. Att arbeta med incitament i vissa frågor är något 
beredningen rekommenderar då det fungerat väl i grannkommuner som resulterat i 
utvecklingsprojekt. Här finns flera exempel som bygglovsrabatter, mobilitet, 
delningsekonomi genom bilpooler. Man måste våga testa och jobba experimentellt. 

Då uppdraget innebär att även beskriva politiska prioriteringar har följande områden 
specificerats för den kommande hållbarhetsplanen. De är indelade i teman och 
specificerar både naturaspekten så väl som den samhälleliga för ekologisk hållbarhet, 
och visar vad ekologisk hållbarhet innebär för Ängelholms kommun: 

 Hållbar livsstil 

Cirkulär resursanvändning, resor och transport, konsumtion. 
I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en 
klimatneutral kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara 
och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och resor samt 
konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi 
behöver gå från linjär resursanvändning till cirkulär för att klara 
klimatmålen.  

 Hållbart landskap 

Bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten. 
Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark 
och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den 
biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och 

 

41 Enligt Sveriges miljömål ska vi egentligen uppnå 20 % skyddade naturområden till 
2020.  



 

20 
 

att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats 
t.ex. genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och 
grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för 
invånarna ska främjas. 

 Hållbart samhälle 

Miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar. 
Ängelholm ska ha ett miljö- och klimatanpassat byggande med en tydlig 
planprioritering. Vi driver marknaden mot mer hållbara produkter och 
tjänster genom att ständigt utveckla och följa upp miljökraven i 
kommunens upphandlingar.   

 
Prioriteringarna går i linje med kommunens framtidsförklaring och översiktsplan. 
Målsättning med ambition och de tre prioriteringarna bör användas vid 
kommunicering av kommunens hållbarhetsplan. Målsättningen har tydliga 
kopplingar till social och ekonomisk hållbarhet och beredningen anser det viktigt att 
kommande hållbarhetsplan har synergieffekter med andra hållbarhetsplaner. Det 
finns en vinst med att beredningens förarbete till ekologisk hållbarhetsplan bearbetas 
tillsammans i framtagandet av den politiska viljeriktningen och övergripande 
färdplan kring hållbarhetsfrågorna som kommunfullmäktige fattade beslut om 2020-
06-22 (KF § 125). På så sätt ska Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala 
förutsättningar bidra till genomförandet av Agenda 2030. Den politiska viljan ska 
vara tydlig, hållbarhetsplanen ska tydligt visa den föreslagna ambitionen med de tre 
prioriterade områdena och skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Ängelholm. 
Allt detta för att minska vår miljöbelastning. 
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Är Ängelholms kommun en hållbar kommun 2030? Vad tror ni behöver hända? Är det något 
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 Var kommer vår mat ifrån?  

 Vad konsumerar vi?  
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