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Uppdrag till beredning om förarbete till hållbarhetsplan 

 

Uppdrag  
Kommunfullmäktige ger sin fasta beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny 
hållbarhetsplan inför att befintlig miljöplan går ut 2021. 
 

Bakgrund 
Ängelholms kommun har en miljöplan som gäller för 2014-2021. Den har inte reviderats eller 
aktualiserats sedan 2014. 
 
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 att uppnå en hållbar utveckling. 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 FNs klimatkonferens i 
Paris 2015 ikraft. 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 den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som 
bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. 
 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 
preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål.  
 
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället. 
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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. 
 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. 
 
Miljö och tillståndsnämnden har fått en sammanställning av det strategiska miljöarbetet i 
Ängelholms kommun. Denna kan fungera som underlag för beredningen. 

Syfte  
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.  
 
Syftet med rapporten är även att öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och 
tjänstpersoner om hållbar utveckling. 

Planeringshorisont (tidsperspektiv) 
Förarbetet ska användas för att uppdatera nuvarande miljöplan som går ut 2021. 
Tidsperspektiv för kommande hållbarhetsplan bör vara 2030 med blick mot 2045 (Sveriges 
målår för netto nollutsläpp) https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-
fossilfritt-valfardsland/ 

Avgränsning 
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet 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. 

Resultat av beredningens arbete  
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 framgå hur 
Ängelholms kommun med utgångspunkt i lokala förutsättningar kan bidra till genomförandet 
av Agenda 2030. 
 
- Kartläggning och analys 

Vilka är våra förutsättningar? Vad har vi för utmaningar? Vad är vi bra på? Vad kan vi bli 
bättre på? 

- Prioritering 
Vad ska vi satsa på? Vad behöver vi välja bort/prioritera ner? 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-valfardsland/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-valfardsland/
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Vidare ska slutrapporten kunna ligga till grund för kompetenshöjande insatser för 
förtroendevalda kring hållbar utveckling. 

Koppling till styrdokument  
 
Framtidsförklaring 
- Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt  
 
Kommunfullmäktiges perspektiv/mål 
- Medborgarfokus. Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 

kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.  
 
Andra styrdokument 
Översiktsplan 2035 
Miljöplan 2014-2021 
Folkhälsoplan 2014-2019 

Tidsplan 
Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i maj 2020. 
 
I uppdraget ingår en avstämning med samlade presidiet i januari 2020 och en slutrapport i 
mars 2020, inför den politiska förankringen i partigrupperna. 
 
Löpande avstämning med kommunfullmäktiges presidium. 

Projektplan 
Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av 
beredningens presidium och ska godkännas av fullmäktiges presidium. 
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