
HÅLLBARHETS RÅD - Kungälvs kommun 

Kungälvs medborgare står inför stora utmaningar för att klara av en omställning av vårt 
samhälle med ständigt ökande förbrukning av resurser och en överkonsumtion som lett till 
stora miljöproblem och klimatförändringar. Idag förbrukar vi i Sverige resurser som 
motsvarar vad 4 jordklot har förmågan att producera långsiktigt 

Genom Agenda 2030 har världens länder antagit en ambitiös agenda för hållbar utveckling. 
Agenda 2030 innehåller Förenta Nationernas 17 globala hållbarhets mål för framtida 
utveckling och dessa måste hanteras på både internationell, nationell, regional och 
lokal/kommunal nivå. De globala målen är integrerade och påverkas av varandra. Målen 
täcker in de tre dimensionerna av hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Situationen i Kungälv avseende alla de 17 globala hållbarhetsmålen är inte lika 
alarmerande, men kunskapen om målen behöver finnas hos alla personer såväl i den 
kommunala förvaltningen som bland dess medborgare så att inte våra aktiviteter och 
beteenden motverkar uppfyllandet av målen. 
 
Det finns däremot vissa mål där situationen är alarmerande i Kungälv, exempelvis inom 
klimatpåverkan, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, jordbruk, skogsbruk etc. I dessa 
problemområden har kommunen direkt rådighet och behöver formulera tydliga mål och 
vidta kraftfulla åtgärder. Där kommunen inte har direkt rådighet behöver kommunen hitta 
vägar att indirekt påverka utvecklingen via exempelvis kommunikation och dialog med 
kommuninvånare, företag, föreningar etc. för att skapa beteendeförändringar. 
 
Kungälv står inte ensam i sitt Agenda 2030-arbete. Västra Götalandsregionen har nyligen  
antagit en Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 som bygger på Agenda 2030. Detta 
kan vägleda kommunen i sitt  hållbarhetsarbete. Kungälv deltar i Klimat 2030 -  
Västra Götaland ställer om, där man uppmanas att anta 20 klimatlöften som rör en mängd 
olika kommunala aktiviteter för att nå fossil oberoende 2030. Inget av detta kan uppnås om 
inte kommunen tar fram tidsplaner med program, mål, delmål, strategier och aktiviteter för 
att försäkra sig om att man nått målen senast 2030. 
 
I arbetet med Agenda 2030 understryks vikten av en tydlig och kontinuerlig dialog 
och kommunikation med medborgare, företag, verksamheter och civilsamhället.  

En möjlighet för att bidra till en sådan regelbunden kommunikation är att etablera ett 
HÅLLBARHETS RÅD i kommunen. Det skapar en plattform för kommunen att föra en 
dialog med en resursstark grupp med bred och djup kompetens i hållbarhetsfrågor. Här kan 
både skapas nya idéer och testas förslag som kommunen föreslår som mål, strategier och 
aktiviteter. I ett sådant råd bör finnas representanter från civilsamhället, företag, politiken 
och förvaltningen. Rådet kan också vara en remissinstans för strategiska frågor inom 
klimat- och miljöområdet. Ett tydligt mandat bestäms i dialog, Rådet möts regelbundet och 
verkar på liknande sätt som andra råd i kommunen. 
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