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§ 173 Dnr 2019-00502  
 
Motion om Agenda 2030 

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna i Karlskoga kom in med en motion den 10:e 

december 2019 § 194, gällande Agenda 2030. I motionen föreslås att 

Karlskoga kommun ska ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 

2030 samt att samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att 

uppfylla dessa mål.  

 

För att vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, är ett tydligt 

arbete med Agenda 2030 en förutsättning för att lyckas. 

Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att 

Kommunfullmäktige ska bifalla motionens förslag att ställa sig bakom de 

17 globala målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens ledningskontor 

föreslår att motionens förslag att samtliga förvaltningar får i uppdrag att 

arbeta för att uppfylla dessa mål inte ska föranleda någon ytterligare 

åtgärd. Istället föreslår Kommunstyrelsens ledningskontor att 

kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram en strategi 

för hållbarhet. Strategin ska bygga på de globala målen i Agenda 2030 

och lokalt anpassas till det arbete vi gör idag. Målsättningen med 

strategin bör vara att aktivt verka för att nå målen genom att implicera 

Agenda 2030 i kommunorganisationen samt att öka kunskapen om 

Agenda 2030-arbetet på en lokal nivå.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 20 oktober 2020 § 210 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 4 september 

2020 

Motion – Agenda 2030 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens 

förslag att ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 2030.   

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens förslag 

att samtliga förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att uppfylla dessa 

mål inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 

kommunstyrelsen att ta fram en strategi för att nå hållbar utveckling. 
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Yrkanden 
Daniel Ekelund (MP) och Inga-Lill Andersson (C) yrkade bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under 

proposition och fann att kommunfullmäktige biföll detta.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionens förslag att ställa 

sig bakom de 17 globala målen i Agenda 2030.   

 

2. Kommunfullmäktige beslutade att motionens förslag att samtliga 

förvaltningar får i uppdrag att arbeta för att uppfylla dessa mål inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att ta 

fram en strategi för att nå hållbar utveckling. 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

 

 




