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Hur Varbergs kommun styr mot 
Agenda 2030
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• Kort om Varbergs kommun

• Hållbarhetsmål - ett lokalt Agenda 2030-ramverk

• Vägen till hållbarhetsmål

• Hur ska vi arbeta med målen?

Innehåll
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• Hållbarhetsmål vägledande för hur Varbergs 
kommun ska arbeta för en hållbar utveckling. 

• Samsyn kring vad hållbar utveckling innefattar 
och betyder för oss som organisation.

• Enighet om vilka utmaningar och möjligheter 
som ska prioriteras om Varberg ska utvecklas 
på ett hållbart sätt.

• Tydliggör vad kommunen behöver fokusera 
på för att leverera lokala insatser till arbetet 
med att leva upp till Agenda 2030.

Ett lokalt Agenda 2030-ramverk



Vägen till hållbarhetsmål
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• Workshopar dit både organisationer, 
föreningar, skolor, näringslivet, politiken 
och representanter från Varbergs kommuns 
förvaltningar och bolag inbjudna. 

• Vad betyder hållbar utveckling för oss som 
organisation? 

• Fokus på områden där kommunen har 
rådighet att påverka och bidra till en hållbar 
utveckling – internt och externt! 

Hur har målen tagits 
fram?
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Resultatet sattes i relation till en rad 

omvärldsbevakande utgångspunkter för 

hållbarhet, så som:

• Agenda 2030

• Nationella miljömålen

• Sveriges Ekokommuners fyra 

hållbarhetsprinciper.

Omvärldsbevakande 
utgångpunkter
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Backcasting

Vision

Vilka områden 

behöver 

prioriteras för att 

nå visionen?

Framtid

Nutid Det går inte att se in i framtiden – men 

vi kan skapa den!

1. Vad vill kommunen uppnå?

2. Vad måste kommunen fokusera på för 

att nå detta resultat?

Önskat 

tillstånd?
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Varberg visar vägen

Livskraftiga 

ekosystem

Hållbar 

resursanvändning

Välmående

samhälle

Fyra målbilder

Fokusområden

Fyra målbilder

Fokusområden

Fem målbilder

Fokusområden



Hur ska vi arbeta med målen
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Vår koncernövergripande målsättning ger oss:

• En gemensam riktning och samsyn kring begreppet hållbar utveckling

• Pekar ut prioriterade områden att arbeta med

Målen skapar förutsättningar för:

• En helhetsbild av kommunens hållbarhetsarbete

• Uppföljning och analys blir ett av flera underlag till mål- och budgetarbete.

• Utveckla befintlig styrmodell genom att inkludera målsättningen för en hållbar 
utveckling. Undvika parallella system. 

Vart är vi idag?
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Vem bidrar inom vad?
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1. Ramverk: Hållbarhetsmålen är ramverk.

2. Kartläggning: De fokusområden som är 
relevanta för respektive nämnd och bolag 
identifieras. 

3. Prioritering: En prioritering genomförs 
av verksamhetens mest väsentliga 
hållbarhetsfrågor.

Nästa steg: Väsentlighetsanalys



Definition av ett fokusområde: 

”Viktiga områden att arbeta med för att nå det resultat som beskrivs i målbilden” 
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Prioriterat 
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Alla 

Fokusområden

Uppföljning och analys av helheten

Betydelse för 

god 

måluppfyllnad

Stor betydelse 

för god 

måluppfyllnad

Avvikelse
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• Hållbarhetsmål som lokalt Agenda 2030-ramverk

• Översättning av global agenda till lokal målsättning

• Pågående implementering i organisationen

• Väsentlighetsanalys
• Kartläggning

• Prioritering

• Uppföljningssystem

• Synkning med styrmodell (mål- och budgetarbete, årshjul osv.)

Sammanfattning



2 maj 2018

Tack så mycket!

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

_______________________________

Mobiltelefon: 072-9737945

E-post: sofie.nilsson2@varberg.se

www.varberg.se

mailto:sofie.nilsson2@varberg.se
http://www.varberg.se/

