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Globala målen eller de globala målen för hållbar utveckling 
(Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 
2030. 
Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar 
utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s 
generalförsamling 
193 länder världen över har formulerat och antagit de globala 
målen. 
Konsultationsprocessen var den längsta, mest inkluderande 
och mest transparenta i FN:s historia.
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FN:s globala hållbarhetsmål 2030



”Finland arbetar aktivt för att
stärka FN:s ställning och

funktionsförmåga och för målen i 
Agenda 2030”



Hur arbetet med Agenda 2030 är 
organiserat i Finland

Kommissionen för en hållbar utveckling: Under mandatperioden 2020–2023 är statsminister Sanna 
Marin ordförande för kommissionen, och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och 
finansminister Matti Vanhanen vice ordförande.

Uppgifter
 Påskynda genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling Agenda 2030 och att 

integrera den i det nationella arbetet för hållbar utveckling.

 Främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för 
hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”, och att informera om resultaten.

 Stödja olika aktörer och samarbetet mellan dem för att hållbarhetsperspektivet och Agenda 2030 
ska kunna genomföras på bred front i samhället.



Principerna för hållbar utveckling 
(statsrådets kansli)

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att 
trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Den sker 
globalt, regionalt och lokalt. Detta innebär också att miljö, människa och ekonomi beaktas 
likvärdigt i beslutsfattandet och verksamheten.
Hållbar utveckling behandlades första gången av FN:s Brundtlandkommission 1987.

 Ekologisk hållbarhet
 Ekonomisk hållbarhet
 Social hållbarhet

Principer: Globalt ansvar, generationsövergripande tankesätt begränsningar i naturens 
bärkraft, samverkan, kreativ användning av kunskap och färdigheter



Ledarskap och ansvar för processen

 Finland har rapporterat till FN om genomförandet av 
Agenda 2030 målsättningarna under år 2020

 Helsingfors har rapporterat till FN år 2019, Esbo och
Åbo år 2020.

 Kommunerna kan dela med sig goda exempel och
kunnande och samarbeta med andra lokala aktörer

 Det internationella samfundet bör involvera
kommunerna i det internationella arbetet för en
hållbar utveckling



Genomförandet sker på lokal nivå-
kommunens roll är avgörande

 Hållbarhetsagendan kan skapa en ram för en 
hållbarhetsstrategi

 Kommunernas och städernas strategier för genomförandet av 
hållbarhetsmålen är avgörande

 Identifiering av de hållbarhetsmål som är relevanta lokalt och
involvering av invånare och samarbetspartners

 en vision, en story och mätbara målsättningar



Hur vill vi utveckla 
vår kommun?



”Finland kan göra en betydelsefull insats
när det gäller att lösa klimat- och

hållbarhetsutmaningen-vårt fotavtryck
kan vara litet, men handavtrycket stort”



45 % av finländarna bor i kommuner
som har som mål att vara 

kolneutrala år 2030. 
Regeringens mål är att Finland ska

vara kolneutralt
år 2035. 





Omställningen till en klimatneutral
kommun innebär en systemförändring
 Invånarnas stöd och medverkan behövs
 Kommunikation och information
 Kommunen måste erbjuda verktygen för en klimatsmart

vardag
 Alla verksamheter i kommunen medverkar i omställningen
 Samarbetet med företag, näringslivet, organisationer, 

invånare måste stärkas och utvecklas
 En klimatstrategi och mätare för att följa med hur

övergången framskrider



Anpassning och beredskap

 Mera regn, stormar, 
översvämningar

 El-nätet
 Dagvatten, stigande

vattennivå
 Värmeböljor
 Matförsörjningen
 Trafikleder, rörlighet och

kommunikation

Ambitiösa målsättningar

 Effekter på kommunens
ekonomi

 Miljövänlig vardag i 
kommunen

 Minskat beroende av 
personbil

 Strängare lagstiftning
 Klimatkrav i offentlig

upphandling
 Kolsänkor i markplaneringen

och byggande

Delaktighet och
förverkligande
 Samarbete och partnerskap

mellan kommunen, 
näringslivet, organisationer, 
invånare

 Motverka polariseringen och
förändringsmotståndet

 Långsiktiga mål och politiskt
stöd

 Lokalt samarbete
 Livet blir lokalare

Strategiska klimatmål på kort och lång sikt i kommunen



70 % av energikonsumtionen baserar sig på fossila bränslen. Övergången
till ett fossilfritt samhälle innebär stora förändringar i allt som vi är vana 
vid



Ett hållbart
byggande
Förnybart material- trä

Energieffektivt

Materialflöden

Återvinning

Lokal förnybar energi

Landskapet

Trivsel

Sociala aspekter; trivsel, hälsa, 
ändamånsenligt, delaktighet



Markanvändningen
och klimatarbetet i
kommunen
Klimatkonsekvensbedömning i
planläggningsprocesser (MBL)

Samhällets infrastruktur, vilka
värden väger tyngst?

Kolsänkors betydelse och
beräkningsgrunder

Biomassa, växttäckt mark, 
markens kolbindningsförmåga, 
fotosyntes, åkrar och skog

Vattendrag, dagvatten och
stigande vattenyta



Kommunernas klimatnätverk
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TACK!
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