
Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Använd och ta hand om våra offentliga
platser.
Plocka ett skräp om dagen.
Återvinn allt du kan.
Åk kollektivtrafik eller samåk till jobbet.

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden,
och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande
städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men
kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar
på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer
ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar bland annat hållbart
byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur,
offentliga platser, transporter och återvinning. Inkluderande
och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna
säkra och hållbara för framtiden.*

Det här gör kommunen:
Kommunen ansvarar bland annat för samhälls-
planeringen och planerar för mark- och vatten-
användningen, bostadsförsörjningen och den
tekniska försörjningen. I den lokala planeringen
kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga
aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet
och avvägningar görs gentemot nationella mål och
strategier.

Kommunen har också ett ansvar för att
tillsammans med region och länsstyrelse ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för
bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har
också stor betydelse för människors hälsa,
trygghet och sociala sammanhållning. **

Våren 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om
en ny översiktsplan (ÖP) för Båstads kommun. ÖP
beskriver hur den fysiska miljön ska användas,
utvecklas och bevaras i framtiden och har en
central roll i arbetet med att formulera strategier
för en långsiktigt hållbar utveckling.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet

Visste du att:
Alla som är folkbokförda i Båstads
kommun kan lämna ett medborgarförslag.
Finns det till exempel något i ditt bostads-
område som du tycker skulle kunna
förbättras? Lämna in ett medborgar-
förslag på kommunkontoret och berätta
vad du skulle vilja förbättra och varför.
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