
Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Återbruka istället för att köpa nytt. 
Ta med en lunchlåda med mat till jobbet.
Veckohandla mat.
Handla i och lämna in saker på en loppis.

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.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser,
men vi människor konsumerar långt mer än vad vår planet
klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som
produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi
ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan
även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad
konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala
marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och
minskad fattigdom.*

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

Det här gör kommunen:
Kommunerna är stora konsumenter. Genom klok upphandling kan de påverka en hållbar
utveckling för såväl sin egen och sina leverantörers verksamhet. Kommunerna ansvarar också för
stora delar av avfallshanteringen. I Sverige återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara
resurser genom återvinning och att samla in farligt avfall är avgörande för att nå flera av målen i
Agenda 2030, bland annat mål 12. Flödena i vårt samhälle måste gå från att vara linjära till att bli
cirkulära. Icke förnybara resurser måste återanvändas och förnybara råvaror användas på ett
smartare sätt.**

Måltidsverksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet mot att bli mer
svinn- och klimatsmart. År 2020 trädde en ny regional avfallsplan i kraft. Det är skapad i
samarbete med Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). NSR driver flera projekt för att
motverka matsvinn tillsammans med ägarkommunerna. Här nedanför kan du se en film om nya
återvinningstjänster, bland annat Samlaren som finns här i Grevie.

The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan

NSR, Nya återvinningstjänster i Båstad, https://www.youtube.com/watch?v=4Vs5Z2STnNc


