
Säkerställa tillgång till ekonomiskt 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Fråga energi- och klimatrådgivarna om
hur du kan minska ditt klimatavtryck.
Håll koll på vilken el du köper och hur
mycket – utmana dig själv att minska
din förbrukning.
Släck lampor, använd lock på kastruller,
kolla så att du har rätt temperatur i
kylskåpet.

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.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena
bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de
utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimat-
förändringar och en inkluderande tillväxt.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet
vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men
förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och
effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och
konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och
energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.*

Det här gör kommunen:
Kommuner kan arbeta aktivt med att i upphandlingar
ställa krav och i den egna produktionen följa
utvecklingen och använda den senaste tekniken.**

Kommunen erbjuder kostnadsfri och oberoende
energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och
även till företag och föreningar. Vid miljöavdelningens
tillsyn kommer rådgivarna med och ger information
till företagen. Båstadhem arbetar med minskad
energianvändning och ska enligt ägardirektiven vara
en föregångare i omställningen till ett hållbart
samhälle. I Båstads kommun finns det idag solceller på
flera av våra fastigheter bland annat på Förslövs nya
skola som ska stå klar 2021.

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

Vad gör en energi- och 
klimatrådgivare?

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

Båstads kommun, Energi- och klimatrådgivning, 
https://www.facebook.com/Bastadskommun/videos/429059667915037/?vh=e&extid=Mb7qJ0mQTQ2DD22d


