
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Det här kan Du göra:
Gör medvetna val när du handlar och 
välj t.ex. Fairtrade-märkta varor. 
Handla lokalt. 
Dela lika på det obetalda arbetet i 
hemmet. 
Hjälp unga människor in på 
arbetsmarknaden genom att bli 
mentor. 
Ta ditt ansvar som arbetsgivare och 
främja mångfald.

Globala målen: världens plan för alla barn

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.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i
osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad
tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de
kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbets-
kraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora
ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara
för människa och miljö.

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och
entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor
för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela
inkluderar hela samhället.*

Det här gör kommunen:
Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av
arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt
från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i
samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala
näringslivet. Kommunen ansvarar även för kommunal
vuxenutbildning (komvux) som bidrar till att
människor kan utbilda sig och hitta arbete.** Komvux i
Båstads kommun bedrivs bland annat här i det nya
stationshuset.

Kommunen är markägare, planerare, tillståndsgivare
och kontrollmyndighet inom områden som berör flera
företag. Genom att arbeta objektivt, rättssäkert och
professionellt skapar kommunen förutsättningar för
näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.**

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