
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar industrialisering 

samt främja innovation

Det här kan Du göra:
Släng inte gammal elektronik som
fungerar.
Skänk bort sådant du inte behöver
och se till att det används igen.
Dela med dig av din teknikkunskap
till någon som ännu inte är så digital.

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.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla
framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar
som vi människor och vår planet står inför måste våra
industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och
hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att
finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljö-
mässiga utmaningar. Det bidrar även till att skapa nya
marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv
och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är
viktiga sätt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.*

Det här gör kommunen:
Kommuner och regioner är stora investerare i
infrastruktur. System för vatten och avlopp och kollek-
tivtrafik är några exempel. Genom upphandling kan
utvecklingen styras mot innovation av exempelvis
renare och smartare teknik. Genom rätt agerande kan
utvecklingen styras mot en mer hållbar riktning.

Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika
verksamheter kan också bidra till en hållbar utveckling
av såväl näringsliv som offentligt finansierade verk-
samheter. Möjligheten till samverkan med universi-
teten i olika sammanhang innebär också att ny kunskap
kan bidra till innovationer.**

Ambitionen är att inom kort bygga ut det fria wifi-nätet
WiFI4EU även här på Förslövs station.

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