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Förord
Agenda 2030 och de 17 globala målen är avgörande för vår och planetens framtid. Som
kommun har vi en skyldighet att arbeta för att nå de globala målen och min uppfattning är att
kommuner ska ta en större roll än vad som gjorts tidigare. Kommuner ska vara drivande och
se till att arbetet går snabbare än vad det gör idag.
Vi beslutsfattare måste våga tänka nytt och stå upp för de förändringar och saker som behöver
ske. Det handlar exempelvis om att prioritera, satsa på ny teknik när vi gör upphandlingar och
att växla upp det arbetet som vi redan gör. Det är viktigt att vi fortsätter upplåta vår kommun
som test- och demonstrationsplats så att nya och befintliga företag kan utföra så kallade
verklighetstest. Genom detta skapar vi möjligheter att prova ny teknik och stimulerar till
industriell förnyelse. Detta är absolut nödvändigt för att kunna utveckla nya tekniker och
metoder som hjälper oss i arbetet med en hållbar utveckling.
De globala målen omfattar mer än bara klimatutmaningarna. De handlar också om att utrota
fattigdom samt skapa fredliga och trygga samhällen för vår och för kommande generationer.
De globala målen tar ett helhetsgrepp på alla utmaningar inom den miljömässiga, sociala och
ekonomiska dimensionen av hållbarhet och vi behöver ta hänsyn till helheten i vårt arbete.
Sverige som nation har förbundit sig att jobba med Agenda 2030 och det innebär ett ansvar
för kommunen men även för oss som enskilda personer att bidra i arbetet.
Agenda 2030 är den mest ambitiösa plan för att skapa en hållbar utveckling som världen
någonsin antagit. Som kommunstyrelsens ordförande anser jag att det är oerhört viktigt att vi
som kommun har en strategi där vi tydliggör och sätter upp vår egen målsättning för vårt
hållbarhetsarbete och som samtidigt bidrar till att vi går före och tar vårt ansvar.
Detta dokument får aldrig bli en ”hyllvärmare” utan ska användas aktivt och ligga till grund
för framtidens ställningstagande och beslut. Det är också viktigt att vi vågar fortsätta sticka ut
och stå upp för de globala målen så som vi gör i vårt arbete med ElectriVillage. Det är genom
nyfikenhet vi ska väcka intresse för omställning, inte genom pekpinnar och piska. En
förändring måste komma inifrån, vara genuin och bygga på nyfikenhet.
Låt oss tillsammans arbeta och bidra till att nå de globala målen och Agenda 2030. Genom
detta bygger vi gemensamt vårt hållbara samhälle nu och för framtiden.
Johan Abrahamsson (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Om Agenda 2030 och de globala målen
Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande
och för framtida generationer. FNs generalförsamling antog i september 2015 resolutionen
Agenda 2030. I samband med detta utryckte FNs dåvarande generalsekreterare att ”vi är
den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa
klimatförändringarna”.
Agenda 2030 är den mest omfattande planen för hållbar utveckling som världen någonsin
skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och
hållbar värld. Det handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och
orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I Agenda 2030 ingår 17 globala
mål som konkretiserar målsättningar och ger vägledning till vad som behöver göras.
En av de bärande grundpelarna i Agenda 2030 är principen om respekt för de mänskliga
rättigheterna och att ingen ska lämnas utanför. Arbetet med att nå de globala målen ska
genomföras med särskild hänsyn till de människor som har sämst förutsättningar och genom
ett inkluderande arbete.
Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av
Agenda 2030. Det är i kommunerna som de flesta kontakterna med medborgare,
företagare och organisationer sker. Globala åtaganden, EU-förordningar och nationell
lagstiftning blir på den kommunala nivån omsatta i praktisk handling. Den kommunala
planeringen ett viktigt redskap i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Mariestads kommun ingår även i ett av
världens 700 modellområden för hållbar
utveckling; Unescos Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle. Det
innebär att vara föregångare och arbeta
med att hitta lokala lösningar på de
globala hållbarhetsutmaningarna och
sprida goda exempel.
Agenda 2030 blev antagen i september
2015 och sommaren 2018 beslutade
Sveriges regering om en nationell
handlingsplan. I november 2019
beslutade kommunstyrelsen i Mariestad
att ta fram en strategi för kommunens
arbete med att nå målen i Agenda 2030.
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Alla länder utgår från sina förutsättningar i arbetet med de globala målen. Sverige ligger i
topp i världen när det gäller uppfyllande av de globala målen 2020.1
Störst framgång enligt rapporten 2020 har vi inom:
 Mål 1, Ingen fattigdom
 Mål 3, God hälsa
 Mål 5, Jämställdhet
 Mål 7, Hållbar energi för alla
Sämst ligger vi till inom:
 Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
 Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.

Definition hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.2

Syfte med strategin för Agenda 2030
Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:
 tydliggöra politiska prioriteringar och mål
 samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en
gemensam strategi
 kunna mäta och följa upp arbetet
 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare
Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får
dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Insatsområden
För arbetet med de globala målen i kommunen är tre insatsområden identifierade och
prioriterade. Urvalet av dessa områden grundar sig på en samlad bedömning av
nedanstående:
1

https://dashboards.sdgindex.org/rankings

2

Brundtland, G.H (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling
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Mariestads kommuns vision,
kommunfullmäktiges mål och nämndernas
mål.
Ställningstaganden och prioriteringar i
kommunens styrdokument.
De globala mål och delmål som har störst
koppling till den verksamhet som
kommunen har rådighet över.
De globala mål som Sverige har störst
utmaningar inom: Mål 12, Hållbar
konsumtion och produktion samt mål 13,
Bekämpa klimatförändringarna.3
Att de tre dimensionerna av hållbarhet
ingår i respektive insatsområde;
Miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet.
Samtal, workshops och kunskap hos
politiker, elever på Vadsbogymnasiet och
medarbetare inom Mariestads kommun.








Illustration miljömässig- social- och ekonomisk hållbarhet:
Azote för Stockholm Resilience Centre,
Stockholms universitet

Mål och nyckeltal
Varje insatsområde har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Till målen kopplar
verksamheterna aktiviteter i sina verksamhetsplaner. Förutom i verksamhetsplanerna kan
insatser bli utförda utifrån de styrdokument med prioriteringar som finns inom olika
områden. Insatsområden och mål gäller till 2030 men kan vid en revidering av strategin bli
justerade eller ändrade. Avgränsningen för insatserna är det som kommunens
verksamheter har rådighet över.
För kommuners arbete med Agenda 2030 är hittills ett 50-tal nyckeltal framtagna av Rådet
för kommunala analyser.4 Dessa nyckeltal handlar både om det som kommuner har
rådighet över och över det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta
hänsyn till. Fler nyckeltal är under utveckling. Nyckeltal visar trender över tid i positiv eller
negativ riktning.
Till varje insatsområde i strategin är några av dessa framtagna nyckeltal kopplade. Strategin
innehåller även kommunspecifika nyckeltal som är egna framtagna nyckeltal. Vid
uppföljning är nyckeltalen en källa till information om hur arbetet har gått.
Ett nyckeltal har endast koppling till ett insatsområde i strategin även om det kan beröra
andra insatsområden och flera globala mål. Vissa nyckeltal går att använda som mätbara
mål, så kallade indikatorer men i strategin står de med enbart som nyckeltal.

3
4

https://dashboards.sdgindex.org/profiles/SWE
http://www.kolada.se
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Insatsområde Livsstil

Varför insatsområdet är viktigt

Människors livsstil har en stor betydelse för möjligheten att uppnå de globala målen. Det
handlar om konsumtion av både varor och livsmedel, meningsfulla aktiviteter på fritiden
och social samvaro. Inte minst har kulturen en stor betydelse genom att förena och
påverka människor på olika sätt. Tillväxt inom näringslivet och samhället i stort hänger
starkt samman med människors hälsa och välbefinnande, eftersom det är människor som
får hjulen att snurra och utvecklar samhället. Individen gör egna val och avvägningar och
kommunen ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa genom hela livet.
Egen kunskap hos individen är nödvändigt för en hållbar livsstil och grunden för detta
kommer genom utbildning.

Vad vill och kan kommunen prioritera

Samhällets utformning har en stor betydelse för att minska påverkbara hälsoklyftor mellan
exempelvis olika socioekonomiska grupper. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
medverkar till minskade hälsoskillnader och till samhällsekonomiska besparingar. Det
handlar om besparingar för kommuner, landsting, regioner och staten. Andelen
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa ökar och insatser i tidiga år är av stor betydelse för
att förebygga detta.
God lärmiljö och utbildning inom skolan möjliggör att barn, ungdomar och vuxna
studerande kan få kunskap om hållbarhet och hur de kan leva ett hållbart liv.
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Offentliga miljöer såsom lokaler, stadsmiljöer och rekreationsområden ska vara trygga och
trafiksäkra mötesplatser för alla medborgare. Att bereda plats och möjlighet till social
samvaro för alla oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller funktionsnedsättning ger
förutsättningar för jämlikhet och en god livsstil.
Öppna och kreativa samt inspirerande miljöer ger medborgarna möjlighet till både fysisk
aktivitet och skapande. Möjligheten till ett rikt kulturliv skapar förutsättningar för
kommunens invånare att leva ett gott liv och kan även attrahera företag och locka
besökare till kommunen.
Mål




Kommunen ger möjligheter till god hälsa hos invånarna genom trygga miljöer och
närhet till rekreation.
Kommunen möjliggör så att alla studerande kan få de kunskaper och färdigheter som
de behöver för att främja en hållbar utveckling och för att kunna ha en hållbar livsstil.

Nyckeltal
Mål 1 – Ingen fattigdom



Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, %.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande




Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel %.
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar,
andel %.

Mål 4 – God utbildning för alla



Elever i årskurs 9, jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen




Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, %.
Kommunens resultat, andel (%) av skatter och statsbidrag.
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Insatsområde Omställning

Varför insatsområdet är viktigt

Just nu lever människan över planetens tillgångar och naturens ändliga resurser riskerar att
ta slut samtidigt som det blir allt fler människor på jorden. Människan har påverkat
naturens naturliga kretslopp, vilket har fått negativa effekter. Den omfattande
användningen av fossila råvaror har ökat halten av koldioxid i luften, vilket har påverkat
vårt klimat. Fossila råvaror behöver bli ersatta och det gäller både fossila bränslen till
transporter och energiproduktion samt råvaror till material. Miljöfarliga ämnen behöver
också bli ersatta. Många råvaror som exempelvis sällsynta jordartsmetaller är ovanliga,
koncentrerade till ett fåtal platser och deras brytning innebär stor miljöpåverkan. Sådana
råvaror är också ofta bidragande till konflikter.
Material behöver in i ett kretslopp så att avfall kan undvikas helt och hållet inom en snar
framtid. Omställning behöver ske från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den
cirkulära ekonomin behöver tillämpas vid kravställning inför upphandling såväl som vid
exempelvis val av byggnadsmaterial.
Vad kan och vill kommunen prioritera

En stor del av samhällets miljöpåverkan utgörs av bygg- och fastighetssektorn. Vid både
ny- och ombyggnation behöver bostäder och lokaler ha krav på klimatsmart och resurssnål
byggnation. Energianvändningen under byggnadens livslängd behöver också bli så låg som
möjligt. Material kan bestå av både återanvänt material såväl som förnybart material som
trä. Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de människor som
vistas där och en del i det är att använda giftfria byggnadsmaterial.
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Omställning från fossila transporter till fossilfria kräver tillgång till laddstolpar för elbilar
och tankställen för alternativ drivmedel. Fordon behöver även vara byggda av material och
med arbetskraft utifrån ett hållbart perspektiv. Att få fler människor att använda
kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå istället för bilåkning kräver olika insatser och
investeringar såväl som ett ändrat beteende. Den kommunala planeringen för exempelvis
bebyggelse skapar förutsättningar för detta.
Lokalt producerad el minskar belastningen på distributionsnätet och ger arbetstillfällen
lokalt. Det ger också en säkerhet i och med att graden av självförsörjning ökar. En ökad
utbyggnad av solceller och utveckling av tekniker liknande systemlösningen för lagring av
energi i vätgas ger möjligheter inom området. Lokala lösningar på landsbygden för
exempelvis vatten eller avlopp kan öka teknikutvecklingen och minska belastningen på ett
fåtal större enheter.
Genom att vara aktiva och välja nya tekniker och metoder bidrar kommunen till ökad
efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. Det kan också leda till
näringslivsutveckling genom att företag utvecklar nya produkter och tjänster utifrån våra
behov. Även gamla tekniker och metoder kan bli återupptagna och ingå i cirkulära
lösningar. Upphandling är ett effektivt verktyg för att styra marknaden till mer
klimatsmarta alternativ och för att ställa om kommunens verksamheter till att bli cirkulära.
Mål





Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning och
transporter.
Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära och giftfria
material.
Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling,
medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar.

Nyckeltal
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur




Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) NKI.
Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, kommunspecifik



Laddställen för elbilar och tankstationer med alternativa drivmedel i förhållande till
antal tankstationer med fossila drivmedel i kommunen, %.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifik



Andel upphandlingar som är funktions- och innovationsvänliga, %.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna



Miljöbilar i kommunorganisationen, %.
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Insatsområde Försörjning

Varför insatsområdet är viktigt

Försörjning handlar både om tillgång till mat, vatten, ren luft såväl som tillgång till
arbetskraft för att trygga både näringslivets och kommunens egna behov. En förutsättning
för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och
rätt kompetens. Ett väl fungerande samhälle bygger även på att invånarna känner sig
jämställda och är jämlika. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men handlar också om
kvalitet och effektivitet. En viktig del i försörjningen är även tillgången till vård och
omvårdnad för medborgarna.
Idag är i princip alla ekosystem påverkade av människan. Att utveckla och säkra tillgången
på de tjänster naturen levererar är ett nödvändigt och långsiktigt samhällsintresse. Väl
förvaltade ekosystem är inte enbart är en fråga om miljö, utan på längre sikt också en fråga
om ekonomi, välbefinnande, säkerhet och människans överlevnad. Framförallt då många
ekosystemtjänster inte kan ersättas med andra resurser eller teknik.
Vad kan och vill kommunen prioritera

Utbildning och lärande sker genom hela livet. Genom skolan möter kommunen flertalet av
invånarna någon gång under barndomen eller ungdomstiden Det är viktigt att i tidig ålder
skapa ett intresse för de yrken som det lokala näringslivet har behov av. Lika viktigt är att
skapa en positiv bild av kommunen som bostadsort för att få behålla barnen och
ungdomarna som invånare i vuxen ålder. Lärandet och fortbildningen hos vuxna ska utgå
från de behov som näringslivet har, vilket exempelvis kommunens yrkesutbildningar ger
möjlighet till.

12

Sida: 13 (16)

För att säkerställa, stärka och få ekosystemtjänsterna i omfattning behöver dessa ingå i en
rad olika områden. Det handlar om planering på lång och kort sikt, både när det gäller
exploatering, investeringar och skötsel. Området ekosystemtjänster är komplext och
kunskap från såväl forskning som praktiker är en av grunderna för att förstå
sammanhangen. Framtidens vattenförvaltning och luftkvalitet är exempelvis en viktig fråga
för kommunen.
Genom att använda upphandling som ett av verktygen, exempelvis för inköp av livsmedel,
kan fler lokala möjligheter för produkter och tjänster bli stärkta. Samarbete med aktörer
och att ta del av andras kunskap och erfarenheter kan hjälpa till att förfina arbetet och göra
saker i rätt tid.
Mål





Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället.
Kommunen använder sin egen mark för att stärka ekosystemtjänster och biologisk
mångfald.
Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara
produktionsmöjligheter och tjänster.

Nyckeltal
Mål 4 – God utbildning för alla






Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel %.
Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, andel %.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel %.
Invånare, 26-64 år, med eftergymnasial utbildning, andel %.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel %.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet



Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel %

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion, kommunspecifikt nyckeltal




Andel lokala leverantörer som lämnar in anbud i upphandlingar, %
Andel lokala leverantörer som får sina anbud antagna, %

Nyckeltal för att följa trender för ekosystemtjänster samt biologisk mångfald är ännu inte
utvecklade.
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Vägledning i arbetet
Som ett stöd i arbetet för att genomföra strategin och nå de globala målen är fem
vägledande perspektiv framtagna.
Helhet och prioritering

De 17 globala målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av
varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen som en helhet. Insatser
och åtgärder för att uppnå ett av de globala målen stödjer eller är ofta beroende av ett eller
flera andra globala mål. Prioriteringar är dock ändå viktiga för att komma framåt i arbetet.
Det går inte att jobba med eller uppfylla allt på en och samma gång.
Delaktighet och handlingskraft

Delaktighet och förutsättningar för att jobba med hållbar utveckling skapar handlingskraft.
Det handlar om engagemang och inflytande från medarbetare, elever i skolan, brukare
inom omsorgen och andra berörda inom kommunens verksamheter. Unga personer är
särskilt viktiga att fånga upp i processen med att nå de globala målen. Det är dock de
vuxna som bär ansvaret för att komma tillrätta med utmaningarna.
Nytänkande och kunskapsbaserat

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. Utrymme att
testa nya idéer och arbetssätt inom organisationen är avgörande för att nå framgång.
Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att insatserna ger önskad
effekt och ökad måluppfyllelse. Insatserna ska också bli genomförda i samklang med de
snabba förändringar som kan ske i omvärlden. Kunskap om de globala målen och Agenda
2030 behöver komma alla i organisationen till del och är en nyckelfaktor för att få resultat.
Inspiration och kommunikation

Inspiration genom att visa på goda exempel och ge ett personligt incitament för att jobba
hållbart ger en positiv förstärkning i arbetet. Kommunikation av goda exempel ska komma
medarbetare såväl som invånare, organisationer och näringsliv till del.
Samverkan och partnerskap

Samverkan med andra aktörer i samhället lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
såväl som invånare är nödvändigt för att få kraft i arbetet. Näringslivet är en nyckelaktör
som driver arbetet med hållbarhet framåt genom nya affärslösningar inom alla globala mål.
Stärkt samarbete med forskning, universitet och högskolor är mycket värdefullt.
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Strukturella och organisatoriska förutsättningar
Ett långsiktigt och strategiskt arbete med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala
målen behöver ha strukturella och organisatoriska förutsättningar. Strategier och åtgärder i
arbetet med Agenda 2030 följer kommunens styrmodell.
”Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och
budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och
resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige
utifrån analys och uppföljning.”5
Övergripande ansvar för verksamheternas genomförande av Strategin för Agenda 2030 har
kommunchefens ledningsgrupp som regelbundet följer upp och diskuterar resultat och
eventuella åtgärder. Ledningsgruppen fungerar även som en plattform för det samlade
hållbarhetsarbetet inom kommunens verksamheter. Informationsutbyte, samverkan över
sektorsgränser och spridning av goda exempel ingår bland annat i det. Verktyg i arbetet är
bland annat Klimatåtgärdsbanken för att skapa engagemang och delaktighet hos
medarbetarna, miljömålsarbetet6 och åtagande genom Klimat 20307.
Kommunen har flera stödjande funktioner som hjälper verksamheterna med exempelvis
planering och uppföljning av arbetet med Agenda 2030 och de globala målen.
Funktionerna ingår även i en arbetsgrupp som följer upp, analyserar och ger förslag till
utveckling av kommunens arbete med genomförandet av strategin. Arbetsgruppen
organiserar även utbildning och kommunikation om Agenda 2030 och globala målen samt
utövar omvärldsbevakning. Långsiktighet i arbetet och personella resurser är en
förutsättning för att kommunens ska kunna uppnå strategins målsättningar.
Exempelvis är det följande funktioner som ingår i arbetsgruppen
 Samhällbyggnadsstrateg
 Folkhälsostrateg
 Miljöstrateg
 Kommunikatör
 Controller

Kommunikation
Måluppfyllelse i arbetet med de globala målen kräver strategisk, anpassad och kontinuerlig
kommunikation. Det handlar exempelvis om:
 kunskap om de globala målen för att mobilisera politiker såväl som medarbetare
eftersom alla behöver vara med i arbetet.
 att underlätta för lärare i skolan att diskutera hållbarhet och globala målen ur ett
Mariestadsperspektiv.
Styrmodell Mariestads kommun, kommunfullmäktige § 45/19
www.sverigesmiljomal.se
7 https://klimat2030.se
5
6
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att visa på goda exempel för medborgarna och näringslivet för att få dem inspirerade.

Exempel på goda insatser som redan idag är igång finns i bilaga 1.8
En kommunikationsplan är knuten till arbetet med genomförandet av Strategin för
Agenda 2030. Kommunikationsplanen är ett levande dokument som följs upp och blir
uppdaterat en gång per halvår.

Andra styrdokument
I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande styrdokument
 Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. Övriga
styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid behov bli omarbetade. Syftet
är att inte viktiga och specifika delar för att bland annat stärka den psykiska hälsan ska
tappas bort.
 Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.
 Ett grönt och skönt MTG upphör.
 Naturvårdsplan arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.
 Mötesplats Mariestad- grönprogram arbetas in i kommande Blå- och grönstrukturplan.
 Klimatanpassningsplanen arbetas om. Delen som rör åtgärder blir planer för respektive
berörd nämnd. Delen som är underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett
dokument till stöd och hjälp för verksamheterna.
Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar med
målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar.

8

Bilaga 1, Exempel pågående insatser
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