
 
Agenda 2030 i Tierps kommun 

 
Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt 

skydd för vårt klimat och vår miljö till år 2030. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen 

för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. 

 

Tierps kommun har beslutat att Agenda 2030 ska vara ledande för kommunens arbete och har 

antagit 77 lokala delmål som styrande i kommunens budget och flerårsplan 2022 - 2024. Våra 

lokala delmål konkretiserar vad Agenda 2030 betyder för oss i Tierps kommun, för även om 

målen är globala i sin natur är de flesta av lösningarna lokala. Budgeten i sin helhet hittar du 

här.  

 

Målen följs upp varje år i samband med årsredovisningen, som publiceras här.  

 

 

Mål 1 Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 

bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

 

Delmål: 

1.1 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.   

 

Mål 2 Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 

samt främja ett hållbart jordbruk. 

Delmål: 

2.1  Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en 

hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg. 

2.2  Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre. 

 
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

Delmål:  

3.1  Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller 

ekonomiska förutsättningar.  

3.2  Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 

3.3  Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 

naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.  

https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/ekonomi-mal-och-uppfoljning/budget-och-flerarsplan.html
https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/ekonomi-mal-och-uppfoljning/arsredovisning-och-delarsrapporter.html


3.4  Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 

grupper och individer ska minska. 

3.5  Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

3.6  Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn. 

3.7  Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre. 

3.8 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas 

nära. 

3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet. 

 
 

Mål 4 God utbildning för alla   

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla. 

 

Delmål:  

4.1  Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och 

förbereder dem för att börja grundskolan. 

4.2  Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till 

relevanta och ändamålsenliga kunskaper.  

4.3  Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för 

utomhuspedagogik 

4.4  Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt 

kultur- och fritidsliv för alla. 

4.5 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande 

program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor 

 

 

Mål 5 Jämställdhet    

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 

 

 

Delmål:  

5.1  Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns, 

flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen   

5.2  Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa 

föreställningar om kön.  

5.3  Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 

ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga li 

5.4  Öka andelen kvinnligt företagande. 

5.5  Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som 

arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort 

ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.  

5.6  Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det 

offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat 

våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.   



 

Mål 6 Rent vatten och sanitet     

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 

alla. 

 

 

Delmål: 

6.1  Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. 

6.2  Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar 

försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga 

grundvattennivåer. 

6.3  Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker, 

floder och sjöar. 

 

Mål 7 Hållbar energi för alla      

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla. 

 

Delmål: 

7.1  Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta 

införandet av småskaliga energilösningar.  

7.2  Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom 

energieffektivisering. 

 

  

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt      

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

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Delmål: 

8.1  Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt 

från arbetsmarknaden.  

8.2  Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar 

8.3  Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare 

ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa 

förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa. 

8.4  Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till 

entreprenörskap och företagande.  

8.5  Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar 

lokal kultur och lokala produkter. 

8.6 Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och 

män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön 

för likvärdigt arbete. 



 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur       

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation. 

 

 

Delmål: 

9.1  Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 

mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och 

människors välbefinnande. 

9.2  Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 

9.3  Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 

bredband ska öka. 

9.4  Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och 

innovationer. 

 

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet    

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 

Delmål: 

10.1  Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 

annan ställning ska behandlas lika.   

10.2  Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet.  

10.3  Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 

10.4  Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller 

studera. 

10.5  De socioekonomiska skillnaderna ska minska. 

10.6  Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är 

viktiga. 

10.7  Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation 

motverkas. 

10.8 Tilliten bland kommunens invånare ska öka. 

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen     

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara.    

 

Delmål: 

11.1  Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla. 

11.2  Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att 

planera i kollektivtrafiknära lägen. 



11.3  Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden 

och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 

och cykeltrafikant. 

11.4  Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv. 

11.5  Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 

11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och 

tillgänglighet i hela kommunen. 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion         

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

Delmål: 

12.1  Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall.  

12.2  Matsvinnet ska minska.  

12.3  Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en 

cirkulär ekonomi. 

12.4  Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35 procent 

samt dess produktionsvärde ska öka med 50 procent till år 2030. 

12.5  Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 

till år 2030. 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna         

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser. 

 

Delmål: 

13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 

13.2  Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och 

minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.  

13.3  Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till 

år 2030.  

 

Mål 14 Hav och marina resurser        

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 

hållbar utveckling. 

 

Delmål: 

14.1  Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 

landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 

14.2  Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt. 

14.3  Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland 

annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten. 



14.4  Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för 

naturlig fiskreproduktion.  

14.5  Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars 

påverkan på marina ekosystem. 

14.6  Minska mängden plastavfall som hamnar i haven. 

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald         

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 

förlusten av biologisk mångfald. 

 

Delmål: 

15.1  Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och 

förvaltning i kommunens orter.  

15.2  Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får 

adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv. 

15.3  Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av 

biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark. 

15.4  Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både 

utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.  

15.5  Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka 

medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.  

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen         

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 

tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 

inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.  

 

Delmål:  

16.1  Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.   

16.2  Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.    

16.3  Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 

16.4   Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år 

än två år i rad. 

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap    

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 

hållbar utveckling.       

 

Delmål:  

17.1  Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 

Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 

17.2  Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till 

Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 

 


