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§ 75 

Region Norrbottens prioriteringar i 
Agenda 2030 
Dnr 409-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. I arbetet med den strategiska planen för 2021-2023 och de strategiska 

målen ska även dessa åtta hållbarhetsmål beaktas; God hälsa och välbe-

finnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 

Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen samt 

Bekämpa klimatförändringarna  

2. Tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till agenda 2030 målen 

3. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska identifiera indi-

katorer som inkluderar agenda 2030 i sina planer för 2021-2023. 

Reservation 

Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslu-

tet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är bra att tydliggöra vilka sju mål i agenda 2030 som Region Norrbotten 

prioriterar i styrningen genom den strategiska planen. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten prioriterar de sju mål ur hållbarhetsdimensionerna där 

regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska 

planen: 

 Ekonomisk;  

o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 Social;  

o Mål 3 God hälsa och välbefinnande, 

o Mål 4 God utbildning för alla,  

o Mål 5 Jämställdhet  

o Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

 Miljömässig;  

o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med 

dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget. Linda Frohm före-

slår ett tillägg om att Agenda 2030:s mål 8, anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt, tillförs som prioriterat område i arbetet med den strate-

giska planen 2021-2023.  

Glenn Berggård (V) föreslår att Agenda 2030:s mål 10, minskad ojämlikhet, 

tillförs som prioriterat område i arbetet med den strategiska planen 2021-

2023. 

Anders Öberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget samt Linda Frohms 

och Glenn Berggårds tillägg. 

Marianne Sandström (SD) föreslår avslå det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag 

och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ordföranden ställer Linda Frohms tillägg under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att 

regionstyrelsen avslår förslaget.  

Ärendet 
År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 

2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i 

FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekono-

miskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken håll-

barhetsmål enligt nedan. 

 

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av 

Agenda 2030 för perioden 2018-2020 och lyfter fram sex prioriterade fokus-

områden; Ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en sam-

hällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med håll-
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bart företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt stärkt kunskap 

och innovation. 

Region Norrbotten har både som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig 

för god vård och som en stor organisation rådighet att vara drivande för att 

Norrbotten och den egna verksamheten bidrar till att nå de globala målen. 

För andra globala mål har regionen en utförarroll utifrån lagar och förord-

ningar. 

Regionen arbetar redan idag genom RUS, strategisk plan, finanspolicy, mil-

jöpolicy och andra planer för att regionen ska bidra till att de globala målen 

ska uppnås.  

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all verk-

samhet och integreras i den sammanhållna styrningen och ledningen. Region 

Norrbotten prioriterar de sju mål där regionen är både drivande och utförare i 

styrning genom den strategiska planen ur hållbarhetsdimensionerna nedan: 

 Ekonomisk;  

o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 Social;  

o Mål 3 God hälsa och välbefinnande, 

o Mål 4 God utbildning för alla,  

o Mål 5 Jämställdhet samt mål  

o Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

 Miljömässig;  

o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

 

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med 

dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver. 

I regionfullmäktiges plan för 2021-2023 ska det tydliggöras hur regionfull-

mäktiges strategiska mål bidrar till Agenda 2030 målen.  

Regionstyrelsen ska identifiera styrmått/indikatorer som inkluderar agenda 

2030 målen i regionstyrelsens plan 2021-2023.. 

Samverkansprojektet Regional förnyelse med personer från länsstyrelsen och 

Region Norrbotten har tagit fram en gemensam uppdragsbeskrivning till en 

förstudie. Syftet är att utifrån Agenda 2030-systematiken, dels arbeta fram 

en första kunskapsöversikt av såväl länets utmaningar som områden där 

Norrbotten kan bidra nationellt och globalt, dels lämna förslag till modell för 

uppföljning och förbättringsarbete på regional och lokal nivå. Förstudien 

som delas upp i två stycken deluppdrag, baseras på ett strategiskt urval av 6 

av de totalt 17 stycken hållbarhetsmålen. 
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Förstudien ska ge förslag på en modell på regionala indikatorer/nyckeltal 

som syftar till att följa upp ett urval av de 17 globala hållbarhetsmålen som 

är väsentliga för RUS och andra regionala planer, program, strategier och 

mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Jämställdhet är ett prioriterat globalt mål och även ett mål för Region Norr-

botten. Alla relevanta indikatorer ska vara könsuppdelade, och analyser ska 

göras av omotiverade skillnader vilket kommer att ha en positiv inverkan på 

jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Kunskapsunderlag om Agenda 2030 och Region Norrbottens arbete 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

  


