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Så här bidrar den regionala utvecklingsstrategin ”Växtplats 

Blekinge” till genomförandet av Agenda 2030 och de 

regionala miljömålen 

Den regionala utvecklingsstrategin är Blekinges gemensamma färdplan för att skapa hållbar regional 

tillväxt och utveckling. Växtplats Blekinge har fyra förhållningssätt som utgångspunkt för att säkerställa 

att den regionala tillväxten och utvecklingen blir hållbar. Dessa förhållningssätt baseras bland annat på 

Agenda 2030.  

Växtplats Blekinge är en del för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och arbetet med Blekinges 

miljömål1.   
 

Vad är Agenda 2030? 

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål, Agenda 2030, för 

hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och 

rättvis framtid. Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 

2030. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 

egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

 
De 17 målen i Agenda 2030  

 

 

 

 
1Blekinges miljömål finns beskrivna på www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/miljomal.html 
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Samband regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030 

Växtplats Blekinge fokuserar på de förändringar som behöver ske på lokal och regional nivå i Blekinge. 

Men det är också länken mellan kommunala och nationella, europeiska samt globala 

utvecklingsstrategier. De viktigaste strategierna i detta sammanhang är: 

• Agenda 2030 – FNs globala mål för hållbar utveckling 

• EU:s sammanhållningspolitik  

Östersjöstrategin -EU:s strategi för att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och öka 

välståndet. 

• Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Målet för den 

regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft 

för en hållbar utveckling i alla delar av landet. 

• Regionala planer och strategier där Växtplats Blekinge är paraplyet 

• Kommunala översiktsplaner-strategiska utvecklingsdokument för kommunerna långsiktiga 

inriktning när det gäller bostäder, kommunikationer, natur- och kulturvård, arbetsliv och 

sociala frågor. 

 
 

Vilka mål och delmål i Agenda 2030 bidrar Växtplats 

Blekinge till?  

Växtplats Blekinge lyfter olika områden som behöver utvecklas och prioriteringar av vad som behöver 

göras för Blekinges utveckling. Vi har kopplat samman dessa utvecklingsområden och prioriteringarna 
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med de 169 delmålen i agendan för att se hur strategin bidrar till genomförandet av agendan. Agenda 

2030s mål är odelbara men Växtplats Blekinge bidrar tydligare till vissa mål och delmål. I vissa fall finns 

ingen koppling till något specifikt delmål men strategin bidrar ändå till syftet med målet i agendan. Vår 

ambition är att göra tydliga och konkreta kopplingar hur strategin bidrar till genomförandet av Agenda 

2030. Växtplats Blekinge bidrar till att genomföra 14 mål och 32 av delmålen i Agenda 2030.  

 

Mål 2 ”Ingen hunger” syftar till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en 

bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Mål 6 ”Rent vatten och sanitet” syftar till att 

säkerställa tillgång och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning åt alla. Dessa båda målen handlar om 

viktiga områden för samhället och regionens funktionalitet men bedöms inte vara frågor som ligger 

inom just Växtplats Blekinges område. Dessa frågor hanteras i andra dokument. Mål 17 

”Genomförande och globalt partnerskap” avser mellanstatliga relationer och statliga insatser och har 

ingen direkt koppling till en regional utvecklingsstrategi.  

 

Växtplats Blekinge bidrar till de andra målen antingen på delmålsnivå eller till det övergripande syftet 

med målet. Strategin bidrar inte direkt till mål nr 14 ”Hav och marina resurser” men målet kopplar till 

strategins mål ”minskad miljö- och klimatpåverkan”. Målet ”minskad miljö- och klimatpåverkan” är 

kopplat till de regionala miljömålen som omfattar alla mål i agendan med betydelse för ekologisk 

hållbarhet som tex mål nr 14. Bilden nedan visar översiktligt vilka mål som strategin bidrar till. En 

utförligare beskrivning av vilka mål och delmål som strategin bidrar till finns sist i dokumentet.  
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Vilka regionala miljömål bidrar Växtplats Blekinge till?  

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sveriges miljömål2  består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 

samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 

stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Att uppnå de nationella miljömålen innebär att Sverige 

uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Miljömålen ska vara vägledande för miljöarbetet 

på alla nivåer i samhället och de nationella miljökvalitetsmålen gäller som miljömål i Blekinge.  

 

Växtplats Blekinge har sex mål varav ett är minskad miljö- och klimatpåverkan. Detta mål är kopplat till 

och kommer att mätas genom uppföljning av de regionala miljökvalitetsmålen. I Växtplats Blekinge 

beskrivs behovet av bland annat fortsatt stärka arbetet med grön och digital omställning inom offentlig 

sektor och näringslivet, klimatanpassning och biologisk mångfald. En kraftigt ökad takt i den gröna 

omställningen är nödvändig för att nå de regionala miljömålen. Den regionala utvecklingsstrategin 

”Växtplats Blekinge” bidrar framför allt till sju av de regionala miljökvalitetsmålen. 

 
Hur ”Växtplats Blekinge” bidrar till målet … ..beskrivs i Växtplats Blekinge i avsnitt…  

Begränsad klimatpåverkan Hållbar samhällsbyggnad 

Hållbart energisystem 

Effektivt och hållbart transportsystem 

Frisk luft Hållbar samhällsbyggnad 

Effektivt och hållbart transportsystem 

God bebyggd miljö Utvecklingsområdet ”Hållbar 
samhällsplanering” omfattande:  

Hållbar samhällsbyggnad 

Hållbart energisystem 

Väl utbyggd infrastruktur med snabb väg 
och järnväg  

Effektivt och hållbart transportsystem 

Levande sjöar och vattendrag Hållbar samhällsbyggnad 

 
2 www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård Hållbar samhällsbyggnad 

Levande skogar Hållbar samhällsbyggnad 

Ett rikt växt-och djurliv Hållbar samhällsbyggnad 

 

 

 

 
Sveriges miljökvalitetsmål 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

Utvecklingsområde Prioriteringar Agenda 2030 

 

Hållbar 

samhällsplanering 

• Fler bostäder och ett brett utbud av 
bostäder som matchar behov och 
efterfrågan  

• Samordnad fysisk planering främst 
inom bebyggelse- och 
transportplanering 

• Utveckla attraktiva, hållbara och väl 
gestaltade livsmiljöer utifrån Blekinges 
unika förutsättningar 

• Främja tillgång till ett brett och 
ändamålsenligt serviceutbud i hela 
länet  

• Främja en fullt utbyggd digital 
infrastruktur och digitala tjänster  

• Främja omställning till ett hållbart 
energisystem 

• Fortsätta utveckla ett hållbart och 
tillgängligt transportsystem 

• Verka för kortare restider på 
järnvägarna och E22  

• Öka möjligheterna för hållbart resande 
i hela länet 

• Utveckla hamnarnas roll som plats för 
byte till och mellan hållbara 
transportslag 
 

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna 

energitjänster. 

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. 

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional 

och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors 

välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. 

9.c Tillgång till informations och kommunikationsteknik för alla 

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 

bostäder. 

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut 

kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, 

kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för 

deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. 

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga 

grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer 

med funktionsnedsättning. 

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, 

stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala 

utvecklingsplaneringen. 

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer 

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 
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Hög livskvalitet 

• Främja god psykisk och fysisk hälsa 
och minska hälsoklyftorna  

• Främja hälsosamma levnadsvanor för 
alla 

• Främja att fler ungdomar blir behöriga 
till gymnasieskolan och får en 
gymnasieexamen 

• Fortsätta utveckla föräldraskapsstödet 

• Stärka Blekinges attraktivitet som 
plats för unga att bygga sin framtid 

• Främja öppenhet, delaktighet och tillit 

• Utveckla mötesplatser med flera 
ändamål 

• Främja fler deltagare i Blekinges 
kulturliv, särskilt barn och unga vuxna 

• Stärka förutsättningarna för 
professionella kulturskapare 

• Främja förutsättningarna för ett 
livslångt idrottande 

• Skapa förutsättningar för att bedriva 
elitidrott 

Mål 1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även 

brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om 

multidimensionell fattigdom. 

Mål 3. God hälsa och välbefinnande. Målet är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv 

och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar 

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor 

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt. 

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 

inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, mellanmänsklig 

tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga 

och sociala utveckling.  
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God 

kompetensförsörjning 

• Verka för ett större 
arbetskraftsdeltagande och 
inkludering på arbetsmarknaden, 
särskilt för utsatta grupper  

• Främja mer jämställd arbetsmarknad 
och utbildningssektor 

• Breddat utbud av utbildning och mer 
samverkan mellan 
utbildningsaktörer och arbetsgivare 

• Stärka arbetsgivarnas arbete med 
kompetensförsörjning och hållbart 
arbetsliv  

• Utveckla möjligheterna till livslångt 
lärande 

• Stärka individers möjlighet till 
omställning 

• Stärka tillgången till högkvalificerad 
kompetens inom länets 
specialiseringar 

• Främja tillgången till kvalificerad 
arbetskraft inom områden med stora 
rekryteringsbehov 

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig 

grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och 

ändamålsenliga kunskaper. 

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och 

eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig 

kostnad 

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, 

däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete 

och entreprenörskap. 

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och 

säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, 

inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under 

utsatta förhållanden. 

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med 

funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en 

trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla 

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för 

alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt 

lika lön för likvärdigt arbete. 

8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. 
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Växande 

näringsliv 

• Utveckla det regionala 

innovationsekosystemet 

• Skapa öppna arenor för sektors- och 

branschöverskridande samverkan och 

mobilisering kring 

samhällsutmaningar och 

styrkeområden 

• Främja ett mer internationaliserat 

näringsliv 

• Stödja och vidareutveckla Blekinges 

specialiseringar 

• Främja ett breddat näringsliv och 

minskad sårbarhet 

• Driva på grön och digital omställning i 

näringslivet och offentlig sektor 

• Stimulera till ökat entreprenörskap 

och företagande 

• Stärka det företagsfrämjande 

systemet 

• Verka för öppen attityd för nya 

företagsidéer  

• Attrahera investeringar i och 

nyetableringar av företag 

 

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 

innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 

arbetsintensitet 

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och 

produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, 

med de utvecklade länderna i täten. 

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel 

av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de 

minst utvecklade länderna. 

9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i 

utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras 

integrering i värdekedjor och marknader. 

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med 

effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder 

vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. 

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla 

länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till 

utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall. 

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder 

och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel. 

 


