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Vad är viktigt för att få till ett verkningsfullt 
hållbarhetsarbete?
• Samsyn kring begreppet hållbar utveckling

• Verksamhetsanpassade lösningar
– Användarperspektiv

• Kontinuitet 
– Undvik projektfällan

• Integrering med verksamhetsstyrning och budget

• Gapa inte efter för mycket på en gång

• Samverkan/samordning såväl internt som externt



Lokal implementering och regional 
samordning av arbetet med de 
Globala målen



Why do we have these 17 goals and how do we 
reach them?

Why?
•for a better future

•To end poverty, protect the 
planet and achieve peace

How do we reach them?
•we need to cooperate

Filip Gustafsson, 12 år



Vad är globala målen?
• Leave no one behind
• 17st mål
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Regionala och lokala utmaningar (som vi 
identifierade i litteraturgenomgången)

• Identifiera sätt att förenkla för lokalanpassningen av målen
• Samla aktörer med rätt kunskap och engagemang
• Brist på data för att följa upp och mäta
• Otillräcklig samordning, kunskap och finansiering
• Brist på koppling mellan lokala och nationella myndigheter
• Fragmentering mellan offentliga och privata aktörer
• Målen matchar inte alltid lokala prioriteringar
• Fokus på ”business as usual”-mål
• Indikatorer är svårtolkade för kommuner



Globala målens potential på regional och 
lokal nivå (från litteraturgenomgången)

• Katalysator för hållbarhetsarbetet
• Driva på för nationell och global förändring
• Utvidga nätverk och partnerskap
• Underlätta beslutsfattande
• Öka resurseffektivitet
• Kapacitetsbyggande
• Underlättar jämförelse arbetet med hållbar utveckling mellan 

kommuner (enklare att visualisera)
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Sammanfattning av praxis i några svenska 
kommuner (några exempel från förstudien våren 2018)

• Många kommuner har en enkel hemsida med information om 
målen men ingen information om hur de praktiskt arbetar med 
dem,

• Många kommuner har egna visioner med andra tidsramar än de 
Agenda 2030 – kan bli svårt att integrera tidsperspektiven,

• Kommuner upplever inte att de har tillräcklig vägledning från 
nationellt håll,

• Svårt att få ner indikatorerna på lokal nivå,
• Plattformar för erfarenhetsutbyte saknas,
• Projekt vs långsiktighet är en utmaning
• Svårt att förhålla sig till många olika policyer, riktlinjer och krav 

från olika samhällsnivåer eftersom de inte alltid driver i samma 
riktning 







kommunicera



• Digital informationsplattform
• Utrecht4GlobalGoals (bidrag till lokala projekt)

• Utrechts indikatorer:
1. Lägst andel arbetslöshet i hela Nederländerna 2018,
2. Öka antalet solpaneler från 4000 (2015) till 15 000 (2020),
3. 75% av lokalinvånarna ska känna till Globala målen 2030



Vem gör vad när, hur och varför?
– utifrån ett lokalt/regionalt perspektiv 
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Om pilotprojektet



HÅLLBARA VÄXJÖ 2030

Om pilotprojektet



PLATTFORM FÖR SAMVERKAN KRING AGENDA 2030

Om pilotprojektet



Om pilotprojektet

?



Samverkan, viktigt men svårt….

• Olika syn på sitt (organisationens) ansvar för hållbar utveckling

• Incitamentsstrukturer för samverkan skiljer sig mellan organisationer

• För att skapa en meningsfull samverkan krävs att samverkan är en gemensam 
angelägenhet och ansvar – samägande av de samverkande aktörerna

(Fenton mfl, 2015)
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