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 Välkomnar i allt väsentligt förslagen till en nationell handlingsplan

 Konstaterar att det arbete som bedrivs i kommuner, landsting och 
regioner ligger i linje med de globala målen och intentionerna i 
Agenda 2030

 Kommuner, landsting och regioner måste själva få definiera 
ansvaret och ramar för genomförande av det sammanhållna 
hållbarhetsarbetet utifrån sin egna förutsättningar och utmaningar 



Vad gör SKL?

”SKL ska verka för att kommuner, landsting och 
regioner kan bedriva ett sammanhållet 
hållbarhetsarbete som tillvaratar såväl sociala 
som ekologiska och ekonomiska dimensioner.”
SKL:s Inriktningsdokument 2016-2019.

• Internt  Agenda 2030-nätverk 
• Fortsatt dialog med Agenda 2030-

delegationen 
• Agenda 2030-arbetet inom 

intressebevakning, verksamhetsutveckling 
och service och rådgivning för att stödja 
medlemmarna.



Agenda 2030 och SKL:s 
inriktningsdokument 2016-2019 

 Direkta och tydliga kopplingar till 
förbundets tre inriktningar; demokrati 
och självstyre, välfärdsuppdraget, 
attraktiv arbetsgivare 

 Perspektiven- jämställdhet, 
jämlikhet och mångfald 



Slutsatser

 Grundläggande för Agenda 2030 är den holistiska ansatsen och det 
breda ägarskapet

 Integrerade och komplexa frågor som kräver samverkan

 Agenda 2030 är ett tydligt och användbart verktyg för att förstärka 
och kommunicera det hållbarhetsarbete som redan bedrivs

 Använda Agenda 2030 för att koordinera och samordna förbundets 
arbete inom de olika hållbarhetsdimensionerna



Vad gör SKL:s medlemmar?
 Ökat engagemang för Agenda 2030 bland kommuner, landsting och 

regioner

 Kartläggning av medlemmarnas lokala och regionala initiativ kopplade till 
Agenda 2030

 Sprida goda exempel för att stödja kommuner, landsting och regioner



SKL:s sammanställning av goda 
exempel
 Kommunikationssatsningar

 Hur kan vi arbeta bättre internt med de tre hållbarhetsdimensionerna?
 Vilken kommun vill du leva i år 2030?

 Nuläges- och intressentanalys

 Hur ligger vi till i förhållande till de globala målen
 Var behöver vi göra mer?
 Vilka kan vi samarbeta med?

 Nya eller reviderade styrdokument, översiktsplaner, regionala utvecklingsstrategier och 
hållbarhetsprogram

 Kreativa initiativ för att väcka engagemang och stärka egenmakt



Medlemsenkät

 Få en bättre bild av medlemmarnas arbete med 
Agenda 2030. Se vilket stöd som önskas i det 
fortsatta arbetet
Nära hälften av medlemmarna använder 

Agenda 2030 i arbetet med hållbar utveckling
Variation i hur långt man har kommit i arbetet 

med Agenda 2030



Önskemål från kommuner, landsting 
och regioner
 Stöd i att översätta de globala målen till en lokal kontext

 Verktyg eller metodstöd för att arbeta sammanhållet med 
målen 

 Stöd i uppföljningsarbetet med tillämpbara indikatorer

 Nyckeltal för hållbar utveckling (RKA)

 Röd tråd i nationella genomförandet

 Utbyte av goda exempel, nätverk, återkommande 
evenemang med fokus på genomförande

 Utbildningar och kommunikationsmaterial

 Resurser 



Utifrån ert pågående hållbarhetsarbete, vilka av de 17 målen i Agenda 2030 bedömer 
ni att ert landsting/region särskilt behöver prioritera i det fortsatta arbetet? 



Utifrån ert pågående hållbarhetsarbete, vilka av de 17 målen i Agenda 2030 
bedömer ni att er kommun särskilt behöver prioritera i det fortsatta arbetet? 



SKL och Svenska FN-förbundet

• 15 landsting/regioner och ca 70 % av kommunerna är 
intresserade att vara med i ett kommunikationsprojekt 

• Treårigt Sida finansierat projekt - 60 medlemmar, på sikt
• Sex pilot- kommuner och ett landsting/regionförbund 

under 2018 tillsammans med lokala FN-föreningar –
politiker och tjänstepersoner
 Luleå, Växjö, Gislaved, Kristianstad, Malmö och Nyköpings kommun samt 

Södermanlands landsting



Tack!
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