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Utblick Agenda 2030

INTRO

- Vad är Agenda 2030?

- Hur långt har vi 
kommit?

UTBLICK

- Vad gör kommuner i 
Sverige?

- Vad gör kommuner 
runt om i världen?

PERSPEKTIV

- Vad gör SKL?



Vad är Agenda 2030?
FN:s nya utvecklingsagenda

17 mål, 169 delmål

Holistisk = sammanhållet 
hållbarhetsarbete

Lokal och regional nivå erkänns som 
viktiga aktörer

Uppföljning

Mot ett hållbart EU 2030



Hur långt har vi kommit?
 I år rapporterade 47 länder till HLPF

 Flera rapporter publicerade om den 
”första fyraårscykeln”

 Lokala och regionala myndigheters roll



Vad gör kommuner i Sverige?
 Kommunikationssatsningar

Nuläges- och intressentanalys

Nya/reviderade styrdokument, 
översiktsplaner, regionala 
utvecklingsstrategier och 
hållbarhetsprogram

 Kreativa initiativ för att väcka 
engagemang och stärka egenmakt



Härryda kommun

 Bred enighet inom politiken 

 Agenda 2030-team

 Tvärsektoriellt fokus

 Inblick och utblick

 FN-dagen: tema Agenda 2030

Medborgardialoger

 Strategisk plan för Agenda 2030



Ale kommun
 Agenda 2030 en integrerad del av styr-

och ledningsprocessen

 ”Alesamhällets utveckling 2020”

 Kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan och budget, 
nämnd-, verksamhets-, och 
enhetsnivå

Uppföljning månadsvis

 Allt större fokus på medskapande, 
kommunikation, dialog och utbildning



Vad gör kommuner runt om i 
världen?



Lokalisering i Riau-provinsen, 
Indonesien

Riau-provinsen på Sumatra först i 
landet att ta sig an Agenda 2030

 Styrkommitté och Agenda 2030-team 
för att ta fram handlingsplan 

Workshops med medborgare, 
civilsamhällesorganisationer, 
näringsliv och akademi 

Utvecklingsplan med fokus på mål 
fattigdom, utbildning och 
klimatpåverkan, hav, biologisk 
mångfald 



Kommunalt partnerskap för Agenda 
2030 
 Partnerskap mellan Växjö kommun 

och JB Marks i Sydafrika 

 Agenda 2030 med särskilt fokus på 
mål 7- Hållbar energi för alla 

 Ta fram en energiplan för JB Marks 
och få input till arbetet med Växjös 
energiplan 2030

Ökad kunskap och kompetens i båda 
organisationer genom utbyte av 
arbetsmetoder och goda exempel 



Vad gör SKL?
• Glokala Sverige

• Internt  Agenda 2030-nätverk

• Ny webb: skl.se/agenda2030

• Intressebevakning 

• Lokala och regionala indikatorer, RKA  

• Visar på goda exempel från våra medlemmar, 
exempelsamling på webben  

• Öppna Jämförelser Agenda 2030 på G

• Idéskrift om flera kommuner i framkant


