
 
 
 

En serie med webbinarier på temat 

Att styra med Agenda 2030 
 

 
 

Medvetenheten kring Agenda 2030 och dess mål är hög i Sveriges kommuner och regioner. På flera 
håll pågår ett arbete kring att matcha de egna målen mot målen i Agenda 2030, eller att på olika sätt 
lyfta in flera av målen i egna strategiska dokument som till exempel budgeten. Allt fler har kommit till 
insikten om att Agenda 2030 inte kan hanteras som ett sidospår utan måste bli en integrerad del i 
kommuners och regioners styr- och ledningssystem.  

Under hösten 2020 genomförde SKR en utbildning kring att styra med Agenda 2030. Delar av denna 
utbildningen finns idag tillgänglig på SKR:s hemsida. Men SKR vill fortsätta sprida kunskap och föra 
en dialog kring arbetet och därför genomför nu SKR en serie av webbinairer på temat ”Att styra 
med Agenda 2030”.  

Först ut i serien är webbinariet med temat ”Hållbarhetsstyrning – för invånarnas bästa!” Mer 
information kring detta och kommande webbinarier hittar du längre fram i denna inbjudan. Samtliga 
seminarier är kostnadsfria. 

Webbinarium 1: 

Hållbarhetsstyrning – för invånarnas bästa! 
 

Från global till lokal nivå – hållbarhetsfrågorna genomsyrar alla delar av samhället och berör oss 
alla. För att säkra kommunernas och regionernas nutida och framtida åtaganden krävs en god och 
ändamålsenlig hållbarhetsstyrning. Att definiera ett hållbarhetsarbete som riktar sig mot utmaningar 
både på kort och lång sikt samt efter behov. 
 
Precis som andra delar i kommunernas målstyrning är det viktigt att definiera mål och mäta resultat 
för att kunna skilja framgångar från misslyckanden samt att lära från dem. 
SKR stödjer kommunerna och regionerna på olika sätt i arbetet med hållbarhet och genomförandet 
av Agenda 2030 som utgör FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som en del i detta arbete har 
SKR låtit genomföra en kartläggning av hur 60 kommuner styr och följer upp sitt arbete. Under detta 
webbinarium får du ta del av resultatet från denna undersökning som PWC genomfört på uppdrag av 
SKR. 



 
 
 

Datum:  29 september 

Tid:   Klockan 10.00 – 11.00 

Medverkande:  Lena Salomonsson, Certifierad kommunal revisor Partner, PwC 

  Thea Brorson, Hållbarhetsspecialist, PwC 

  Anna Eklöf, SKR samt Christine Feuk, SKR 

Plats:   Digitalt via Zoom (Länk skickas ut ca fem dagar innan) 

Anmälan:   Anmälan görs till Christine Feuk senast 27/9 på christine.feuk@skr.se 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Information kring kommande webbinarier 

Webbinarium 2: 

Mänskliga rättigheter som mål och medel 
 

Målen i Agenda 2030 tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och arbetet med Agenda 
2030 kan i sin tur stärka de mänskliga rättigheterna. FN har inom ramen sin verksamhet tagit fram 
principer för ett rättighetsbaserat arbete. Ett rättighetsbaserat arbetssätt kan även användas för att 
styra och leda mot Agenda 2030. Lär dig mer om vad ett rättighetsbaserat arbetssätt är och hur det 
kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. 

 

Datum:  26 oktober 

Tid:   Klockan 10.00 – 11.00 

Medverkande:  Cecilia Berglin, SKR, Anna Eklöf SKR och Christine Feuk, SKR 

Plats:   Digitalt via Zoom 

Anmälan:   Anmälan görs till Christine Feuk senast 24/10 på christine.feuk@skr.se 

Webbinarium 3: 

Medborgardialog – Agenda 2030 
 

För att nå målen för Agenda 2030 måste vi involvera våra medborgare. Ett systematiskt arbete med 
medborgardialog ger bra förutsättningar för att komma framåt och arbeta med omställning ur flera 
perspektiv. Under webbinariet ges konkreta tips på och exempel på metoder som kan används. 

Datum:  29 november 

Tid:   Klockan 10.00 – 11.00 

Medverkande:  Anders Nordh SKR, Anna Eklöf SKR och Christine Feuk, SKR 

Plats:   Digitalt via Zoom 

Anmälan:   Anmälan görs till Christine Feuk senast 27/11 på christine.feuk@skr.se 
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Webbinarium 4: 

Att styra med Agenda 2030 – goda exempel från kommun/region 
 

Låt dig inspireras av några goda exempel kring hur man kan styra med Agenda 2030. Hur integrera 
Agenda 2030 i ordinarie styr- och ledningssystem där hållbar utveckling sker genom 
verksamhetsutvecklingen? Hur kommunicerar man kring Agenda 2030 för att skapa delaktighet för 
lärande och förankring? Hur kan innovativa partnerskap göra skillnad? Detta är några av de frågor 
som kommer att diskuteras på webbinariet. 

 

Datum:  Januari 2022 (datum presenteras längre fram) 

Tid:  10.00 – 11.00 

Medverkande:  Representanter från kommuner och regioner, Anna Eklöf SKR och 
Christine Feuk, SKR 

Plats:   Digitalt via Zoom 

 

Webbinarium 5: 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och begreppet används för att definiera och förklara 
det värde som resurser har i dag, och det värde som de skulle kunna ha i framtiden. 

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhet och innebär att använda, vårda och 
underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom 
bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke 
förnyelsebara resurser. Med andra ord, vi ska hushålla med ändliga resurser i dag så att även 
framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. 

 

Datum:  Februari 2022 (datum presenteras längre fram under hösten) 

Tid:  10.00 – 11.00 

Medverkande:  Representanter från kommuner och regioner, Anna Eklöf SKR och 
Christine Feuk, SKR 

Plats:   Digitalt via Zoom 

 

 

 

 


