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Deltagande i Glokala Sverige 
Dnr 1595-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten ska delta i Glokala Sverige. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Deltagande ger regionen ett tillfälle till utbildning som kommer väl till pass i 

arbetet med att utveckla Agenda 2030-prioriteringar i regionens styrande 

dokument.  

Sammanfattning 
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska 

stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjäns-

tepersoner i regioner. Regionen har tidigare beslutat att särskilt prioritera åtta 

Agenda 2030-mål. Beslutet innebär att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet behöver vägas in i all verksamhet och integreras i den samman-

hållna styrningen och ledningen. 

Ärendet 
Region Norrbotten har beslutat (RF 2020-06-17--18, §75) att prioriterar åtta 

mål där regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strate-

giska planen. Ekonomiskt: Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 Håll-

bar konsumtion och produktion. Socialt: Mål 3 God hälsa och välbefinnande, 

Mål 4 God utbildning för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 11 Hållbara städer 

och samhällen. Miljömässig: Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna   

Beslutet innebär att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver 

vägas in i all verksamhet och integreras i den sammanhållna styrningen och 

ledningen. Fullmäktige beslut också: 

 I regionfullmäktiges plan för 2021-2023 ska det tydliggöras hur reg-

ionfullmäktiges strategiska mål bidrar till Agenda 2030 målen.   

 Regionstyrelsen ska identifiera styrmått/indikatorer som inkluderar 

agenda 2030 målen i regionstyrelsens plan 2021-2023. 

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med 

dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver.  

Arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi har påbörjats. 

Regionen har fått erbjudande att delta i Glokala Sverige som är ett kommu-

nikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang 

för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och reg-

ioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges 
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Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Idag deltar 130 

kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige. 

Deltagande i Glokala Sverige innebär att regionen kan ta del av följande: 

 Utbildningsinsatser på plats hos er för olika målgrupper i er organi-

sation (ungefär en halv dag). Vi planerar insatserna tillsammans med 

er och anpassar dem till era förutsättningar och önskemål. Det kan 

vara en längre utbildning eller flera korta om ni önskar dela upp 

målgrupperna. 

 Regionala träffar för erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap om 

Agenda 2030 för kommunerna i regionen. Ett sådant tillfälle per reg-

ion arrangeras under förutsättning att regionen har möjlighet att 

samarbeta med oss. 

 En kontaktperson på FN-förbundets kansli. Kontaktpersonen stöttar 

er löpande i er medverkan i projektet. 

 Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 för att sprida kännedom 

om de globala målen och om er projektmedverkan. 

 Stöd till kommunikatörer eller andra lämpliga medarbetare i arbetet 

med Agenda 2030 internt så väl som externt. 

 En årlig konferens för att utbyta erfarenheter och träffa deltagare 

från andra kommuner och regioner som deltar i projektet. 

 

Glokala Sverige förväntar sig följande av regionen 

 Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisation-

en både politiskt och inom förvaltningen. Ambitionen och ansökan 

om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har 

relevant chefs godkännande. 

 Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förank-

rade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i 

projektet. 

 Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är målgrupp för er med-

verkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna. 

 En tjänsteperson fungerar som kontaktperson för er medverkan i 

projektet och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med plane-

ringen av utbildningsinsatserna hos er. 

 Regionen avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdelta-

gare och står för lokaler i samband med utbildningsinsatser. 

 Regionen delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-

arbete med andra kommuner och regioner. 

 Regionen bidrar till Glokala Sveriges utvärderingsarbete, t ex genom 

att delta i en kortare enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med 

personer som berörs av projektet. 

 

Finansiering 

Deltagande i Glokala Sverige är inte förenat med någon anmälningsavgift då 

SIDA finansieringar arbetet. Indirekta kostnader som uppkommer är medar-
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betares tid för deltagande. Bedömningen är att cirka sex personer kommer 

följa arbetet mer initierat. Till detta kommer ett till två seminarietillfällen för 

fler medarbetare. Satsningen innebär också utbildningstillfälle för fullmäkti-

ges ledamöter. Om utbildningen genomförs i samband med en utbildnings-

dag för fullmäktige tillkommer inga ytterligare kostnader. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bidrar till att stärka regionens arbete med jämställdhet mellan kvin-

nor och män, flickor och pojkar. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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