
Ansökan till Glokala Sverige 

26

KS 2018.029



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138
Ansökan till Glokala Sverige (KS 2018.029)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna 
kommun ska ansöka.

Ärendebeskrivning
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som syftar till att stärka 
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner 
och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Deltagande i Glokala Sverige innebär bland annat anpassade utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och medarbetare, regionala träffar och årlig nationell konferens för 
erfarenhetsutbyte, kommunikationsmaterial och stöd till kommunikatörer. Deltagande ska 
vara förankrat i organisationen både politiskt och inom förvaltningar. Kommunen åtar sig 
bland annat att utse en politiker till talesperson för medverkan i projektet, avsätta arbetstid för 
kontaktperson för planeringen och för utbildningsdeltagare, delta med representant i årlig 
konferens och regionala träffar, dela erfarenheter och exempel med andra kommuner, samt 
bidra till utvärdering av projektet. Kommunen bekostar egen arbetstid samt eventuella lokaler, 
resa och logi för konferens. Deltagande är i övrigt gratis.

Glokala Sverige startade 2018 har haft två ansökningsomgångar. I nuläget deltar 130 
kommuner och 16 regioner i projektet, däribland Täby, Norrtälje, Sigtuna, Vaxholm och 
Österåker. Det blir sannolikt en ansökningsomgång hösten 2020. I första hand bereds plats till 
de kommuner och regioner som tidigare anmält sig men inte fått plats. Vallentuna kan i år i 
första hand beredas plats som reserv. Vallentuna kommun bedöms ha de förutsättningar på 
plats som krävs för deltagande i Glokala Sverige och går in med en ansökan om deltagande så 
snart möjlighet ges.

Glokala Sveriges arbete hittills har följts upp och utvärderats inom projektet och ingår även i 
Statskontorets analys ”Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner”. Resultaten är 
positiva. Statskontoret rekommenderar regeringen att fortsatt stödja projektet samt att 
projektet framgent bör fokusera på att utveckla metodstöd för kommuner och regioner.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Ansökan Glokala Sverige tjskr
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Tjänsteskrivelse

Ansökan till Glokala Sverige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Vallentuna kommun ska ansöka om deltagande i Glokala Sverige.

Ärendet i korthet
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som syftar till att 
stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner 
i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Deltagande i Glokala Sverige innebär bland annat anpassade utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och medarbetare, regionala träffar och årlig nationell konferens för 
erfarenhetsutbyte, kommunikationsmaterial och stöd till kommunikatörer. 
Deltagande ska vara förankrat i organisationen både politiskt och inom förvaltningar.  
Kommunen åtar sig bland annat att utse en politiker till talesperson för medverkan i 
projektet, avsätta arbetstid för kontaktperson för planeringen och för 
utbildningsdeltagare, delta med representant i årlig konferens och regionala träffar, 
dela erfarenheter och exempel med andra kommuner, samt bidra till utvärdering av 
projektet. Kommunen bekostar egen arbetstid samt eventuella lokaler, resa och logi 
för konferens. Deltagande är i övrigt gratis. 

Glokala Sverige startade 2018 har haft två ansökningsomgångar. I nuläget deltar 130 
kommuner och 16 regioner i projektet, däribland Täby, Norrtälje, Sigtuna, Vaxholm 
och Österåker. Det blir sannolikt en ansökningsomgång hösten 2020. I första hand 
bereds plats till de kommuner och regioner som tidigare anmält sig men inte fått 
plats. Vallentuna kan i år i första hand beredas plats som reserv. Vallentuna kommun 
bedöms ha de förutsättningar på plats som krävs för deltagande i Glokala Sverige och 
går in med en ansökan om deltagande så snart möjlighet ges.

Glokala Sveriges arbete hittills har följts upp och utvärderats inom projektet och ingår 
även i Statskontorets analys ”Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner”. 
Resultaten är positiva. Statskontoret rekommenderar regeringen att fortsatt stödja 
projektet samt att projektet framgent bör fokusera på att utveckla metodstöd för 
kommuner och regioner.
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Bakgrund
Agenda 2030 och 17 globala mål för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling antogs av FN:s generalförsamling 2015. En grundläggande 
utgångspunkt är att genomförande av agendan ska utgå ifrån nationellt etablerade 
mål, strategier, styrnings- och uppföljningsprocesser. Regeringens ambition är att 
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Ambitionen bedöms gälla 
framgent, oberoende av regeringens sammansättning. 

Kommunerna har en central roll i arbetet för en hållbar utveckling och 
genomförandet av agendan. Det är tydligt hela vägen från regeringsformen, via det 
kommunala uppdraget, till regeringens handlingsplan för Agenda 2030.

Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med en 
kartläggning av hur kommunens verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och 
de 17 globala hållbarhetsmålen. Kartläggningen ska ge underlag till arbetet med 
kommunplanens mål om hållbar utveckling och förbereda Vallentuna kommun på 
ökade krav och förväntningar från omvärlden kopplat till Agenda 2030. 
Kartläggningen återemitterades av kommunstyrelsen i februari och redovisas efter 
bearbetning för antagande under hösten. 

Kommunledningskontoret lanserade under våren en utbildning för samtliga 
verksamheter i syfte att stärka arbetet med kommunplanens mål om hållbar 
utveckling och sprida kunskap om Agenda 2030. I september anordnas ett 
webinarium om hållbarhet i kommunkoncernen, med deltagande från Sörab, 
Norrvatten och Käppala samt bred inbjudan till chefer och arbetsledare.

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samtliga nämnder
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