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Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera 

kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för 

hållbar utveckling.  Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under tre år och finansieras av Sida.  

Nu öppnar vi upp för nya ansökningar inför 2019.  

 

Projektet styrs av en ledningsgrupp med representanter från FN-förbundet och SKL. Vi som 

arbetar med att utveckla och genomföra projektets aktiviteter består av en projektgrupp på 

FN-förbundet. 

 

Vi utbildar tjänstepersoner och politiker och utvecklar kommunikationsmaterial, 

metodmaterial och webbutbildningar. Vi stöttar också det lokala civilsamhällets engagemang 

för Agenda 2030 genom stöd till FN-föreningar och andra föreningar runt om i Sverige.  

 

En stor del av det material som produceras gör vi tillgängligt för alla på 

www.fn.se/glokalasverige, men de kommuner, landsting och regioner som önskar ett djupare 

stöd i sitt arbete med Agenda 2030 kan ansöka om att bli deltagare i projektet.  

Vi står för kostnaderna. Ni bidrar med er tid, ert engagemang och eventuella resor och logi.  

 

Ansökningsperioden inför 2019 pågår mellan 25 september och 1 december 2018. I januari får 

de kommuner, landsting och regioner som antagits till projektet besked om medverkan och vi 

planerar tillsammans när under året utbildningsinsatserna kommer att ske. Hösten 2019 

kommer man att kunna ansöka om deltagande inför 2020.  

 

http://www.fn.se/glokalasverige
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 Vi genomför utbildningsinsatser på plats hos er under 1-2 sammanhängande dagar för 

olika målgrupper i er organisation. För regioner kan det bli aktuellt med insatser vid 

flera tillfällen, exempelvis om man vill samarbeta med kommunerna i regionen.  Vi 

planerar insatserna tillsammans med er och anpassar dem till era förutsättningar och 

önskemål genom att ni väljer mellan olika utbildningsmoduler.  

 Ni får en kontaktperson på FN-förbundets kansli. Kontaktpersonen stöttar er löpande 

i er medverkan i projektet.  

 Era kommunikatörer eller andra lämpliga medarbetare bjuds in till en nationell eller 

regional utbildning i intern och extern kommunikation om Agenda 2030.  

 Ni får tillgång till kommunikationsmaterial om Agenda 2030 som kan användas för att 

sprida kännedom om de globala målen och om er projektmedverkan. 

 Ni bjuds in till en årlig konferens för att utbyta erfarenheter och träffa deltagare från 

andra kommuner, landsting och regioner som deltar i projektet.  

Deltagandet i projektet gäller till och med december 2020. Om projektet fortsätter längre än så 

får ni ett nytt erbjudande att ta ställning till. Utbildningar på plats hos er planeras till 2019 och 

vi har god möjlighet att anpassa tidpunkt under året till era önskemål. 

 

Allt ovanstående bekostas av projektet. Vi står för material, föreläsare och tar inte ut några 

avgifter i samband med konferenser eller utbildningar. Vi ersätter dock inte arbetstid, resor 

eller logi för utbildnings- och konferensdeltagare (läs mer om detta längre ner).  

 

 Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrat i organisationen. Helst både 

politiskt och inom förvaltningen.  

 Att ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i 

organisationen och har relevant chefs godkännande. Det är önskvärt, men inget krav, 

att ni utser en politiker till talesperson för medverkan i projektet.  

 Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet 

och bjuds in att delta i kommunikationsinsatserna. 

 Att ni utser en tjänsteperson som är kontaktperson för er medverkan i projektet och 

har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildningsinsatserna 

hos er. 

 Att ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för 

lokaler i samband med utbildningsinsatser. Ni bekostar också eventuella resor och logi 

i samband med den årliga konferensen och den nationella/regionala 

kommunikationsutbildningen. Till dessa två förväntar vi oss minst en deltagare, med 

det kommer finnas möjlighet att skicka fler, dock ett begränsat antal. 

 Att ni vill dela med er av erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete till 

andra kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en kort text 

eller svara på några frågor från oss. 
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 Att ni är behjälpliga i vårt utvärderingsarbete. Det kan handla om att svara på en 

kortare enkät eller delta i några enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av 

projektet. 

 

Projektet har ett begränsat antal platser och vi kommer att göra ett urval bland de ansökningar 

som kommer in. Exakt antal platser är ännu inte fastställt.  

Urvalet kommer göras av FN-förbundet och SKL och baseras på 

 Hur väl ansökande kommuner, landsting och regioner bedöms kunna nå upp till 

ovanstående förväntningar på deltagande. 

 Att vi kan säkerställa ett brett deltagande från olika typer av kommuner, landsting och 

regioner, med varierande politisk styrning och geografisk spridning. 

 En bedömning av befintliga hållbarhetsinitiativ i kommunen, landstinget eller 

regionen.  

 Det viktigaste är inte att ha ”kommit långt” i Agenda 2030-arbetet, utan att ha 

ambition och förutsättningar att använda de verktyg som projektet bidrar med för ett 

långsiktigt och integrerat arbete med de globala målen, som fortsätter även efter det 

projektets slut. Vi är medvetna om de olika förutsättningar som råder. 

Kommuner, landsting och regioner som önskar delta i projektet ansöker genom att fylla i 

ansökningsformuläret på www.fn.se/glokalasverige senast 1 december 2018.  

 

Om ni har frågor, kontakta Kerstin Söderström kerstin.soderstrom@fn.se eller 070 888 20 32. 

mailto:kerstin.soderstrom@fn.se

