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FRÅGOR OCH SVAR  
om Glokala Sverige 

 

Vad är Glokala Sverige? 

- Glokala Sverige är en kommunikations- och utbildningssatsning för att stötta, stimulera och 
engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling.   

- Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) som pågår under tre år och finansieras av Sida.  

Vilka kan vara med? 

- Alla Sveriges kommuner och regioner kan ansöka om att delta i projektet. Se Vad krävs för att 
delta? 

Vad vill Glokala Sverige?  

- Glokala Sverige vill stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet 
med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.   

- Projektet följer arbetet med Agenda 2030 på lokal, regional och nationell nivå och gör 
kopplingar till det globala arbete som görs världen över. 

Hur finansieras projektet? 

- Sida finansierar projektet under tre år (2018-2020). 
- Projektdeltagarna betalar inga avgifter men ansvarar för lokal och annat praktiskt för 

utbildningsinsatser, samt bidrar med resurser i form av kontaktperson och deltagarnas tid 
under utbildningsinsatserna. För seminarier, konferenser och annat som projektet erbjuder 
bekostar deltagarna själva eventuella resor och logi.  



Vilka är med i projektet? 

- 82 kommuner och 15 regioner har antagits till Glokala Sverige från och med 2019. Sex av 
kommunerna och en region deltog även under 2018 (de så kallade piloterna).  
Länk till lista över alla antagna deltagare.  

- Kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i 
Sörmland deltog i Glokala Sverige under pilotåret 2018.   

Vad ingår i projektet? 

- Utbildningsinsatser på plats, för olika målgrupper i organisationen.  
- Stöd till intern och extern kommunikation 
- Kommunikationsmaterial om Agenda 2030 
- En nationell konferens för nätverkade och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 
- En kontaktperson i projektteamet.  

Varför ska man delta?  

- Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet och är de 
mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå.  

- Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemensam riktning för den 
globalt hållbarhetsarbete. 

- Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och information kan projektdeltagarna dra 
nytta av vad andra redan gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.  

När kommer ni till oss? 

- För att hinna träffa alla projektdeltagare under 2019 besöker vi de olika regionerna vissa 
bestämda veckor. Besök hos kommunerna planeras också in under de veckor vi befinner oss i 
respektive region.  

Får vi bara en halv dags utbildning? 

- Vi ändrade vårt utbildningsupplägg för att kunna möta den stora efterfrågan och ta emot så 
många deltagare som möjligt. Det ställer höga krav på en väldigt exakt tidplanering.  

- Vi kan nu bidra till att stärka regionalt och lokalt samarbete ännu mer, dels genom att besöka 
orter nära varandra ungefär samtidigt, dels med regionala möten där alla deltagande 
kommuner bjuds in.   

- Varje deltagande kommun och region erbjuds en eftermiddag + kväll för utbildningar på plats. 
Hur det ska genomföras praktiskt planerar vi tillsammans med er.   

Vad krävs för att delta?  

Utgångspunkter 

- Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrad i organisationen  
- Att ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrad i organisationen   
- Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för medverkan i utbildningsinsatserna 

Praktiskt 

- En kontaktperson 



- Arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare 
- Lokaler för utbildningsinsatser 
- Finansiering av eventuella resor och logi i samband med den årliga nationella konferensen och 

den nationella/regionala kommunikationsutbildningen. 
- Delande av erfarenheter och exempel från eget Agenda 2030-arbete med andra 

projektdeltagare 

Vad betyder ett glokalt förhållningssätt? 

- Målen är globala och framtagna på högsta nivå inom FN, men arbetet för att nå dem måste 
göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå.  

- Att tänka glokalt innebär att få syn på de utmaningar som gäller för oss, där vi befinner oss nu, 
och att möta dem. Våra insatser här och nu påverkar hur ett eller flera mål kan nås också i 
andra delar av världen. 

Hur ser samverkan ut med andra aktörer? 

- Glokala Sverige är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 
FN-förbundet. 

- Glokala Sverige samarbetar också med civilsamhället. FN-förbundet har startat ett nätverk för 
civilsamhällsorganisationer som arbetar lokalt med Agenda 2030.  

- Glokala Sverige för dialog med andra nationella och regionala aktörer med uppdrag inom 
Agenda 2030, till exempel Agenda 2030-delegationen och länsstyrelserna.  

Hur ser samarbetet mellan FN-förbundet och SKL ut? 

- De styr projektet tillsammans genom den gemensamma ledningsgruppen. Det praktiska 
arbetet genomförs huvudsakligen av projektgruppen på Svenska FN-förbundet. Projektet stöds 
också av SKL:s interna Agenda 2030-nätverk av experter.  

Vilka jobbar med projektet?  

- Projektansvarig Ulrika Freij, kommunikationsansvarig Malin Åberg Aas, kommunikatör 
Kerstin Söderström. De är anställda av Svenska FN-förbundet.  

Vilka är målgrupperna?  

- Ledamöter i kommun- eller regionstyrelse eller fullmäktige och andra förtroendevalda i 
nämnder och bolagsstyrelser.  

- Tjänstepersoner i kommuner och regioner, främst chefer, strateger och kommunikatörer. 

Övriga målgrupper 

- Medlemmar i FN-föreningar 
- Andra civilsamhällesorganisationer som arbetar med lokalt genomförande av Agenda 2030.  

Jag är förtroendevald/anställd inom kommun/region, vilket stöd kan jag få? 

- Se svar på frågan Vad ingår i projektet?  
- Du hittar allt digitalt material på https://fn.se/glokalasverige  
- En grundläggande webbutbildning kring Agenda 2030 finns på utbildning.fn.se 

https://fn.se/glokalasverige


Hur samarbetar Glokala Sverige med FN-föreningarna?   

- Glokala Sverige vill gärna samarbeta med FN-föreningarna i de kommuner och regioner som 
är med i projektet. 

- FN-föreningar som vill att deras kommun eller region ska ansöka om att delta i Glokala 
Sverige får gärna sprida information om projektet (länkar) 

Kan länsstyrelser söka, själva eller tillsammans med kommuner? 

- Länsstyrelsen kan inte vara deltagare i projektet Glokala Sverige, vars målgrupper är 
kommuner och regioner, men de kan vara en samarbetspart. Kontakta oss gärna för att 
diskutera samarbete. (länk) 

 

Ansökningstid 

- Ansökan inför 2020 är öppen 25 september - 22 (prel) november 2019.  
- Projektet kommer att göra ett urval bland ansökningarna utifrån hur väl förväntningarna 

uppfylls – se Vad krävs för att delta. 

Så går ansökan till  

- Ansökningsformulär och mer information kommer att finnas på www.fn.se/glokalasverige 
inför nästa ansökningsomgång.  

Mer information om Glokala Sverige 

- https://fn.se/glokalasverige  
- Lär dig mer om de globala målen och Agenda 2030 på http://utbildning.fn.se/  
- På https://fn.se/glokalasverige finns filmer, arbetsmaterial, nyhetsbrev, webbutbildning, fakta 

och fördjupning. Där finns också information om projektdeltagarna och hur du når dem.  

Kontakt med projektet 

glokalasverige@fn.se  

Viktiga datum 

- Vecka 10-21 samt 41-49: de flesta utbildningsinsatserna genomförs i regioner och kommuner 
- 25 september: Nationell konferens 
- 25 september-22 november: Ny ansökningsomgång inför 2020.  
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