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Påverka din kommun 
– Tips till FN-föreningar och FN-elevföreningar

M
aterialet har producerats m

ed stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.
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Agenda 2030 och de globala målen gäller för alla människor och länder 
och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Det kräver engagemang 
från olika aktörer som civilsamhällesorganisationer, kommuner och 
regioner samt forskare och näringsliv. Vi har alla en viktig roll att spela.

Svenska FN-förbundet har idag ett 90-tal FN-föreningar runt om i landet 
och samarbetar med ett 40-tal gymnasieskolor som är certifierade FN-
skolor, som i sin tur har FN-elevföreningar.

Nära hälften av Sveriges kommuner och regioner deltar i Svenska FN-
förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som syftar 
till att öka kunskap om och engagemang för Agenda 2030 och de globala 
målen.

Genom att påverka er kommun att arbeta för ett hållbart samhälle kan ni 
som FN-föreningar och FN-elevföreningar vara med och bidra till att de 
globala målen uppfylls.

Här hittar ni alla FN-skolor, FN-föreningar samt kommuner och regioner 
som deltar i Glokala Sverige: https://fn.se/glokalasverige/deltagare/

https://fn.se/glokalasverige/deltagare/
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Tio steg för politiskt  
påverkansarbete

 Se över om frågan du vill påverka ligger inom ramen för den kommunala/re-
gionala verksamheten. Om det gör det gå vidare till steg 2. Om inte fundera 
över vilken annan aktör som kan vara med i projektet och stödja det.

 Fundera igenom exakt vad det är du vill att kommunen/regionen ska göra 
eller förändra och ta fram ett skriftligt underlag med hänvisning till fakta i 
form av rapporter med mera och en argumentation varför just kommunen/
regionen ska stödja eller göra just det ni vill att de ska göra. Det underlaget 
tar du med dig i samband med steg 4.

 Skicka ett mail eller ring upp, antingen den förvaltningschef eller den som 
är politiskt ansvarig för det område du vill påverka och be att få ett möte. 
Beskriv kortfattat vilka ni är och vad det är ni vill prata om. 
 
För att ta reda på vem som är ansvarig för frågan kan du till exempel ringa 
till kommunens växel och fråga. Kom ihåg att det alltid är de politiska 
representanterna för de som sitter i majoritet som ni ska kontakta i första 
hand, eftersom det är de som bestämmer. Bäst är att sikta på kommunsty-
relsens ordförande. Hen bestämmer mest av politikerna.

 När ni har fått tid för ett möte, var noga med att fråga vilka som kommer 
att vara med på mötet från kommunen/regionen. Ta med ert underlag och 
lämna över det i samband med mötet. 
 
Var tydliga under mötet med vad det är ni vill att kommunen ska göra eller 
stödja och varför. Beskriv när detta bör ske och eventuellt vad det kostar. 
Allt detta bör också finnas med i underlaget som ni lämnar fram. Be att få 
tydlig återkoppling på ert förslag och bestäm gärna tid för ett uppföljande 
möte på en gång om det är möjligt.

 Vänta på svar. Om det är positivt så har ni fått igenom det ni ville och kan 
fira. Om ni får svaret att ni ska skriva ett medborgarförslag om frågan så 
gör ni det utifrån ert underlag. Om ni får ett negativt svar är det dags att 
jobba vidare med oppositionen och media.
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 Om ni fått uppmaningen att skriva ett medborgarförslag eller liknande gör 
det och skicka in till kommunen. Ett medborgarförslag kan se ut på många 
olika sätt men bör kunna besvaras med bifall eller avslag av kommunfull-
mäktige och innehålla svar på frågorna; vad som ska göras, varför, när och 
vad det eventuellt kostar. Instruktioner finns oftast på hemsidan till de 
kommuner som tillåter medborgarförslag.

 Om ni inte kan skicka in ett medborgarförslag eller som ett komplement till 
det, skriv ett debattinlägg i er lokala tidning där ni berättar vad ni vill och 
varför. Utgå även här från ert kunskapsunderlag.

 När debattinlägget är publicerat: ta kontakt med oppositionsrådet och be om 
ett möte. Beskriv på samma sätt som vid ert första möte med förvaltningen 
eller majoritetsföreträdare vad ni vill och varför. Undvik att smutskasta 
utan argumentera istället sakligt för er sak.

 Om oppositionen tycker att ert förslag är bra kan de hjälpa till att stötta er i 
arbetet.

 Glöm inte det viktigaste! Ha tålamod! Om det är svårt att få med sig kom-
munen/regionen vid det första försöket, försök samla ett så brett stöd 
bland andra organisationer, näringsliv, skola och andra grupper i samhället 
kring frågan. Ordna debatter eller informationsmöten och sprid er idé och 
anledningen till att ni vill genomföra den. Med tiden händer det att vattnet 
urholkar stenen, att jordmånen blir mer fruktbar och att motstånd vänds i 
samförstånd. När tiden för ert förslag är inne och ni har genomfört det, fira 
era framgångar!
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FN-elevföreningen på Högbergsskolan 
och FN-föreningen i Tierp har till-
sammans arbetat fram och lämnat in 
flera medborgarförslag för att påverka 
kommunen att tänka mer hållbart. Ett 
av medborgarförslagen handlade om 
att förbättra möjligheten till källsor-
tering av grovsopor och farliga avfall i 
kommunen. Det innehöll bland annat 
konkreta förslag på fler återvinnings-
centraler och fler upphämtningstillfäl-
len för avfall på orter där återvinnings-
centraler saknas.

Så här gjorde vi!

För att uppmärksamma medborgar-
förslaget och för att samla in namnun-
derskrifter arrangerade FN-föreningen 
och FN-elevföreningen en klimatmani-
festation. Klimatmanifestationen och 
medborgarförslaget marknadsfördes 
via sociala medier och lokala medier. 
Efter att medborgarförslaget legat uppe 
för digitala underskrifter i två månader 
överlämnades det till en representant 
för kommunstyrelsen vid en uppföljan-
de klimatmanifestation där även antal 
underskrifter redovisades.

FN-FÖRENINGEN OCH FN-ELEVFÖRENINGEN  
I TIERP LÄMNADE IN ETT MEDBORGARFÖRSLAG
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Hur kom ni fram till att det var just detta 
förslag ni ville lämna in?
Vi ville påverka lokalt och få vår lilla 
kommun att tänka mer hållbart. Efter-
som återvinning är otroligt viktigt när 
det kommer till hållbarhet så tyckte vi att 
ett förslag om att förbättra möjlighet till 
källsortering för kommunens invånare 
dels var något enkelt och konkret men 
också något som många boende i kom-
munen kan relatera till. På så sätt fick vi 
fler personer att skriva under vårt förslag, 
vilket var otroligt positivt!

Fanns det några utmaningar?
Egentligen inte, det är väldigt lätt att läm-
na in medborgarförslag till sin kommun, 
det vet vi nu! Det gäller bara att komma 
på rimliga idéer som går att genomföra 
och det kan absolut vara en utmaning. 
Målet är ju att kommunen ska anamma 
förslaget, och då gäller det att det är spe-
cificerat och inte för generellt eller brett.

Vilken respons har ni fått från kommunen?
Vi har fått veta att förslagen behandlas 
och kommer att besvaras i kommunfull-
mäktige. Tidigare har vi som förening fått 
mycket positiv respons på att vi engagerar 
oss i just hållbarhet och Agenda 2030, så 
vi har höga förväntningar på kommunen!

Vilka tre tips skulle du vilja ge 
en annan FN-elevförening eller 
FN-förening om de skulle vilja 
göra ett liknande projekt?

Vilka var fördelarna med att samarbeta 
mellan FN-elevföreningen och FN-fören-
ingen?
Den största fördelen är förmodligen 
densamma som alltid; desto fler, desto 
bättre! Vi samarbetar om väldigt mycket 
och det är alltid bra med fler åsikter och 
perspektiv, liksom att vi kvantitetsmässigt 
når ut till fler.

– Våga ställ krav: ställ rimliga 
krav, men var inte rädd för att 
ställa höga krav!

– Tänk stort, men litet: ha 
fantasi, men bryt ned det stora 
målet i små  
steg så att det blir konkret och 
genomförbart!

- Få med folket: engagera flera 
och visa makthavare att vi/ni 
är många som vill förändra!

INTERVJU MED STINA LINDQVIST
Kommunikationsansvarig i FN-fören-
ingen i Tierp och tidigare ordförande i 
FN-elevföreningen på Högbergsskolan.


