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Samtal 1 - Synergier i Agenda 2030-arbetet 

-Se redovisning från resp grupp samt Chatten nederst 

 

20 maj 2021  

Frågor för samtalet: Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

-Vad har vi för erfarenheter? 

-Vilka möjligheter ser vi? 

 

Grupp 1 
-Vad har vi för erfarenheter? 

Integrering i styrsystemen  

En del har arbetat med att ta fram ett antal fokusområden och beskrivit en 

framtidsvision utifrån detta - politiska diskussioner och bra förankring 

-Vilka möjligheter ser vi? 

Få in det som en naturlig del i alla verksamheterna inom kommunen. 

Tydliggör verksamhetens arbete kopplat till målsättningar 

Får med fler i verksamheten genom att få in det i 

styrsystem/verksamhetsplaner. 

 

Grupp 2 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030? 

Synergieffekter med folkhälsomål. Viktigt att inte tappa miljömålen. 

Vill kunna berätta hur saker hänger ihop för verksamheter i 

kommunen.   

Vad har vi för erfarenheter? 

Sigtuna - Har ett Agenda 2030-utskott.  

Vilka möjligheter ser vi? 

Använda hållbarhet i tjänsteskrivelsen  

Alla verksamheter kan känna igen sig i agenda 2030-målen.  

Utmaning i att bevara styrkan i miljöarbetet, där miljömålen inte har 

samma styrka såsom de nationella miljömålen.  

Viktigt att få med sig tänket om samverkan och kunna få in målen i 

kommunens kärnverksamhet. Viktigt att visa på hur detta leder till en 

ökad hållbarhet och måluppfyllnad.  



Viktigt med uppföljning.  

Det som också är värdefullt i Agenda 2030 är att det visar på en 

global riktning och att alla, både små och stora kommuner är en del i 

den globala lösningen. Det gör att vi kan motivera åtgärder och visa 

på att vi också bidrar till globala hållbarhetsmål.  

Grupp 4 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

Vad har vi för erfarenheter? 

Svårt förutse människors beteenden vid förändringar ex 

samhällsplanering. tjänstedesign bra verktyg för att ta reda på vad 

folk tänker och vad som påverkar deras beslut och beteenden. Kan 

hjälpa oss att göra rätt saker och inte bara gissa oss till vad vi 

tror får påverkan. 

Funderingar kring om gemensamt program för flera kommuner är bra 

eller om det blir för ospecifikt. Förslag att då dela upp det 

strategiska dokumentet och handlingsplanerna som kan vara olika per 

kommun utifrån lokala förutsättningar och behov. 

 
Vilka möjligheter ser vi? 

Bra med verktyget att ha chans att se hur saker hänger ihop. Inom 

vilka områden rinner det över och påverkar andra områden. Förstå 

komplexiteten bättre. 

Kroka arm med många aktörer, ägande, bra med gemensamma målbilder men 

olika aktiviteter per kommun. 

Underlätta på kommunal nivå för att se var kan få effekt, hjälp att 

prioritera 

Möjligheter med verktyget.  

Grupp 6 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

Grunden måste bottna i den ekologiska dimensionen, den är vi beroende av. 

Men de sociala perspektiven måste vara med, för det är vi människor som 

måste förändra oss! Skapar vi inte förutsättningar kan vi inte jobba med 

miljöfrågor heller. Vi måste ta in barnperspektivet - det som är bra för 

barn är ofta bra för miljön! 

Vad har vi för erfarenheter? 

Än så länge är kunskapen begränsad på lokal nivå - vi behöver utveckla 

kunskapen om det innan vi kan hitta konkreta sätt att arbeta. Det är inte 

så lätt att “dela ut” de olika målen på olika förvaltningar, utan vi måste 

starta en intern diskussion först.  

Vi pratar ofta “kostnader” när vi pratar om miljö, fast det egentligen 

handlar om investeringar, men det är för lång pay-off-tid!  

Man ser inte kopplingen mellan de olika dimensionerna - ekonomisk och 

social hållbarhet får mycket uppmärksamhet och fokus, men man ser inte 

synergierna med den ekologiska dimensionen. 

Viktigt att titta på delmålen, för de visar ofta att det övergripande målet 

inte är riktigt vad man först kan tro. 



Finns ett visst politiskt motstånd mot att jobba med Agenda 2030 i vissa 

kommuner, man behöver visa att det här är sådant vi redan arbetar med! 

Nyckeltal och indikatorer är ofta vad man fastnar i, men de visar inte det 

kvalitativa arbetet. Svårt att hitta ett sätt att göra en kvalitativ 

nulägesbild som blir begriplig. 

Vilka möjligheter ser vi? 

Rapporten “Lämna ingen utanför” (https://agenda2030samordnaren.se/lamna-

ingen-utanfor/ ) beskriver tydligt vad vi missar, vad vi är bra på etc. 

Kungsbacka kommun gör varje år en hållbarhetsanalys för att visa vad som 

hänt i hållbarhetsarbetet. De använder bland annat SKR’s styrsnurra för att 

göra en nulägesanalys. 

Grupp 8 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

I Falköping: Tydligt politiskt uppdrag att jobba med Agenda 2030. Agenda 

2030 är centralt i kommunens flerårsplan. Har börjat kartlägga vilka inom 

kommunen som jobbar med de olika målen i dagsläget och funderar över hur vi 

kan stärka kopplingar och jobba mer tillsammans. Flera kommunanställda har 

kunskapsutvecklats inom Agenda 2030 genom kommunens deltagande i Glokala 

Sverige. 

I Hagfors: Mest analyserat kring de globala målen kopplade till de 

nationella miljökvalitetsmålen 

I Partille - börjat använda Agenda 2030 som ramverk (politisk inriktning) 

och titta på hur vi kan använda synergieffekter mellan olika 

mål/hållbarhetsdimensioner och hur vi kan samverka mer över 

förvaltningsgränser. Hållbarhet integrerat i styrmodellen, och arbetar med 

samarbete mellan miljö och social hållbarhet.  

 Vilka möjligheter ser vi?  

 
Falköping vill gärna testa verktyget SDG Synergies i vår lokala kontext. 

Verkar vara ett bra verktyg för framtiden 

 

Partille - verkar väldigt spännande med verktyget SDG Synergies, ska bli 

intressant att se hur det kan användas i en lokal kontext.  

Grupp 9 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

Att arbetet med agenda 2030 är integrerat i kommunens verksamhet, men 

att man kanske behöver arbeta med hållbarhet. 

 Vilka möjligheter ser vi? 

Stora möjligheter, medvetenheten om hållbar utveckling ökar. Just 

synergieffekter är tacksamma för det kan vara svårt att få medel i 

kommuner och då kan man få flera effekter för en åtgärd.  

https://agenda2030samordnaren.se/lamna-ingen-utanfor/
https://agenda2030samordnaren.se/lamna-ingen-utanfor/


Grupp 10 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

o Positivt att analysera kommunens styrdokument mot Agenda 2030-

målen, för att kartlägga redan beslutade mål och hur dessa 

bidrar till måluppfyllnad i Agendan.  

o Synergier finns även internt i organisationen - kartläggning av 

styrdokument och mål kan leda till nya interna samarbetsformer 

mellan olika funktioner.  

 Vilka möjligheter ser vi? 

o Spännande verktyg från SEI - vore kul att testa lokalt i 

kommunen! Resultatet skulle kunna utgöra ett bra 

beslutsunderlag.  

Grupp 11 
 Flera av oss jobbar med nyckeltal just nu, ett gigantiskt arbete.  
 Modellen som visades kan hjälpa oss med den centrala prioriteringen 

för politikerna, i förenklad version. Förvaltningscheferna skulle 

kunna ha den lite mer fördjupade delen. Man vill få ut mesta nytta 

för alla mål av sina prioriteringar, så detta är bra! 

Grupp 12 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

-Olika erfarenheter 

Gör enligt lag det man måste göra, annars lite fega o ta ställning. 

Ex gruvor - finns både och. 

Energi- och klimatarbetet starkt. Har även involverat folkhälsofrågorna. 

Strategierna är en del i kommunens styrmodell. 

-Möjligheter 

Folkhälsa är en “dörröppnare” för Miljö o klimat. 

Viktigt att få ihop alla mål o strategier att hänga ihop i en helhet - 

konsekvensanalys viktigt när strategiska dokument tas. 

Lyfta saker från olika perspektiv 

“Räkna hem” saker - visa på pengavinster, finns många goda exempel 

Grupp 13 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

Blir sugen på att göra analysen. Politiken har redan prioriterat så bland 

annat intressant vore att titta på vilka målkonflikter som uppstår. Sotenäs 



Habo. Har många styrande dokument. Har länkat ihop dessa med de globala 

målen. Kan applicera verktyget på arbetet.  

Bra att ha en frågeställning med två positiva frågor 

Bra att veta vilka mål som vi inte får på köpet om vi går framåt i andra 

mål. 

Bra att veta vilka mål som åker med! 

I Sotenäs har synergier skapats genom Symbioscentrum mellan näringsliv, 

hållbar tillväxt, hav och marina resurser, och vi märker att flera av målen 

kommer med där och skapar fler synergier.  

 

Grupp 14 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

Flen: Tagit fram hållbarhetsprogram, målbilder för alla globala mål. Dock 

ej jobbat så mycket med synergier än, vore användbart för att effektivisera 

arbetet.  

 Vilka möjligheter ser vi? 

Bra att fortsätta synliggöra målen, många kommuner jobbar inte så 

målinriktat.  

Blir mindre övermäktigt om man kan se synergier.  

Genom att veta vilka mål som har störst positiv påverkan på andra, så 

skulle en liten kommun iallafall kunna jobba med dessa. T.ex. om man känner 

att man inte mäktar med att jobba med alla mål så kan man jobba med några. 

Prioriterar resurser på ett bättre sätt.  

Dock har en liten kommun kanske inte resurser att göra en sån analys… 

behöver stöd i processen.  

Går det att koppla in nationella miljömålen på något sätt i verktyget, att 

se påverkan på dem?  

 

Grupp 15 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Energieffektivisering av kommunens fastigheter hållbara städer, 

hållbar energi, biologisk mångfald (mindre energi används) ny 

belysning i skolor kan ge bättre skolresultat. Leder till bekämpa 

klimatförändringarna 

 Laddinfrastruktur och elektrifiering av transporter leder till bättre 

luftkvalitet, förflyttning till cykel, gång kollektivtrafik ger 

bättre folkhälsa, bättre ekonomi 

Grupp 18 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 



 Vad har vi för erfarenheter? 

Genomgång om vilka kommuner som har ett lokalt hållbarhetsprogram 

Växjö: har ett lokalt program “Hållbara Växjö 2030” 

Norrtälje: Jobbar ej under det “paraplyet”, men målen och delmålen i agenda 

2030 implementeras ändå i både kommunala styrdokument och i genomförandet. 

Sundsvall: Jobbar ej heller så 

Danderyd: Uppdrag att jobba med Agenda 2030 och redovisa hur man gör det 

Vellinge kommun: Tar fram ett hållbarhetsprogram som alla andra strategiska 

dokument ska förhålla sig till 

Risk att man lägger mer tid på själva analysen än praktiskt 

utvecklingsarbete.  

Vad funkar i ens egen kommun? Behövs ett hållbarhetsprogram? 

Grupp 20 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

Att påvisa synergieffekterna kan vara svårt och förvirrat men inom 

organisationen har vi i Vellinge iaf varit medvetna om att det är viktigt. 

Bara svårt att peka på samtliga synergier och sedan jobba utefter dem. 

 Vilka möjligheter ser vi? 

Bättre beslutsunderlag, starkare motivering, alltid bra att veta så mycket 

som möjligt och vara transparanta, ökad samverkan, kunskap är makt 

Grupp 21 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

  
Positivt att kommunen redan antagit A2030 som sina egna mål, gör 

tjänstepersonerna positivt inställda! 
Får vara med i budgetprocessen- bollar med politiken 
Kolada används går vi åt rätt håll? Men har andra indikatorer för att följa 

upp eget hållbarhetsarbete. Svårt att jobba med många mål. Alla 

verksamheter förväntas identifiera vilka av målen de ska arbeta med. 
  
Hållbarhetsrapport separat som utifrån Kolada 

 
- Vilka möjligheter ser vi? 

..SDG-verktyget verkar jättebra, lättöverskådligt och lättförståeligt. 

Grupp 22 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 



 Vad har vi för erfarenheter? 

o Väger vi in alla perspektiven i ett projekt så ser vi mest 

synergier och väldigt få målkonflikter 

o Inte fastna i att det saknas övergripande strategier utan gå på 

de lokala initiativen och utgå från verksamheterna, få in i 

ordinarie verksamhet.  

 Vilka möjligheter ser vi? 

o Använda Agenda2030 perspektiven för att veta vad vi ska 

prioritera i vårt utvecklingsarbete 

Grupp 23 
 Synergier är lämpliga att lyfta i utbildningssyfte. Men kan vi enas 

om att satsa på de mål som verkligen är begränsande för vårt liv som 

biomassa? De fyra biosfärsmålen längst ner i Stockholm resilience 

centers bröllopstårta?  
 Och tydligen är hållbar konsumtion det svåraste målet att lösa? Då 

måste vi väl verkligen också jobba med det? - Vad kan vi som kommuner 

erbjuda? 
 Vi är medvetna om synergieffekter. Det är en bra start. Bra sätt att 

strukturera upp diskussioner. 

Grupp 24 
Vi behöver bra berättelser om hur man lyckas, goda förebilder och exempel. 

Grupp 26 
Vilka synergier ser vi i vårt arbete med Agenda 2030?: 

 Vad har vi för erfarenheter? 

Alla verktyg kräver resurser att arbeta med 

Det blir lätt att man fokuserar på vissa mål och prioriterar, 

verktyget kan vara ett stöd i att se helheten 

Viktigt att koppla ihop de olika styrdokumenten så att man ser 

helheten 

 
- Vilka möjligheter ser vi? 

..Vi kan inte hålla hur många saker som helst i huvudet samtidigt. Kanske 

kan verktyget hjälpa oss att se att gör vi “det här”, så jobbar vi indirekt 

med “det andra” också  

..Lyckas man skapa en tvärsektoriell grupp som fungerar bra kan man få 

stora nyttor i många frågor.  Börja i det lilla och utöka? 

  



Chat om Agenda 2030-synergier 

From HenrikCarlsen, SEI:  Länken till SDG-synergies, där man kan signa upp. 

https://www.sdgsynergies.org/  

From Kerstin Söderström, Glokala Sverige: vi bjuder in fler deltagare inför 

2022 (i höst)! Sant, alla får inte plats, men vi delar en hel del mtrl och 

kontakter på fn.se/Glokalasverige resp fn.se/Glokalasverige/deltagare 

@kerstin Söderström, Jag vet att ni delar - och det är jag mycket tacksam 

för:) Jag tänkte mer att det vore synd om man enkom använder sig av Glokala 

Sverige för urval av pilotkommuner. 

From Kerstin Söderström: absolut! i vår grupp pratade vi om att söka/bjuda 

in både via glokalas kontaktpersoner OCH miljöstrategnätverk för att nå ut 

bredare. 

Fråga: -Finns det fler analysverktyg (typ det som Henrik visade)? 

From Kerstin Söderström: Glokala Sverige lanserar inom kort ett kunskaps- 

och metodstöd av enklare modell: Världens agenda - vår agenda. 

From Kerstin Blom Bokliden SKR: det finns många analysverktyg, så klart. 

Den Nationella samordnaren för Agenda 2030 är på väg att på sin webbplats 

sammanställa en överblick över olika modeller som kan användas för olika 

organisationer. 
 

https://www.sdgsynergies.org/
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