Vad är detta för dokument?
Det här dokumentet samlar olika processtöd som
riktar sig till kommuner och deras Agenda 2030arbete. Med i dokumentet finns även ett par initiativ
som riktar sig till näringslivet.
Syftet är erbjuda en överblick över det stora utbud av
processtöd för strategiskt arbete med Agenda 2030
som finns. Detta för att ni som kommun ska kunna
välja den form som passar er verksamhet bäst.
Vi kan även hitta nya samarbetspartners, med målet
att både stärka och accelerera ert arbete.
Upplever du att du saknar något stöd? Maila
karin.ladberg@lansstyrelsen.se
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Vad innebär de olika stöden
•

Glokala Sverige kunskaps- och metodstöd: ett kunskaps- och metodstöd för att ställa om och växla
upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i
ordinarie styrning och ledning och utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer.

•

GMV Impact Assesment Tool: ett gratis webbverktyg för att beskriva verksamhetens påverkan på de
globala målen för hållbar utveckling.

•

Länsstyrelsens vägledning: dokument för stöd och inspiration hur det lokala miljö- och
hållbarhetsarbetet kan riggas och genomföras, med särskilt fokus på processen att utveckla och
genomföra ett strategiskt miljö- och hållbarhetsprogram, eller få med dessa ambitioner i andra lokala
styrdokument.

•

Regional utvecklingsstrategi: strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till
2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt
perspektiv.

•

RKA Kolada Jämföraren: databas med ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners
genomförande av Agenda 2030.

•

SIS Agenda 2030-standard: Svenska institutet för standardiserings vägledning om hur Agenda 2030arbetet kan riggas och genomföras i kommuner och regioner.

•

SKR Att styra med Agenda 2030: teoripass som ger stöd kring och kunskap om vad som krävs för att
styra med Agenda 2030.

•

SKR Öppna jämförelser Agenda 2030: rapport i syfte att styra utifrån Agenda 2030 mot ett hållbart
välfärdssamhälle.

•

Agenda 2030 i Väst: ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor
i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

•

Business Region Göteborg erbjudande för hållbar affärsutveckling: hjälp till företag att komma igång
med hållbarhetsarbetet genom att hitta rätt sammanhang och samarbetspartners så att företagets idé
om en mer hållbar affär kan utvecklas.

•

CSR Västsverige: sektorsövergripande hållbarhetsnätverk i Västsverige.

•

Ekocentrum: en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer,
studenter, uppfinnare och allmänhet. Håller i hållbarhets- och miljöutbildningar samt visar på exempel
och lösningar inom hållbar utveckling.

