INBJUDAN Nätverk

HÅLLBARHETSNÄTVERKET
Världens länder har gemensamt enats om den mest ambitiösa agendan för
hållbar utveckling någonsin. En omställning till hållbar utveckling är både
nödvändig och möjlig, men tiden är kort. Aldrig har behovet varit större av att
alla aktörer bidrar. Sveriges regioner har en mycket viktig roll att spela i
omställningen till ett hållbart samhälle och behovet är stort av att utbyta
erfarenheter, lära av varandra och hjälpas åt.
Reglab bjuder därför in till Hållbarhetsnätverket där ambitionen är att utgå från
en helhetssyn på hållbarhetsarbetet och bidra till ökat lärande om vad hållbart
regionalt utvecklingsarbete innebär i praktiken.

Sista anmälningsdag är 22 augusti 2019.

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, som ägs av Sveriges regioner,
tillsammans med Tillväxtverket, Vinnova och SKL. Allt om vår verksamhet hittar du på
www.reglab.se

Bakgrund. Svenska regioner arbetar sedan länge för att hållbarhet ska genomsyra det
regionala utvecklingsarbetet. 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen
Agenda 2030 för hållbar utveckling och Sveriges regering satte målet om att Sveriges ska
vara ledande i genomförandet av Agendan 2030, på hemmaplan och globalt. Förordningen om
regionalt tillväxtarbete fastställer också att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska
vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet.
Förväntningarna på att arbeta med hållbarhet generellt, och Agenda 2030 specifikt, kommer
inte bara från global och nationell nivå, utan minst lika mycket från den regionala politiken
och den lokala nivån. Vissa regioner har redan påbörjat ett arbete att implementera agendan i
sina budget- och verksamhetsprocesser. För de flesta pågår ett utforskande kring hur, var och
när agendan ska kopplas till det regionala utvecklingsarbetet.
I princip samtliga regioner arbetar med Agenda 2030 i någon mening, men spännvidden är
stor från dem som helt utgår från agendan, till dem som endast förhåller sig till den i mer
allmänna ordalag. Samtliga regioner arbetar dock med hållbarhetsfrågor och
hållbarhetsintegrering. Många regioner arbetar för att stärka sin kompetens på området och
det finns behov av att träffas, byta erfarenheter och lära av varandra.
Därför bjuder Reglab nu in till det nystartade Hållbarhetsnätverket. Nätverket är ett forum för
fördjupning och diskussion av alla frågor som rör integrering av hållbarhetsfrågor i det
regionala utvecklingsarbetet. De första två träffarna kommer att fokusera på arbetet med
Agenda 2030 och hur den kan implementeras i det regionala utvecklingsarbetet.
Exempel på frågeställningar för nätverket:
 Hur ser nuläget ut och utvecklingen över tid?
 Vilken roll bör regionalt utvecklingsansvarig ta i arbetet för en mer hållbar
samhällsutveckling?
 Hur arbeta externt, i samverkan med andra? Hur arbeta internt?
 Hur arbeta för att hållbarhetsintegrera centrala strategier, till exempel RUS?
 Vilka verktyg kan användas för att styra den egna och andra verksamheter i en mer
hållbar riktning?
 Hur stimulera en förflyttning till den förändring vi vill se?
Tema för träffarna planeras tillsammans med deltagarna. Om det finns behov, kan ytterligare
fördjupning skapas i form av ett lärprojekt eller andra lärandeaktiviteter.
Samarbeten
2018-2020 genomför Svenska FN-förbundet i samarbete med SKL satsningen Glokala
Sverige – ett utbildnings- och kommunikationsprojekt i syfte att stärka kunskap och
engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet genomför
utbildningar på plats i de 81 kommuner och 15 regioner som deltar.
Hållbarhetsnätverket samarbetar med Glokala Sverige och det första nätverksmötet kommer
att hållas i anslutning till Glokala Sveriges nationella konferens i september.
Hållbarhetsnätverket utgår från Glokala Sveriges arbete med kunskapshöjande insatser, och
går vidare till fördjupning och implementering i det regionala utvecklingsarbetet.
Varför. Nätverket ska bidra till ökad kunskap om implementering av Agenda 2030 och

hållbarhetsintegrering, i relation till det regionala utvecklingsarbetet. Nätverket ska bidra till
lärande och utbyte av erfarenheter mellan Reglabs medlemmar och partner.
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Vem. Eftersom hållbarhetsfrågor påverkar alla områden inom regional utveckling, vänder sig

nätverket till en blandad målgrupp: regionala utvecklare inom samtliga områden, både
sakområdesansvariga och förändringsledare. Reglabs medlemmar och partner kan delta med
två personer i nätverket. I mån av plats kan ytterligare personer från samma organisation
delta.
Hur. I nätverket delar vi erfarenheter, regionala exempel och input från experter och aktuell

forskning. Nätverket har en planeringsgrupp för de första två träffarna med särskilt ansvar för
sakinnehållet: Caroline Strömbäck och Henrik Andreasson, Region Uppsala samt Mona
Karila och Anna Svedlund, Region Sörmland. Karin Botås, Reglab ansvarar för
lärandeprocessen. Tillsammans med deltagarna ansvarar gruppen för att lägga upp arbetet.
Deltagarna förväntas bidra aktivt och återkoppla till sin hemorganisation.
Förkunskaper. Aktiviteterna i nätverket förutsätter förkunskaper om Agenda 2030. Ta gärna

del av Glokala Sveriges webbutbildning som du hittar här.
Nätverksträffar
Vi träffas två gånger per år. Varje träff fokuserar ett aktuellt tema. På programmet för den
första träffen står:
● Träff 1. Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget
− Relationen mellan Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.
− Erfarenhetsutbyte: Hur jobbar regionalt utvecklingsansvariga med Agenda 2030?
−
Aktuella frågor: Agenda 2030-delegationens remiss, Statskontorets uppföljning &
Tillväxtverkets uppdrag att föreslå regeringen hur hållbarhetsarbete inom regional
tillväxtpolitik kan stärkas.
Datum: Torsdag, 26 september 2019, Stockholm, kl. 10-16
När. Nätverket startar 26 september 2019.
Kostnad. Kostnaden för att delta i nätverket är 5 000 kr/år och Reglab-medlem (inte per

person), under 2019 faktureras 2 500 kr. Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att
minst femton medlemmar deltar (se bilaga).
Anmälan. Anmälan att delta i nätverket görs via följande länk
Information All information och dokumentation samlas på webbplatsen:

http://www.reglab.se/projekt/hallbarhetsnatverket/
För mer information, kontakta karin.botas@skl.se
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