
REGLAB
Hållbarhetsnätverket



Syftet är att bidra till ökad kunskap och lärande om 
implementering av Agenda 2030 och 
hållbarhetsintegrering, i relation till det regionala 
utvecklingsarbetet.  

Välkommen till Hållbarhetsnätverket!



• Dela med er av erfarenheter om hur olika organisationer 
arbetar med hållbarhet

• Inspireras av andra pågående initiativ

• Fokusera på de möjligheter som ett utvecklat arbete med 
hållbarhet och Agenda 2030 ger

Idag kommer vi att…

• Har ni fått dela och ta del av konkreta tips på hur ni kan arbeta

• Vill vi att ni ska känna er inspirerade och stärkta att agera för en 
mer hållbar värld!

När ni går härifrån…



09.30 Kaffe

10.00 Välkommen och incheckning
Katarina Steijer och Eva Moe, Reglab

10.45  Vad är på gång? Aktuellt om hållbarhet och Agenda 2030 
Anna Ebenmark, Tillväxtverket och Katarina Sundberg, Miljödepartementet

Dialog: Vilka möjligheter innebär det här för min organisation?

12.15 Lunch

13.00 Dialog: Så lång har vi kommit i hållbarhetsarbetet
Erfarenhetsutbyte: Hur långt har vi kommit i hållbarhetsarbetet? Hur arbetar vi?

14.00 Kaffe

14.30 Ett framgångsrecept för att integrera hållbarhet och bidra till Agenda 2030
Dialog och erfarenhetsutbyte

15.30 Reflektion, avrundning

16.00 Avslut

Agenda



Vi tar tillsammans ansvar för lärprocessen.

Värdesätt olikhet – andras perspektiv.

Var generös!

Ha respekt för varandra och det du får höra i gruppen.

Reglabs samtal



Diskutera två och två: 

• Vad symboliserar hållbarhet för 
mig?

• Vad ser jag som den främsta 
potentialen med hållbarhet och 
Agenda 2030 i det regionala 
tillväxtarbetet?

Vi checkar in!



Vad är på gång? 
Aktuellt om hållbarhet och Agenda 2030



Välj Infoga bild från Bildarkivet för Tillväxtverkets bilder och illustrationer. Se även mallsidan.

Hållbarhetsarbetet i den 
regionala tillväxtpolitiken
Anna Ebenmark
190926 Hållbarhetsnätverket



Agenda 2030  

Katarina Sundberg

Katarina.sundberg@regeringskansliet.se

Miljödepartementet 9



• Vad innebär det här för min organisation? 

• Vilka möjligheter skapar det för mig och 
min organisation att agera?

Gemensam diskussion



Lunch! 
Återsamling kl. 13.00



Hur integrerar vi hållbarhet i vårt 
regionala tillväxtarbete idag?



Fokus på utvalda mål 
som är särskilt relevanta 

för ens verksamhet

Integrering av målen i 
RUS-framtagande

Analys och 
kategorisering av 
hur verksamhet 

knyter an till 
målen

Använda agendan som ett 
analysverktyg i arbete med 

att identifiera vilken 
förändring vi vill se

Sätt att analysera och 
identifiera möjliga 

målkonflikter

Nätverksbaserat 
och i samverkan 
med en bredd av 

aktörer

”Målen är som mina barn” –
alla är lika viktiga och det är 
deras inbördes relation som 

är intressant

Olika sätt att arbeta med 
hållbarhet och Agenda 2030



”Vi är tidigt i vårt 
arbete med 

hållbarhet och 
Agenda 2030”

”Vi har kommit en bit i 
vårt arbete med 

hållbarhet och Agenda 
2030”

”Vi har kommit långt 
i vårt arbete med 

hållbarhet och 
Agenda 2030”

Övning 
Hur långt har vi kommit i vårt arbete 
med hållbarhet och Agenda 2030?

1 7 8 9 102 3 4 5 6



Prata tre och tre med de som står 
närmast dig:

• Hur arbetar du och din organisation 
med hållbarhet och Agenda 2030?



Fikapaus! 
Återsamling kl. 14.30



Hur kan vi arbeta framöver? 

Vi skapar ett framgångsrecept!



Övning 
Hur kan vi göra hållbarhet och Agenda 2030 till 
en kompass i det regionala tillväxtarbetet?

Välj ett tema runt borden att prata om

Arbeta i grupperna med att ta fram ett 
framgångsrecept för att lyckas:

• Vilka aktörer, funktioner och kompetenser behöver 
vara med? (ingredienser)

• Vad behöver göras för att lyckas? (processen)

Dokumentera på mallarna så att alla kan få med sig 
konkreta tips efter dagen



Presentation av våra framgångsrecept



Fokus för Hållbarhetsnätverket

Vad skulle jag vilja att vi fokuserar på i 

framtida nätverksträffar?



Utcheckning

Vilken känsla tar jag med mig från dagen? Rita ett porträtt!

Vad kommer jag göra när jag kommer hem för att stärka 
vårt hållbarhetsarbete?



Tack för idag!


