Vad kan jag som medarbetare göra?
Kanske undrar du om du som enskild statsanställd verkligen kan göra
skillnad i arbetet med Agenda 2030. Svaret är entydigt.
JA, du kan göra skillnad! Här kommer tips på vad du kan göra på
din arbetsplats.
Lär dig mer
• Läs på om Agenda 2030 och de globala målen.
• Lär dig om arbetet med Agenda 2030 på din egen arbetsplats.
• Ta reda på vilka beröringspunkter dina ansvarsområden har
med Agenda 2030.
Ta en aktiv roll i myndighetens hållbarhetsarbete
• Upprätta tillsammans med din chef en individuell handlingsplan
utifrån din myndighets behov och förutsättningar.
• Hitta en fråga du brinner för och bjud in till dialog på enhets- och
personalmöten eller arbetsplatsträffar för att styra enhetens,
avdelningens eller myndighetens arbete mot något av målen
i Agenda 2030.
• Läs mål- och strategidokumenten för din myndighet och se hur de
stämmer överens med Agenda 2030 och globala målen. Finns det
något som behöver justeras eller förtydligas?
• Identifiera vilka hållbarhetsmål din enhet eller myndighet
jobbar med.
• Utforska nätverk och samarbeten.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit. Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter
och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
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• Undersök vilka samverkansprojekt och möjligheter till utveckling
som finns som är relevanta för Agenda 2030.

Diskutera målen
– här får du tips på frågor att komma igång med
• Hur kan vi använda oss av Agenda 2030 i vårt arbete?
• Vilka av målen är mest relevanta för oss och vår verksamhet?
• Hur kan vår myndighet utveckla nuvarande samarbeten för att
bidra till Agenda 2030?
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att starta samarbeten
med andra myndigheter?
• Finns det några nätverk för oss att ansluta till på lokal eller
nationell nivå?
• Vad finns det för exempel på framgångsrik samverkan?
Hur kan vi lära oss av dessa?
• Har ni några goda exempel från arbetet med Agenda 2030?
Vilka?
• Vilka fördelar och nackdelar finns med agendans omfattning
och utformning?
• Vilka hinder kan försvåra arbetet med Agenda 2030?
Hur kan vi komma runt dem?
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