HÅLLBARHETS
DIALOGEN
AGENDA 2030 – FRÅN ORD TILL HANDLING
”En utgångspunkt för Sverige är att genomförandet av Agenda 2030
innebär en process av successiv omställning och vidareutveckling
av Sveriges samhällsmodell som modern och hållbar välfärdsstat,
nationellt och som del av det globala systemet. I den processen ska
alla i Sverige vara med, och ingen lämnas utanför.
Grundläggande för arbetet är att det finns ett brett ägarskap för
Agenda 2030 bland alla aktörer i samhället, ett ägarskap och en
delaktighet som utvecklas och fördjupas över tid. Det gemensamma
engagemanget, byggt på kunskap och insikt, från den lokala till den
nationella nivån, är en nödvändig grund”
Sverige och Agenda 2030 – rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling

HÅLLBARHETS
DIALOGEN
– för aktörer som vill vitalisera och utveckla sitt arbete med
hållbarhet i samklang med Agenda 2030.

FÖRDJUPNING, REFLEKTION OCH GEMENSAM UTVECKLING

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Agenda 2030 och dess 17 mål är globalt framtagen och kan behöva

• Ta kontakt för att boka ett
planeringsmöte.

”översättas” till en lokal kontext eller till det sammanhang som en
specifik arbetsplats, organisation har. Hållbarhets Dialogen erbjuder
en medskapande mötesplats för hållbarhetsarbetets olika aktörer
att komma samman i samtal om gemensamma utmaningar rörande
exempelvis mål och utvecklingsmöjligheter i verksamheten.
DIALOGEN LEDS AV EN PROCESSLEDARE OCH ÄR ENKEL ATT
GENOMFÖRA

Upplägget styrs av de frågor som är centrala i er kommun/region och
blir på så vis unikt för varje tillfälle.
Utgångspunkten är att de frågor som behöver utvecklas inom
framtidens hållbarhetsarbete främst kan definieras av de som är
involverade och berörs. Grunden för mötet är att lyfta fram och ta
tillvara den erfarenhet, kompetens och innovationskraft som finns bland
hållbarhetsarbetets olika aktörer.
FÖR VEM?

• Hållbarhets Dialogen riktar sig till regioner eller enskilda kommuner

• Vid planeringsmötet ska
några representanter från de
lokala/regionala aktörerna
medverka.
Mötet tar cirka fyra timmar och
syftar till att se till att temat och
förutsättningarna för dialogen
blir de rätta.
• Hållbarhets Dialogen
genomförs via ett heldags
dialogmöte.
• En dokumentation från
dagen sammanställs och kom
municeras inom 4
 8 timmar
efter genomfört möte.
• Ett uppföljningsmöte
genomförs med representan
terna cirka sex månader efter
genomförd dialog.

och genomförs via ett heldags dialogmöte.
• Hållbarhets Dialogen kan genomföras med 20 till 150 deltagare.
Vi uppmanar till att bjuda in alla de som på något sätt har en roll i och
ett engagemang för att medverka i arbetet för hållbar utveckling från
både verksamhetsnivå och styrning/ledning.

PRIS

34 000 kr exkl moms och ev
resor/boende
KONTAKT & ANMÄLAN

EXEMPEL PÅ TEMAN FÖR DAGEN

Åsa Ranung
Aktiv Samhällsutveckling AB

• Hur omsätter vi Agenda 2030 i en lokal kontext?

e-post

• Hållbarhetsarbete – inte enbart sopsortering.
• Samverkan för hållbarhet – hur ökar vi effektivitet och måluppfyllelse
i arbetet?
• Stora frågor, liten kommun – hur tar vi oss an hållbarhetsarbetet hos oss?

ranung@samhallsutveckling.nu
mobil
070-626 26 94

• Agenda 2030 – från ord till handling utifrån nya utgångspunkter.
• Jämlikhet, rättvisa, hållbarhet – möjligheter, hinder och
nya strategier.

AKTIV SAMHÄLLSUTVECKLING AB har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete för en hållbar utveckling inom välfärdssektorn. Vårt arbete bygger på att
de som berörs av processen på olika sätt också involveras i arbetet genom en metod som bygger på transparens och delaktighet.
Åsa Ranung är en av ägarna till Aktiv Samhällsutveckling AB. Åsa engageras ofta i att utforma, designa och leda komplexa förändringsprocesser hos grupper, företag och
organisationer. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med beslutsfattare och politiker med fokus på verklig nytta för både individer, organisationer och samhälle.

