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1. SAMMANFATTNING
Trelleborgs kommun har under mars 2019 - mars 2020 medverkat i FN-förbundets och
SKLs projekt Glokala Sverige - en väg mot en mer hållbar framtid, vilket är en
kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och
regioner i arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Kommunens medverkan i Glokala Sverige har stimulerat och skalat upp redan pågående
hållbarhetsarbete i kommunen med fokus på fyra målsättningar: Omvärlden ska in! Alla ska
med! Genomtänkt resurshållning! och Bästa livskvalitet! (Hållbarhetsrapport, 2019,
Trelleborgs kommun). En betydande utgångspunkt i projektet har varit kopplingen till
kommunens vision; Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög
livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt och kommunens tre inriktningsmål för perioden
2020-2023; Tryggt och säkert samhälle, Barns och ungas uppväxtvillkor och
utvecklingsmöjligheter samt attraktivt näringsliv; tre inriktningar i linje med Agenda 2030. En
annan betydande utgångspunkt var att stimulera ”den orädda organisationen” där
medskapande utvecklingsprocesser tagit plats trots osäkra omständigheter. Projektets
aktiviteter har också involverat civilsamhället och näringslivet i kreativa processer utan givna
svar. Därtill har innovativa partnerskap och samskapande på bland annat regional och
nationell nivå initierats.
En betydande del i arbetet har varit att nyttja kraften i ordinarie processer och genom
tvärsektoriella samarbeten växla upp arbetet med Agenda 2030 i kommunen. Genomförda
kommunikations- och kunskapshöjande insatser har syftat till att öka kunskaper och frigöra
handlingskraft. Bland annat har politiker, chefer och ledande tjänstepersoner varit
deltagande i utbildning om Agenda 2030, exempelvis genom föreläsning, workshops och
webbutbildning. Dessutom har föreläsning och workshop om Agenda 2030 möjliggjorts för
elever på ekonomiprogrammet tillsammans med representanter för näringslivet. Vidare har
olika kommunikationsinsatser om Agenda 2030 riktats till medborgare och besökare i
staden, exempelvis genom Trelleborgs första poesifestival 2019, poesivandringar i centrala
Trelleborg, poesiutställning på Stortorget, utställning och lunchseminarium på Trelleborgs
museum med mera; se beskrivningar i genomförda aktiviteter. Arbetet med agendan i
riktning mot en långsiktigt hållbar stad har skildrats genom ett särskilt fokus på ungas
delaktighet och inflytande.
Projektets avslutande kommunikations- och kunskapshöjande insats; Trelleborgs första
framtids- och innovationsdag med koppling till Agenda 2030 skulle ha genomförts den 20
mars 2020. Dagen som blev framflyttad på obestämd tid med anledning av
Coronapandemin syftar till att skapa en mötesplats för samskapandet av framtidens
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Trelleborg med plats för en dynamisk arena där den kollektiva intelligensen kan blomma ut.
Samtliga aktiviteter i Trelleborgs första framtids- och innovationsdag genomsyras av ett
barnrätts- och ungdomsperspektiv med barnkonventionen och Agenda 2030 som
ledstjärnor i syfte att främja ungas röster, delaktighet och aktivt medskapande i
samhällsutvecklingen.
Projektperioden under cirka ett år har mynnat ut i att målgrupperna uppnått någon av
följande tre nivåer: kännedom, kunskap eller engagemang (Glokala Sverige - SKL & FNförbundet). I kommunens hållbarhetsrapport 2020 (se bifogad länk i övriga referenser och
material) redovisas ytterligare aktiviteter som genomförts i olika förvaltningar under
projekttiden. Hur arbetet med de globala målen fortgår efter projektavslut framgår också i
rapporten. Projektet Trelleborgs kommun - en del av Glokala Sverige har genomförts inom
ramen för budget och merparten av aktiviteter genomfördes enligt tidsplanen. Agenda 2030
utbildningen i maj flyttades fram till oktober för att vinna en större målgrupp och framtidsoch innovationsdagen är framflyttad på obestämd tid på grund av Coronapandemin.
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2. BAKGRUND
Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030, vilket är
en vägledande agenda för alla världens länder som innefattar 17 mål och 169 delmål för
hållbar utveckling. Sveriges regering arbetar för att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030 och har beslutat kring en handlingsplan som utgår från ett
nationellt perspektiv. Handlingsplanen för 2018-2020 innehåller politiska åtgärder och lyfter
sex tvärsektoriella fokusområden: ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, En
samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart
företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja och stärkt kunskap och innovation
(Regeringskansliet (2018) Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020) I handlingsplanen
framställs att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige och att engagemang och
delaktighet på lokal och regional nivå är centralt. Målsättningen är att samtliga kommuner
och landsting ska inkluderas och ges goda förutsättningar i arbetet med att ställa om till ett
hållbart samhälle.
Glokala Sverige är FN-förbundets och SKL:s kommunikationsprojekt för att utbilda och
engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Trelleborg tillsammans
med 89 andra kommuner och regioner har antagits i projektet och är en del av Glokala
Sverige - en väg mot en mer hållbar framtid. Eftersom Glokala Sverige har ett begränsat
antal platser gjordes ett urval av FN-förbundet och SKL baserat på exempelvis hur väl
kommunen bedöms kunna nå upp till förväntningarna. Det handlar om kommuner som har
ambitionen och förutsättningarna att använda information och verktyg som projektet bidrar
med för ett långsiktigt och inkluderande arbete med de globala målen, som även fortsätter
efter projektets slut. I hållbarhetsrapporten för 2020 redovisas hur arbetet med de globala
målen i Trelleborgs kommun fortskrider efter projektavslut. Det framgår exempelvis
gemensamma prioriteringar som skapar förutsättningar för arbetet med Agenda 2030.
Kommunens medarbetar- och ledarpolicy knyts också till projektet eftersom den innehåller
kommunens gemensamma värdegrund och förhållningssätt; Ö.R.A. - öppenhet, respekt
och ansvar som ska genomsyra alla verksamheter.
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Agenda 2030
Bild: UNDP
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3. SYFTE
Syftet med projektet Trelleborgs kommun en del av Glokala Sverige är att öka kännedom,
kunskap och engagemang för Agenda 2030 i Trelleborgs kommun.

4. MÅL & MÅLGRUPPER
Att medverka i Glokala Sverige har möjliggjort för Trelleborgs kommun att stärka och
fördjupa redan pågående hållbarhetsarbete med fokus på fyra målsättningar som kopplas till
de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030: Omvärlden ska in! Alla ska med!
Genomtänkt resurshållning! och Bästa livskvalitet! (Hållbarhetsrapport, 2019, Trelleborgs
kommun) Medverkan har bidragit till kommunens vision; Trelleborgs kommun ska vara en
framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt och de tre beslutade
inriktningsmålen för perioden 2020-2023; Tryggt och säkert samhälle, Barns och ungas
uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt attraktivt näringsliv. Det har också öppnat
upp för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra kommuner som medverkar i det
nationella projektet.
Projektets mål var att genomföra kommunikations- och kunskapshöjande insatser för olika
målgrupper. Direkta målgrupper var politiker, chefer och ledande tjänstepersoner som
arbetar med hållbar utveckling. Utbildning i Agenda 2030 har delgivits via exempelvis
föreläsningar, diskussioner, workshops och webbutbildning. Andra målgrupper var
medborgare och representanter för näringslivet. Projektets aktiviteter har genomförts utifrån
ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i syfte att främja ungas röster, delaktighet och
medskapande i samhällsutvecklingen. Projektmålet har varit att genomförda insatser ska
mynna ut i att målgrupperna uppnår någon av följande tre nivåer: ökad kännedom, kunskap
eller engagemang för Agenda 2030 (SKL & FN-förbundet (2019) Glokala Sverige).

5. STYRGRUPP
Projektet initierades genom medverkan i FN-förbundets och SKL:s webbkonferens om
Glokala Sverige. Därefter beslutade styrgruppen och projektledaren kring projektets riktlinjer,
struktur och processarbete. En baklängesplanering upprättades; vart vill vi vara i mars
2020? Hur tar vi oss dit? Var befinner vi oss nu? samt riktlinjer för en processorienterad
arbetsmodell. Kommunledningens hållbarhetsavdelning har fungerat som styrgrupp för
projektet.
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6. PROJEKTLEDARE
Maria Glawe, Kommunledningsförvaltningen och Bildningsförvaltningen, Trelleborgs
kommun.

7. REFERENSGRUPP
Anitha Ljung, Klimatstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Michel El- Dhab, Digitaliseringsstrateg, Enheten för digital utveckling
Ledamöter i Tillitsakademin/Trelleborg

8. GENOMFÖRDA AKTIVITETER
UPPSTART - WEBINARIUM OM AGENDA 2030
Projektet inleddes med Glokala Sveriges webinarium för styrgruppen och projektledaren.
Utifrån en gemensam utgångspunkt fastställdes projektbehovet, målsättningen,
projektbeskrivning, arbetsprocess, kommunikation med mera.
Webinarium och bildspel - Glokala Sverige

TRELLEBORGS FÖRSTA POESIFESTIVAL
Trelleborgs första poesifestival som arrangerades den 21 mars 2019 på Trelleborgs
stadsbibliotek kopplades samman med kommunens arbete med barnkonventionen och
Agenda 2030 i synnerhet mål 4 (god utbildning för alla) samt delmål 4.7 (utbildning för
hållbar utveckling och globalt medborgarskap). Tjänstepersoner inom Bildningsförvaltningen;
från förskola till gymnasium samarbetade under ett läsår för att frambringa kommunens
första poesifestival som genomfördes med barn och unga som medskapande aktörer.
Samverkan pågick också mellan skola, kultur och fritid, bland annat bibliotek och museum
samt med andra omgivande samhällsaktörer, både lokala och nationella. Poesifestivalen
synliggör också vikten av konst och kulturaktiviteter för att stärka genomförandet av
agendan. Genom poesifestivalen som pågick under två timmar exponerades 400 besökare
på Trelleborgs stadsbibliotek för innehållet i Agenda 2030. De fick också ta del av barns och
ungas kreativa skapande och tankar om en hållbar framtid. Festivalens direkta målgrupp
var barn, elever och pedagogisk personal i förskolor och grundskolor i Trelleborgs kommun.
Andra målgrupper som innehållet gjordes tillgängligt för var medborgare och besökare i
Trelleborgs kommun.
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Det globala projektet Sustainable Poetry som ligger till grund för Trelleborgs första
poesifestival syftar till att stärka genomförandet av Agenda 2030, ge hållbarhetsfrågorna en
naturlig plats i skolans undervisning samt lyfta barn och ungas röster för en hållbar framtid.
Genom ett digitalt samskapande har projektet letat sig utanför Trelleborgs gränser och
inspirerat elever och pedagogisk personal både nationellt och internationellt. Genom
Sustainable Poetry kan lokala utmaningar och möjligheter belysas med globala samband.
Projektet lyfter gemenskap, samarbete och jämlikhet högst upp på agendan. Projektet är
samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, det vill säga att inte lämna någon utanför.
Projektet som ständigt utvecklas går att följa via följande sida: Poesi för en hållbar framtid
Poesifestival i Trelleborg 2019 - Film
Unga höll poesimaraton - Trelleborgs Allehanda

POESIVANDRING I CENTRALA TRELLEBORG
Under mars och april 2019 arrangerades poesiutställning och poesivandring i centrala
Trelleborg; 17 globala mål, 17 dikter av barn och unga i 17 skyltfönster. Genom utställning i
skyltfönsterna var det möjligt för medborgare och besökare i Trelleborgs kommun att ta del
av barns och ungas tankar om en hållbar framtid och samtidigt öka kunskapen om Agenda
2030. Samarbetet mellan skola, kultur och fritid samt lokala näringsidkare har bidragit till att
fler exponerats för innehållet i Agenda 2030. Informationen har också nått utanför
Trelleborgs gränser genom spridning i olika digitala kanaler. Poesivandringen har förutom att
öka kunskapen om Agenda 2030 syftat till att stärka god hälsa och välbefinnande genom
hälsofrämjande promenader i staden. Ytterligare en vinst är den läsfrämjande delen, vilket
poesin utgör. Eftersom poesivandringen varit öppen 24/7 har det funnits stor möjlighet för
medborgare och besökare att själv välja tidpunkt för vandringen. Genom ett antal guidade
vandringar i grupp har det varit fokus på gemensam läsning och samtal om de globala
målen för hållbar utveckling utifrån ett globalt perspektiv. Poesivandringen har också syftat
till att fler unga ska upptäcka staden Trelleborg och bli nyfikna på att engagera sig i
frambringandet av en hållbar stad. Poesiutställningen och poesivandringen kopplas till
kommunens inriktningsmål som tidigare presenterats i rapporten.
Poesivandringen för en hållbar framtid - Trelleborgs Allehanda
Poesivandring i Trelleborgs City - Trelleborgs kommun
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LEDARDAG MED FOKUS PÅ FRAMTID, INNOVATION OCH
HÅLLBARHET
Under ledardagen, mars 2019, för samtliga chefer och ledare i Trelleborgs kommun riktades
ett ökat fokus på framtid, innovation och hållbarhet genom föreläsaren Elisabet Lagerstedts
presentation. Hållbar utveckling berördes genom både en lokal och en global utblick för att
sedan fördjupas genom en tvärsektoriell workshop. Under fikapausen serverades
poesikakan tillsammans med information om Agenda 2030. Poesikakan är ett resultat av
samverkan mellan skola och näringsliv för att lyfta hållbar utveckling. Det lokala bageriet
Palmblads Conditori tog fram poesikakan speciellt inför poesifestivalen. Kakan symboliserar
mål 14 Hav och marina resurser och är tänkt att vara ett återkommande inslag genom att
finnas till försäljning i samband med poesifestivalen och poesivandringarna.

JUNIORKAMPANJ - KOMMUNENS KLIMATANPASSNINGSPLAN
I samband kommunens aktivitet under Earth Hour kampanjen genomfördes en av
åtgärderna i kommunens klimatanpassningsplan, dvs.en juniorkampanj där barn och unga
utmanar varandra att ta cykeln istället för att åka bil och samtidigt skärpa naturblicken, ta ett
fotografi och belysa vikten av att rädda biologisk mångfald. Bilderna ingick i en
fotoutställning och var underlag för en medborgardialog kring God bebyggd miljö. Eventet
var öppet för alla och individer i olika åldrar exponerades för innehållet i både Agenda 2030
och miljömålet God bebyggd miljö. Elever gav röst kring hållbar stadsutveckling och blev
medskapare till Övre utställningen som pågick under våren 2019 på Trelleborgs museum.
Juniorkampanjen kopplades ihop med kommunens inriktningsmål och återvände igen i
samband med den Europeiska Trafikantveckan i september. Trelleborgs kommun
arrangerade då ett antal aktiviteter för att uppmuntra medborgare till hållbara resor och
transporter.
Gå och cykla under Trafikantveckan - Trelleborgs kommun

CIRKULÄR MAT OCH HÅLLBAR PIZZABRUNCH
Barn och unga (samarbete mellan gymnasiet och grundskolan) fick lära sig mer om hållbar
konsumtion och produktion under vårterminen 2019. Tillsammans utforskade de framtidens
mat och fick möjlighet att tillsammans med den lokala restaurangen Casa Blanca arrangera
en hållbarhetsbrunch och ta fram en ny vegetarisk pizza. Den vegetariska pizzan hamnade i
menyn och bidrog till att samla in 4000 kronor till Unicefs arbete så att fler barn i utsatta
områden i andra länder ges möjlighet att gå i skolan. Under brunchen riktades fokus på
Agenda 2030 och i synnerhet mål 12 och 13. Målgruppen var barn, unga, pensionärer,
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tjänstepersoner, samhällsaktörer, politiker m. fl. Aktiviteten syftade till att stärka samverkan
mellan skola och näringsliv i syfte att främja hållbar utveckling. Parallellt arrangerade
kommunen ett frukostseminarium med deltagare från olika delar av Skåne. Bakgrunden till
frukostseminariet är en studie som Trelleborgs kommun har låtit genomföra under hösten
2018. Mer information finns i referenslistan. Eleverna på Söderslättsgymnasiet och barnen i
Klagstorps skola mottog Hållbar Utvecklings stipendium för projektet Rädda Maten som
även kopplas ihop med den regionala utmaningen Rädda Maten Skåne.
Elevernas val, grön smart pizza - Trelleborgs kommun

BARNS OCH UNGAS TANKAR FÖR GOD BEBYGGD MILJÖ
Hur skapas förutsättningar för en hälsosam livsmiljö och hur stärker vi barn- och
ungdomsperspektivet i stadsplaneringen? I projektet Övre- en stadsdel full av liv - utifrån ett
barn- och ungdomsperspektiv bildades ett ungdomsråd med uppgift att dela med sig av hur
de ser på närmiljön och vad som skulle kunna bidra till god bebyggd miljö. De arbetade
utifrån fyra teman som kommunen identifierat: planering- och byggnation, hälsa- och
välmående, framkomlighet samt resurser och naturtillgångar. Några aktiviteter i
undervisningen gick ut på att kritiskt granska artiklar i lokala nyhetstidningar och på webben,
samtala om intressekonflikter, utforska detaljplaner och ritningar, dialoggrupper,
områdesvandring och andra kreativa samskapande aktiviteter. Arbetsprocesserna förde
samman skolan med kommunens avdelning för hållbar utveckling i ett utforskande uppdrag.
Under processerna fick eleverna stöd av stöd landskapsarkitekten Hanna Elgåker,
Länsstyrelsen Skåne. Genom hennes närvaro fick barn och unga veta mer om vad en
landskapsarkitekt gör. Vidare utmanades de till att genomföra undersökande, utredande och
reflekterande arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att kommunicera resultatet genom
olika uttryckssätt. Barns och ungas kreativa samskapande resulterade i en tavla som
framställdes av en illustratör. Underlaget för tavlan bestod av elevernas teckningar och
skriftliga beskrivningar av en hållbar stad. Kommunen arrangerade en lunchträff på
Trelleborgs museum som var öppen för alla medborgare och besökare i Trelleborg. Under
lunchträffen presenterade elever från Söderslättsgymnasiet och landskapsarkitekten Hanna
Elgåker hur de tillsammans samskapat för att öka kunskaperna om God bebyggd miljö och
omsatt idéer till handling. Aktiviteten var en del i kommunens aktiviteter i Skåne Innovation
Week med syfte att bidra till den regionala utvecklingsstrategin och visionen om det öppna
Skåne.
Ungas tankar och idéer för god bebyggd miljö och ett hållbart samhälle - Skåne innovation
Week
God bebyggd miljö - vad är det? - Trelleborgs kommun
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Övre - En stadsdel full av liv
Bild: Simply Draw it Big
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SKÅNE INNOVATION WEEK - REGIONAL SAMVERKAN
Trelleborgs kommun medverkade i Skåne Innovation Week med ett antal aktiviteter för att
bidra till visionen om det öppna Skåne. Flera aktiviteter visade exempel på hur utbildning
och näringsliv/omgivande samhällsaktörer samverkar ömsesidigt utifrån ett barnrätts- och
ungdomsperspektiv med syftet att stärka innovationskraften och hållbar utveckling såväl
lokalt som regionalt. Bland annat arrangerades en en kreativ workshop och presentation av
det globala projektet Sustainable Poetry med fokus på internationalisering i skolan och
elevers möjligheter till reellt inflytande i både utbildning och samhällsliv. Ytterligare ett inslag
var lunchmötet och POP UP undervisningen som lyfte entreprenöriellt lärande och
innovationsarbete i skolan. Elever presenterade Global Quiz - ungas idéer för en hållbar
framtid. Ett hållbarhetsprojekt de prisats för i den regionala innovationstävlingen InnoCarnival
Skåne 2018. Elever från olika yrkesprogram tog fram en innovation för att stärka kunskapen
om de globala målen och för att gå från idé till praktiks handling initierade de ett samarbete
läsåret efter tillsammans med elever från teknikcollege. Tanken var att omvandla prototypen
till en komplett digital lösning med samhällsförbättrande potential.
Trelleborg bidrar till att stärka innovationskraften i Trelleborg - Trelleborgs kommun

INNOCARNIVAL - REGIONAL SAMVERKAN
Söderslättsgymnasiet deltog för andra året i det regionala innovationsprojektet InnoCarnival
som kopplas till genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling. Medverkan gick
bland annat ut på att bidra med inspiration och erfarenheter till cirka 200 lärare och elever,
från olika skolor i Skåne, som besökte InnoCarnivals Kick Off i Varvstaden i Malmö. Elever
fick vara med på scen och berätta om sin innovationsresa med Global Quiz. På plats fanns
också elever och lärare som bland annat presenterade Sustainable Poetry och knöt nya
kontakter för framtiden. Det fanns möjlighet att mingla med entreprenörer och
representanter från InnoCarnivals kreativa lärprocesser samt hämta hem inspiration för
vidare arbete med innovationsprocesser i undervisningen. Dagen handlade om ”ungas
drömmar och framtidstro”.
Kick off, Innocarnival Skåne - Skåne innovation week

POESI OCH AGENDA 2030 UTSTÄLLNING - SOMMARTORGET I
TRELLEBORG
Evenemanget ”Sommartorget” på Stortorget i Trelleborg lockade medborgare och besökare
att ta del av fotboll, musik, dans, konst och utställningar under sommaren. Det globala
projektet Sustainable Poetry bidrog med en poesiutställning som skildrade barns och ungas
tankar om en hållbar framtid. Dessutom presenterades information om Agenda 2030 och de
globala målen med syfte att öka kännedom och kunskap. Därtill fanns en digital
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poesiutmaning som uppmuntrade medborgare och besökare till engagemang; att själva ge
röst kring hur de vill se framtiden på hållbar väg. Poesiutställningen skildrade dessutom hur
eleverna gått i journalisten Kim Walls fotspår; undersökt lokala hållbarhetsfrågor med global
förankring, gjort olika typer av reportage och skapat poesi till minnet av Kim Wall. Dikterna
kompletterade utställningen som skildrar Kim Walls journalistiska uppdrag runtom i världen.
Sommarutställning - Poesi för en hållbar framtid

POESIUTSTÄLLNING OCH POESIMARATON - MATSVINNSFESTIVALEN
I MALMÖ
Sustainable Poetry medverkade i Matsvinnsfestivalen i samband med Malmö Festivalen
inom temat framtid och innovation. Genom poesiutställning och poesimaraton på scen fick
medborgare och besökare på Malmö Festivalen ta del av barns och ungas tankar om en
hållbar framtid. Bland annat förmedlades dikter som kopplas till hållbar konsumtion och
produktion samt hur klimatförändringarna kan bekämpas. Det var möjligt för besökare att
läsa och lyssna på dikter, men även bli medskapande i projektet och ge röst kring framtiden.
Dessutom presenterades Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på ett
tillgängligt och kreativt sätt i syfte att öka kännedom och kunskap. Aktiviteten arrangerades
genom kommunens samverkan med Hållbar utveckling Skåne och den regionala satsningen
Rädda Maten Skåne.
Matsvinnsfestivalen - Framtid & Innovation

POESITÄLT OCH AGENDA 2030 UTSTÄLLNING - PALMFESTIVALEN I
TRELLEBORG
Under Palmfestivalen i Trelleborg arrangerade Sustainable Poetry en kreativ poesiworkshop
med många spännande inslag för medborgare och besökare i olika åldrar. Utställningen om
Agenda 2030 och de globala målen syftade till att öka kännedom och kunskap. Ytterligare
ett berikande inslag var barns och ungas dikter med tankar om samtiden och framtiden
samt möjlighet att för medborgare och besökare att mötas och deltaga i en utmanande
kreativ workshop, bland annat genom att skriva en medborgardikt tillsammans om
framtidens Trelleborg.
Poesitält under palmfestivalen - Poesi för en hållbar framtid

’
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VÅR STAD 2030 - UNGAS IDÉER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
I samarbete med Världsnaturfonden (WWF) och InnoCarnival Skåne (Malmö stad) har elever
från olika program på Söderslättsgymnasiet arbetat tillsammans i läsårsprojektet Vår stad
2030 - Ungas idéer för en hållbar framtid som kopplas samman med Trelleborgs kommuns
vision och inriktningsmål för perioden 2020-2023 med ett extra fokus på kommunens
klimat- och energiarbete samt hållbar stadsutveckling.
Elever har under läsåret arbetat i innovationsprocesser för att framställa idéer för hållbar
utveckling som de skulle tävla med i den regionala innovationstävlingen InnoCarnival Skåne i
april. Karnevalen ställdes in på grund av Corona pandemin. Genom arbetet har eleverna
tillägnat sig ökade kunskaper om framtidens utmaningar, utforskat hållbara lösningar, samt
presenterat idéer för varandra och för tjänstepersoner i kommunen. Innovationerna skulle
dessutom presenteras under ett rådslag i samband med Trelleborgs första framtids och
innovationsdag. Eleverna har dokumenterat och kommunicerat sina innovationsprocesser i
Google Sites, dessa finns att ta del på webbsidan Sustainable Stories; se länk.
Elever slipar sina miljöuppfinningar inför stor tävling - Trelleborgs Allehanda
SustainableStories - Ungas medskapande för en hållbar framtid

MÖTESPLATS AGENDA 2030 I STOCKHOLM
Representanter från Trelleborgs kommun var på plats i Stockholm och uppmärksammade
4-årsdagen av antagandet av FN:s globala mål och Agenda 2030. Det var Glokala Sverige
som arrangerade en heldag för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och
regioner. Konferensen syftade till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om
Agenda 2030.
Tillväxtchefen Lina Wedin Hansson som medverkade i konferensen berättade att
konferensen belyste hur man kan arbeta med förändringsledning och hur en organisation
kan bemöta den omställning som krävs för att klara kommande utmaningar, till exempel
inom skola, vård och omsorg eller digitalisering av samhället. Forskare identifierade att
organisationer ofta är för teknikfokuserade och har för lite fokus på att ställa frågor. Frågor
måste ställas för att identifiera utmaningarna och vad som krävs för att lösa dem. Vi behöver
tänka frågor och inte strukturer. Vilka kompetenser krävs för att lösa problem? Ett citat från
dagen är ”vi ska fortsätta göra som vi aldrig gjort”. Det är talande för en organisation som
måste anpassa sin verksamhet till en ny omvärld.
Maria Glawe, projektledare för Trelleborgs medverkan i Glokala Sverige, som också deltog i
konferensen instämmer i att vi behöver utmanas i såväl tanke som handling; tänka bortom
hur vi alltid gjort och bygga tillit och gjuta mod genom partnerskap och samskapande kors
och tvärs. Vi behöver bygga mötesplatser, ta oss an komplexa frågor utan enkla svar och
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lyfta flera perspektiv samtidigt. Vi delar utmaningarna, men också möjligheterna, därför
behöver vi balansera styrkorna, gå från ord till handling och verka tillsammans. Texten i sin
helhet finns att ta del av i bifogade länkar.
Vi ska fortsätta göra som vi aldrig gjort - Trelleborgs Kommun
Mötesplats med massor av inspiration - FN förbundet
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Tvärsektoriell Workshop
Bild: Niclas Ingvarsson
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MÖTESPLATS AGENDA 2030 I TRELLEBORG
Förtroendevalda, chefer och ledare samt tjänstemän som arbetar med hållbar utveckling
samlades i Parken kultur och konferenscenter för att ta del av Glokala Sveriges
utbildningsinsats. Morgonen inleddes med frukost och mingel, filmvisning och
poesiuppläsning, därefter föreläste Kerstin Söderström från FN-förbundet följt av kreativ och
dynamisk workshop.Deltagarna arbetade utifrån en tvåstegsraket om Agenda 2030 där
följande frågeställningar var aktuella: vad gör vi bra idag, vad är utmaningarna och vad krävs
för att målen ska nås? Det blev bra energi i rummet och resulterade i berikande samtal och
förslag på lösningar som kan få betydelse för Trelleborgs kommuns vision Trelleborg ska
vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.
Grupperna identifierade tre stora utmaningar med Agenda 2030: okunskap, tillväxt och
politisk okunskap. Dessutom lyfte grupperna fram tre möjligheter och ledord för Agenda
2030 arbetet: samarbete, gemenskap och innovation. Under eftermiddagen fortsatte den
lärorika utbildningsinsatsen om Agenda 2030 och då möttes ungdomar från
ekonomiprogrammet, årskurs 1 på Söderslättsgymnasiet och representanter för näringslivet
för att samtala utifrån att dagens studenter är morgondagens ledare, problemlösare och
innovatörer. Tillsammans identifierades möjligheter och utmaningar med Agenda 2030
arbetet och hur de kan ha ett meningsfullt och berikande samarbete framöver.
Utmaningarna de identifierade tillsammans är följande: samarbete, kunskap och olika
förutsättningar. Grupperna lyfte också fram tre möjligheter och ledord för arbetet framåt:
utbildning till alla, närproducerat och energilösningar. Dagens mötesplats resulterade i
lärande samtal och berikande möten som öppnar upp för nya dynamiska samarbeten, nytt
utforskande och samskapande för en hållbar framtid. Syftet var att stärka genomförandet av
Agenda 2030 och att verka tillsammans för god livskvalitet och långsiktigt hållbar tillväxt i
Trelleborg. Under våren planerades en uppföljning på Mötesplats Agenda 2030 i Trelleborg,
men är framflyttad på grund av pandemin. Under båda konferenserna användes bland
annat arbetsboken Agenda 2030 som stöd för lärprocesserna; se referenser och material.
Deltagarna uppmanades också att efter workshopen göra webbutbilrningen om Agenda
2030 som är öppen för alla.
Mötesplats Agenda 2030 i Trelleborg - Trelleborgs kommun
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Glokala Sverige Utbildning
Bild: Niclas Ingvarsson
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ETT LEVANDE STADSRUM - MED BARN OCH UNGA I FOKUS
En stad som är bra för barn är bra för alla. Att ha ett barnperspektiv handlar om att lyssna
på barn och unga som ges möjlighet att bidra med egna tankar, känslor erfarenheter och
upplevelser om sitt liv och sin omvärld. (Stadsmiljöprogrammet för Trelleborgs stad)
I ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska serviceförvaltningen i Trelleborg fick barn och
unga i Trelleborg sammanföra två poesiträd med utomhuseventet som smygstartade
kommunens nya stadsmiljöprogram (ingick i framtids- och innovationsdagen). I poesiträden
skildrades barns och ungas tankar om en levande och hållbar stad där bland annat
mötesplatser, trygghet och barnens utvecklingsmöjligheter är i fokus. Poesiträden bidrog till
den konstnärliga utsmyckningen av det offentliga rummet och försköning av staden.
Framtidsgala skjuts på framtiden - Trelleborgs Allehanda
Stadsmiljöprogram - Trelleborgs kommun
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POESI FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID - LÄS- OCH
KUNSKAPSFRÄMJANDE INSATS
I samband med Världspoesidagen släpptes e-poesiantologin Poesi för en hållbar framtid –
av barn och unga i Trelleborg. Det är en e-bok för alla som innehåller ett urval dikter som
skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåren 2017-2018 och 2018-2019. Dikterna
som skapats under året 2019-2020 kommer ligga till grund för poesiantologin 2021. I eboken finns 17 dikter skapade av barn och unga från förskola till gymnasium som kopplas
till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Det är deras tankar kring
hur de ser på samtiden och framtiden och vad vi kan göra för att skapa en hållbar framtid.
Boken har ett läsfrämjande och kunskapshöjande syfte. Bland annat att inspirera till
läsglädje, öka kännedomen om de globala målen samt möjligheten att vidga sina perspektiv
genom andras tankar samt hämta inspiration för att själv skapa poesi för en hållbar framtid.
Ladda ner boken här: Poesi för en hållbar framtid - av barn och unga i Trelleborg
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AVSLUT - FRAMTIDS- OCH INNOVATIONSDAG
Projektets avslutande del var genomförandet av Trelleborgs första framtids- och
innovationsdag med fokus på hållbar utveckling. En kraftsamling för god livskvalitet för alla
och genomförandet av Agenda 2030. Med anledning av Corona pandemin har dagen
flyttats fram och kommer vid ett senare skede ta besökarna med till framtiden på många
innovativa sätt; se program i bifogad länk.
Ett ungdomsteam från Söderslättsgymnasiet engagerades som medskapare för att
genomföra dagen tillsammans med olika aktörer i kommunen. Barns och ungas inflytande
och medskapande i samhällsutvecklingen ska genomsyra allt arbete i kommunen. Dagen
kan därför intensifiera arbetet med Barnkonventionen, som är lag sedan 1 januari 2020, och
kommunens utvecklingsarbete som inriktas på barns och ungas uppväxtvillkor och
utvecklingsmöjligheter. Genom att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser och
nätverksbyggande främjas innovation, teknikutveckling och hållbar förnyelse. Ett
medskapande perspektiv kan ge möjligheter att fortsätta arbeta med agendan i riktning mot
en framgångskommun med hög livskvalitet för alla och långsiktigt hållbar tillväxt.
Framtids- och innovationsdagen syftar således till att bredda målgruppen och involvera fler i
samskapandet kring framtid, innovation och hållbarhet. Genom dynamiska samarbeten kan
vi lyfta redan pågående utvecklingsarbete i kommunen och genom att dela inspiration och
kunskap kan vi stärka det lokala, regionala och nationella samarbetet för att genomföra
Agenda 2030.
Framtids- och innovationsdagen - Trelleborgs kommun
Program - Framtids- och innovationsdagen, Trelleborgs kommun
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9. REFLEKTION & FRAMÅTBLICK
HAR PROJEKTET TRELLEBORG - EN DEL AV GLOKALA SVERIGE
NÅTT FÖRVÄNTADE EFFEKTER?
En förväntad effekt av Trelleborgs medverkan i Glokala Sverige var ökad kännedom och
kunskap om de globala målen och Agenda 2030. Ett viktigt perspektiv har varit att säkra
barn- och ungdomsperspektivet lokalt och växla upp arbetet med tillämpningen av
barnkonventionen i olika verksamheter. Det går hand i hand med kommunens inriktningsmål
barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.
I kommunens hållbarhetsrapport 2020 framgår olika förslag till prioriteringar 202, bland anat
att fortsätta säkerställa barns rättigheter i det vardagliga arbetet och i beslut som påverkar
barn och unga. Ett annat prioriteringsområde är att förvaltningarnas samsyn behöver
utvecklas när det gäller hanteringen och planeringen av ändamål för barn och unga. Barn
och ungas inflytande och medskapande i samhällsutvecklingen ska som tidigare nämnts
genomsyra allt arbete i kommunen. Projektet Trelleborgs kommun - en del av Glokala
Sverige har bland annat syftat till att stimulera och stötta denna långsiktiga och viktiga
process.
Ytterligare en förväntad effekt var att öppna upp för fler samskapande aktiviteter mellan olika
aktörer i syfte att stärka partnerskapet mellan skola, näringsliv och civilsamhälle. Genom
riktade kommunikations och kunskapshöjande insatser har det varit möjligt att sprida
information om Agenda 2030 och de globala målen samt och skapa nya mötesplatser som
öppnar upp för samskapande mellan olika förvaltningar i kommunen. Aktiviteterna har också
syftat till att bidra till trygghet och möjligheter för samhörighet och gemenskap i samhället,
oavsett ålder, funktion, boende och livsvillkor i övrigt. En betydande del i arbetet har således
varit att nyttja kraften i ordinarie processer och växla upp arbetet med Agenda 2030 i
kommunen genom de kommunikations- och kunskapshöjande insatser som framställs i
hållbarhetsrapporten. Tanken med Trelleborgs första framtids- och innovationsdag är att
bredda målgruppen och involvera fler i samskapandet kring ett socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbart Trelleborg. Arbetet förutsätter ett engagerat ledarskap, vilket Agenda
2030-delegationen betonat. […] genomförande av Agenda 2030 förutsätter ett engagerat
ledarskap som agerar långsiktigt och sektorsövergripande, samtidigt som det är flexibelt och
snabbt kan hantera ändrade förhållanden. (Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet. SOU2019:13).
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Att lära av varandra, inspirera och samskapa spelar en nyckelroll för hur väl vi kommer att
lyckas med genomförandet av agenda 2030. Flera kommuner och regioner, precis som
Trelleborg, bedriver ett systematiskt utmanande arbete med Agenda 2030 och hållbar
utveckling där kunskaper och kompetenser ständigt behöver fördjupas och nyanseras. Det
framkom bland annat i tvärsektoriella workshops med deltagare från många olika
verksamheter i organisationen och från näringslivet, att behovet av kunskap och
handlingsutrymme är stort. I skriften Ledarskap för hållbar utveckling (SKL) presenteras 19
exempel på arbeten som pågår med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner.
Trelleborgs kommun bidrar med ytterligare ett exempel som bland annat skildrar hur
kommuner kan arbeta med tvärfunktionella medskapande och samskapnade processer och
stärka barnrättsarbetet så att rättigheterna omsätts i praktiken. Konkreta inspirerande
exempel har framställs dels i kommunens hållbarhetsrapport 2020 och dels i slutrapporten
för projektet Trelleborgs kommun - en del av Glokala Sverige. En stad som är bra för barn är
bra för alla (Stadsmiljöprogrammet för Trelleborgs stad.)

Sydkustens pärla
Av Mia

Överväldigande. Det är överväldigande
att se min barndomsstad förvandlas,
från oslipad diamant till sydkustens pärla.
Palmernas stad. De vajar än
vid havets och landets mötesplats, vid strandkant.
Åt andra sidan radas restauranger,
menyer från världens alla hörn. ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
Staden är grön. Det märks på sätt och vis,
på taken stoltserar solpanel.
Femtiofemte breddgradens furste,
jag älskar dig ännu.

Illustration: Liam Åkeson Rayner
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