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Stockholm 18 januari 2019
Till ansökande kommuner

Välkomna till

GLOKALA SVERIGE
- Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner
FN-förbundet och SKL är glada över det stora engagemanget och alla kvalificerade
ansökningar som vi fått till projektet Glokala Sverige.
Det vill vi ta tillvara och erbjuder därför plats till alla sökande 2019.
Tillsammans med pilotdeltagarna blir det hela 15 regioner och 82 kommuner!
Nu drar vi igång arbetet tillsammans med er så fort vi kan.

Onsdagen den 23 januari
skickar Glokala Sverige ut ett pressmeddelande. Ni får en mall från oss för eget
pressmeddelande (se särskild bilaga), men vi ber er att INTE publicera det före den 23 januari.
Då kommer ni också att kunna se alla deltagare på www.fn.se/glokalasverige

Utbildningsinsatserna
samordnar vi tillsammans med er när schemaläggningen är klar. Vi besöker varje län under en
till två veckor (se nedan) och erbjuder då en halvdagsutbildning per deltagande kommun eller
region. I nästa brev, som kommer i början av februari, får ni välja datum för denna utbildning.
Vi planerar också att erbjuda en regional halvdag för representanter från regionen och dess
kommuner, med utbildning och erfarenhetsutbyte om Agenda 2030.

www.fn.se/glokalasverige
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När kommer vi till er?
Län
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Vecka
37
10
15
14
12
20, 41
21, 41
10
14
21, 41
43, 45
21
47
12
17
47, 49
49
17, 19
17
19, 20

Kontaktuppgifter – fyll i formuläret
Använd den här länken för att fylla i och skicka formuläret senast fredag 25 januari.

Våra förväntningar på er
-

-

Att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 och deltagandet i Glokala Sverige är förankrad i
organisationen.
Att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet och bjuds
in att delta i utbildningsinsatserna.
Att ni utser en tjänsteperson som är kontaktperson för er medverkan i projektet och har tid
avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildningsinsatserna hos er
Vi kommer att behöva sätta korta deadlines och schemalägga utbildningsveckorna redan
inledningsvis under året för att planeringsarbetet ska fungera.
Att ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för lokaler och
eventuellt fika, i samband med utbildningsinsatsen hos er
Att ni bekostar resor och logi för era deltagare i samband med den nationella konferensen den
25 september och den regionala utbildningen. Till konferensen i september välkomnar vi
minst en, max tre deltagare från er kommun.
Att ni vill dela med er av erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete till andra
kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en kort text eller svara på
några frågor från oss.
Att ni är behjälpliga i vårt utvärderingsarbete. Det kan handla om att svara på en kortare enkät
eller delta i några enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

www.fn.se/glokalasverige
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Bra att veta
Kick off-webinarium 19 februari
Den 19 februari kl 13.00-14.30 bjuder vi in er till en kick-off som ni kan följa på webben, med mer
information om utbildningsupplägg, aktiviteter och arbetsmaterial. Den går också att se i efterhand på
www.fn.se/glokalasverige
Konferens 25 september
Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015. Vi bjuder in er till konferens
med nätverkande och erfarenhetsdelning på själva födelsedagen!
www.fn.se/glokalasverige
Filmer, fördjupningsmaterial, lästips och vår webbutbildning hittar ni på projektets webbplats, som
kontinuerligt byggs på och kompletteras under året.

Än en gång
- varmt välkomna till Glokala Sverige!

www.fn.se/glokalasverige

