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Högsby kommun – en del av Glokala Sverige
Högsby kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets
och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner.
– Vi som kommun har ett ansvar att driva arbetet gällande de Globala målen för hållbar utveckling
och Agenda 2030 framåt på en lokal nivå. För närvarande tas det fram ett kommunövergripande
hållbarhetsprogram, och i det arbetet anses det vara ett stort stöd att vi får delta i projektet Glokala
Sverige, säger Anders Johansson, kommunchef Högsby kommun.
Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290
kommuner antagna i projektet.
– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att
många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre,
och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant,
generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.
Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner
och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial.
Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt
lärande och ökat engagemang.
– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att
projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030,
säger Vesna Jovic, vd på SKL.
Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FNförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.
– Att vara en del av Glokala Sverige är något som stärker kommunens strategiska arbete inom både
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vilket är något som ligger helt i linje med kommunens
beslut att bli en ekokommun, säger Dag Hansson, miljösamordnare Högsby kommun.
Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna
kommuner och regioner. För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.
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