
Underlag för beslut
Vårstämma 2019-04-09
Förbundet Agenda 2030



Vision, mission och organisation

VÅR VISION
Ett hållbart samhälle innebär att vi som lever idag ska kunna leva gott, utan att det sker på bekostnad av kommande generationers möjligheter att också leva ett bra liv.
I Agenda 2030-förbundets vision ligger länets företag i framkanten, både när det gäller miljösatsningar, kvalitet och arbetsmiljö.

VÅR MISSION
Pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. 

Förbundets ändamål är att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling som långsiktigt skapar förutsättningar för det goda livet. Förbundet 
ska verka för ett utökat samarbete mellan olika aktörer och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling ökar bland allmänheten. 

VÅR ORGANISATION
Förbundsstämman
Högsta beslutande organ är förbundsstämman, som samlas två gånger per år. Stämman väljer ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse, fastställer 
medlemsavgifterna samt förbundets verksamhetsinriktning. 

Styrelsen
Styrelsen är förbundets beslutande organ när stämman inte är samlad. Styrelseledamot ska vara knuten till och medlem i förbundet.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten samt beslutar i frågor som kräver verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i arbetsutskottet.

Förbundssekreterare
Förbundssekreterare ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren verkställer styrelsens beslut, samt är ansvarig för projektansökningar och 
samordning av projekt. Verksamhetsledaren har arbetsledarrollen gentemot övriga anställda i förbundet.



1. Tillfällig utdebitering primärkommunerna
Tilläggsfinansieringen föreslås komma från kommunmedlemmarna, med 1 krona per invånare för 2019.

Skäl till tillfällig utdebitering primärkommunerna 

• Tilläggsfinansieringen föreslås komma från kommunmedlemmarna, med 1 krona per innevånare, eftersom kommunerna bör ses som huvudintressenter för 
utgivningen av Gröna Draken.

• Förbundets eget kapital (reserv) återställs till cirka 250 000 kr. 
• Begränsat förbundskansli. Utgivning av Gröna Draken enligt avtal och utgivningsplan.
• Samtal om förbundets stadgar, verksamhet och finansiering behöver fortsätta.
• Möjlighet till att kunna genomföra Ungdomens hållbarhetsting förutsatt extern projektfinansiering.
• Arkivering av Gröna Draken genomförs  (ca 30 000 kr) 

Konsekvens av utebliven tillfällig utdebitering primärkommunerna 

• Utgivning av Gröna Draken enligt avtal och utgivningsplan 2019.
• Underskottet i budgeten medför att Förbundets reserver förbrukas (eget kapital)
• Ingen kapacitet att driva förbundets verksamhet vidare utöver 4 nr av Gröna Draken , då det inte finns resurser att söka extern projektfinansiering.
• Uppsägning avtalet med förbundssekreterare och övriga avtal som går att säga upp under innevarande år.

Förslag till beslut



2. Revidering av stadgar. 
Med anledning av förbundets namnändring samt ett behov av att justera beslutsordningen för medlemsavgifter föreslår styrelsen
förbundsstämman att revidera stadgar enligt. 

• Namnet ersätts till Förbundet Agenda 2030
• Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår flyttas från höststämman till att behandlas under vårstämman.
• Tillägg. Verksamhetsriktlinjer för nästkommande verksamhetsår antas under vårstämman.

(Förtydligande: 
1.budget och arbetsprogram (verksamhetsplan) beslutas även i fortsättningen på höststämman.
2. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 beslutas på höststämman 2019).

Förslag till beslut



1. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 

På vårstämman 2019 presenteras förslag (beredning) på höjning från och med 2020 av medlemsavgift för primärkommunerna inför budget-
beslut på höststämman 2019 . 

Beredningsärende inför beslut höststämma 2019

Utan höjning av medlemsavgiften innebär verksamheten:
• Projektledare med syfte att söka externa projektmedel
• Verksamhetsutveckling som förstärker implementeringen av Agenda 2030 i förbundets upptagningsområde och utifrån medlemmarnas behov.
• Uppehåll av utgivning av papperstidningen Gröna Draken under 2020 i syfte att utvärdera, analysera och göra en kommunikationsstrategi som förstärker 

implementeringen av Agenda 2030 i förbundets upptagningsområde och utifrån medlemmarnas behov.

Med ökad medlemsavgift primärkommuner kan Förbundet också:
• Digital publicering av artiklar och nyhetsbrev i sociala medier etc.
• Fokus på aktiviteter mot ungdomar och unga vuxna 



Verksamhetsinriktning Förbundet Agenda 2030
Årsplan 2019-2022
Fokus: Förtydligande av förbundets strategi utifrån medlemmarnas behov.
Syfte: Att vara en förankrad och ändamålsenlig aktör som bistår till att implementera Agenda 2030 i länet samt leverera värde till 
medlemsorganisationerna.

2019 2020 2021 2022

Scenario 
NEJ

Scenario
JA

Återställd reserv
Kansliet lever vidare om än fortsatt 
begränsad form.
Möjlighet till att påbörja förtydligandet 
av förbundets strategi genom 
verksamhetsutveckling och 
kommunikationsstrategi 

Ambition att genomföra Ungdomens 
hållbarhetsting
Arkivering av Gröna Draken genomförs

Uttömd reserv
Ingen kapacitet att driva förbundets 
verksamhet vidare 
Utgivning av Gröna Draken enligt avtal 
och utgivningsplan 2019. Sista året för 
tidningen.
Ingen möjlighet att upphandla GD för 
2020. 

Nyanställning av förbundssekreterare samt uppstart av 
nytt kansli. Upphandling av controllerfunktion.
Projektledare med syfte att söka externa projektmedel
Verksamhetsutveckling som förstärker implementeringen 
av Agenda 2030 i förbundets upptagningsområde och 
utifrån medlemmarnas behov.
Uppehåll av utgivning av papperstidningen Gröna Draken 
under 2020 i syfte att utvärdera, analysera och göra en 
kommunikationsstrategi som förstärker implementeringen 
av Agenda 2030 i förbundets upptagningsområde och 
utifrån medlemmarnas behov.

Projektledare med syfte att söka externa projektmedel
Verksamhetsutveckling som förstärker implementeringen 
av Agenda 2030 i förbundets upptagningsområde och 
utifrån medlemmarnas behov.
Uppehåll av utgivning av papperstidningen Gröna Draken 
under 2020 i syfte att utvärdera, analysera och göra en 
kommunikationsstrategi som förstärker 
implementeringen av Agenda 2030 i förbundets 
upptagningsområde och utifrån medlemmarnas behov.

Digital publicering av artiklar och nyhetsbrev i sociala 
medier.
Fokus på aktiviteter mot ungdomar och unga vuxna 

Handlingsplan för Förbundet 
Agenda 2030 antas.
Kommunikationsstrategi och 
handlingsplan antas.

Fokus på genomförandet av 
kommunikations- och 
evenemang för unga och unga 
vuxna.

Utveckla ungdomens  
hållbarhetsting, där unga från 
gymnasieskolor, folkhögskolor 
och studenter från MDH träffas 
och diskuterar idéer och 
lösningar med företag och 
andra beslutsfattare från 
regionen.

Koordinator för  ”ReGeneration
2030 Summit”-deltagande från 
Västmanland

Implementeringen av 
verksamhetsplanen fortsätter, 
inkl. kommunikationsaktiviteter.

Förbundskansliet utvecklas med 
kommunikatör 

Nära samarbete med 
länsstyrelse och region 
Västmanland

Utveckling av kommunikation 
gentemot unga och unga vuxna

Koordinator för  ”ReGeneration
2030 Summit”-deltagande från 
Västmanland

Utveckla hållbarhetscoach för 
små- och medelstora företag 
utifrån prioriterade globala mål,  
t ex cirkulär ekonomi, jämlikhet, 
hälsa.

Projektansökningar

* *

* Befintliga förslag på verksamhet


