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Nulägesanalys
2022 fyller vårt förbund tjugoåtta år. Tjugoåtta år av strategiskt och praktiskt arbete i
samverkan med medlemmarna och andra samhällsaktörer för att bidra till en hållbar
utveckling i Västmanland med omnejd. Med blicken på det globala och fötterna i det lokala
har medlemsorganisationer, styrelse och kansli tillsammans ökat medvetenheten om vad ett
hållbart samhälle för alla innebär och vad vi måste göra för att nå dit.
Vi fortsätter att utveckla förbundet med primärt fokus på att vara en regional plattform för
Agenda 2030 samt leverera medlemsnytta till förbundets befintliga och blivande medlemmar.
Förbundet ska fortsatt vila på en demokratisk grund och vara partipolitiskt och religiöst
obundet, och all verksamhet ska utgå från förbundets värdegrund, som den uttrycks i de fem
hörnpelarna långsiktighet, ekologi, solidaritet, hållbara relationer och delaktighet.
Förbundet är idag en regional mötesplats för ett 60-tal medlemmar från både offentlig, privat
och ideell sektor i Västmanland med omnejd.
För genomförandet av verksamhetsinriktningen ges här en sammanställning av styrelsens
uppskattning av förbundets nuvarande hot, möjligheter, styrkor och svagheter:
HOT:

• Bristande kunskap om Agenda 2030 och hållbarhet i stort
• Medlemmarna klarar sig själva eller söker sig till andra Agenda2030-aktörer
• Brist på projektmedel för Agenda 2030-arbete

MÖJLIGHETER:

• Förbundet har idag en roll som länets Agenda 2030-arena
• Många av våra medlemmar är idag i en fas med ökande fokus på Agenda 2030
• Nationellt åtagande att uppfylla Agenda 2030 målen

STYRKOR:

• Förbundets medlemmar kommer från hela länet och från såväl offentlig som
privat och ideell sektor.
• Förbundet har upparbetade kanaler för ett ökat fokus på digital
kommunikation.
• Förbundet har befintliga processer som förutsättning för att hantera projekt
finansierade med externa projektmedel.
• Förtroende hos ungdomarna genom Ungdomens Hållbarhetsting

SVAGHETER:

• Fortsatt behov av att utveckla Förbundet Agenda 2030 som varumärke
• Begränsade resurser för att kunna utveckla verksamheterna och delta i
samverkansaktiviteter vi blir inbjudna till.
• Begränsade resurser för att bygga upp en stabil projektverksamhet att söka
projektmedel tillsammans med medlemsorganisationerna.

1.

Verksamhetsplan 2022-2023

1.1. Vår vision
Vårt uppdrag är att sprida kunskap, samverka, inspirera och stödja hållbarhetsarbetet i
Västmanlands län och Heby kommun. Det betyder att även om navet för Förbundet
Agenda 2030 är beläget i Västerås så vill vi vara lika självklara för alla medlemmar –
oavsett om det är Norberg, Köping eller Sala som du kallar hem.
Och vi gillar det lokala och det nära. Vi gillar att hämta inspiration från vårt grannskap.
Men vi tycker också om att få en inblick från andra delar av landet och världen. Både i
form av kunskap och nya idéer. Det är så vi växer och blir bättre. På sätt och vis är det en
del av vårt uppdrag. Att utmana och bli utmanade. Att inspireras och inspirera. Vi vågar
lyfta det svåra också, det som skaver. Men mest av allt vill vi inspirera till att bidra till en
hållbar framtid. För dig och för mig. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid.

1.2. Vårt ändamål
Förbundets ändamål är att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
samhällsutveckling som långsiktigt skapar förutsättningar för det goda livet. Detta görs
genom informationsinsatser samt genom förbundets strävan att vara en nätverksbyggare,
pådrivare och kunskapsbank. genom att stödja medlemmarna i deras arbete med Agenda
2030.
Förbundet ska verka för ett utökat samarbete mellan olika aktörer och samhällssektorer,
samt bidra till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling ökar bland
allmänheten.

1.3. Vår organisation
Förbundsstämman är föreningens högsta beslutande organ, som samlas två gånger per
år. Stämman väljer ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse, fastställer
medlemsavgifterna samt förbundets verksamhetsinriktning.
Styrelsen är förbundets beslutande organ när stämman inte är samlad samt högsta
verkställande organ. Styrelseledamot ska vara knuten till en av förbundets
medlemsorganisationer.
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten samt beslutar i frågor som kräver
verkställighet mellan styrelsens möten. Styrelsen beslutar vilka som ska sitta i
arbetsutskottet.
Kansliet ansvarar för det operativa genomförandet av förbundets verksamhet. Från och
med år 2020 är kansliet bemannat med en förbundssekreterare och en
verksamhetsutvecklare, båda engagerade på deltid.

1.4. Förbundets verksamhetsmål
Vårt fokus ligger på kommunikationsaktiviteter som bygger upp förtroendet för förbundet
som regional arena och nätverksbyggare för Agenda 2030. Förbundet ska samarbeta
tvärsektoriellt inom länet för att få större genomslag. Vi ska hantera våra gemensamma
utmaningar i länet genom inkludering och partnerskap mellan olika aktörer på olika
samhällsnivåer. Vi ska fortsätta att med trovärdighet informera, kommunicera och driva
projekt som leder till att målen i Agenda 2030 blir uppmärksammade, blir viktiga och att
de uppfylls.

1.5. Verksamhetsinriktning 2022-2023
Syfte: Att vara en förankrad och ändamålsenlig aktör som bidrar till genomförandet av
Agenda 2030 i länet genom att leverera värde till medlemsorganisationerna.
Fokus: Vidareutveckla förbundets strategi utifrån medlemmarnas behov.
Fördjupat nätverkande
Förbundet Agenda 2030 är en samverkanplattform som vill vara en neutral arena till vilken
medlemmar kan spela in idéer till nya samverkansinitiativ och projekt där det finns
synergier och/eller tomrum att fylla.
Då partnerskap har identifierats som en nyckel i genomförandet av de Globala målen och
vi tar avstamp i det inom vår verksamhet, ser vi det som värdefullt att utforska metoder för
samverkan såsom samskapande/medskapande. Här har Förbundet Agenda 2030 en unik
möjlighet att agera som en brobyggare mellan olika nätverk, och därmed bidra till att vi
stärker varandra istället för att konkurrera om resurser och tid. Att kontinuerligt föra dialog
med befintliga nätverk, och bevaka vilka nya initiativ som startas är en viktig strategisk
uppgift för att lyckas engagera denna målgrupp.
Förbundet Agenda 2030 har också en viktig roll att fylla för att engagera de som ännu inte
har kunskap om målen.
Medlemsaktiviteter
Under 2022-2023 ska vi lägga extra energi på att öka vår uppsökande verksamhet.
Samverkan och partnerskap kring gemensamma utmaningar är nyckeln för hållbar
förändring och Förbundet Agenda 2030 är en sådan arena där aktörer kan samlas,
samverka och få kunskap. Tillsammans blir vi och gör bättre.
Med sikte på fördjupad dialog med medlemmarna och ökad kunskapsspridning vill vi under
2022-2023 tillsammans med medlemmarna arrangera gemensamma frukostmöten,
debatter, seminarier, studiebesök, rundabordssamtal, exkursioner, konferenser,
webinarier, workshops eller något helt annat. Förbundet Agenda 2030 har också en viktig
roll att fylla för att engagera de som ännu inte har kunskap om målen.

Förbundet Agenda 2030 har identifierat att ungdomar mellan 15-30 inte har en naturlig
arena där de kan samlas kring hållbar utveckling, så att vi säkerställer framtidens hållbara
ledare. Under 2022-2023 fortsätter arbetet med att hitta samverkansformer tillsammans
med Mälardalens universitet för att genomföra aktiviteter som bidrar till att ungdomar och
unga vuxna i länet får träffas och träffa representanter från politiken, näringslivet,
forskningen och civilsamhället med syftet att tillsammans arbeta med hur vi regionalt och
lokalt kan nå målen i Agenda 2030.
Vi vill vara en arena för kunskap och inspiration så att företag i Västmanland kan skapa
hållbara affärsmodeller. Vi ska fortsätta att erbjuda kursen Hållbart företagande till både
befintliga och potentiella medlemmar. Vi ska se över möjligheten att göra kursen till en elearningkurs som möjliggör att deltagandet kan ske digitalt och asynkront. Vi ska fortsätta
att bygga upp nätverket Hållbart företagande för de som har gått kursen.
Vi vill erbjuda fortbildning för pedagoger inom utbildningsväsendet, fritidsledare och ledare
inom den ideella sektorn om de globala målen med utgångspunkt i utbildningsmaterialet
Naturligtvis med fokus på miljö, klimat och hälsa kopplat till friluftsliv och uteaktiviteter.
Materialet har förbundet varit med och tagit fram genom tidigare projekt.
Utbildningsmaterialet ska under 2022 göras till en e-learningkurs som ska marknadsföras
och erbjudas till både befintliga och potentiella medlemmar.
Vi vill under 2022-2023 se över och utveckla förbundets möjlighet att bygga upp en varaktig
struktur för hur förbundet ska kunna arbeta med projektansökningar tillsammans med våra
medlemmar. Som det är nu finns inte möjlighet att inom förbundets verksamhet vara
drivande i att ta fram lämpliga projektansökningar då tid och personella resurser för detta
saknas. Under 2022 avser därför förbundet att ta fram ensammanställning av de
myndigheter och organisationer som erbjuder projektfinansiering för projekt inom ramen
för genomförandet av Agenda 2030. Efter det behöver förbundet gå vidare med att ta fram
ett förslag på hur arbetet med projektansökningar kan organiseras inom förbundet.

Stockholm+50
I samband med det internationella FN-mötet Stockholm+50, A healthy planet for all – our
responsibility, our opportunity, som hålls i Stockholm 3 juni i år, kommer Agenda 2030
samordnaren att lyfta frågan om hållbar konsumtion och produktion i ett evenemang som
sträcker sig över hela Sverige ”Nollvision avfall - omtag konsumtion och produktion - Hur
gör vi?”
Förmiddagen består av ett program som sänds från Helsingborg och eftermiddagen är vikt
för workshops. Varje mötesplats har deltagande från såväl offentlig sektor, näringsliv,
civilsamhällesorganisationer, akademi samt kultursektorn. Workshoparna ska sträva mot
samtal om konkreta insatser och stimulera till samtalet om hur vi tillsammans skapar
förändring där vi befinner oss. Förbundet Agenda 2030 och MDU samverkar för att
genomföra en gemensam workshop på MDU samt att dokumentera och ta hand om
idéerna.

1.6. Förbundets kommunikation
1.6.1.

Analys av nuläget

Förbundet har under 2022 fortsatt utveckla vår kommunikationsstrategi där vi aktivt
publicerar och sprider inspiration och information om hållbarhetsfrågor ofta kopplade
till våra medlemmars aktiviteter och verksamheter. https://fa2030.se/
Vi finns också på sociala medier; Facebook, Instagram, LinkedIn och VIMEO.
1.6.2.

Målgrupper

Förbundets kommunikation riktas till följande målgrupper:
Prioritet
Målgrupp.
.
1
Befintliga medlemmar/blivande medlemmar
2
Ungdomar, unga vuxna
3
Intresserad allmänhet
1.6.3.

Budskap och kanaler

Under 2022-2023 kommer förbundets verksamhet fortsatt att präglas av en kraftsamling
kring att vara nätverksbyggare, pådrivare och kunskapsbank. Vi önskar fortsatt dialog
med medlemmarna för att få förslag och idéer på hur förbundet kan bidra till och stärka
medlemmarnas hållbarhetsarbete.
För medlemsdialogen är de primära kommunikationskanalerna:
• Förstärkt digital närvaro
• Nätverksträffar, frukostmöten och seminarier
• Direkta möten med enskilda medlemmar och grupper av medlemmar
1.6.4.
a)
b)

Kommunikationsstrategier
Aktivt uppsökande dialog med alla medlemmar.
Skapa ett attraktivt flöde av intressanta artiklar och inslag på hemsidan, som
drar trafik till hemsidan och stärker förbundets profil som regional arena för
Agenda 2030.

2 Strategisk Prognos/budget 2022-2023
Det här presenterade budgetscenariot har följande status:
Prognos 2022: Enligt budgetram som godkänts på Höststämman 2021
Budget 2023: Strategisk budgetram för året. Ska tillsammans med dokumentet
Verksamhetsinriktning 2022-2023godkännas på Vårstämman 2022.
Prognos
2022

Alla belopp i kSEK

Budget
2023

Kommentarer

Intäkter:
Medlemsavgifter
Servicebidrag, medlemmar
Projektmedel: Övriga projekt

62

65 Oförändrade avgifter 2023

987

1 000 Oförändrade avgifter 2023

0

400

1 049

1 465

Förbundssekreterare

210

220

Verksamhetsledare

540

580

Inköpta tjänster

80

80

Verksamhet; kansli & arb. grupper

64

65

Aktiviteter

75

75

Driftkostnader, kansli

55

60

Projekt

0

360

Reserv

25

25

Summa kostnader:

1 049

1 465

Resultat:

0

0

Summa intäkter:
Kostnader:

