
Klarar ni de globala  
målen för hållbar  
utveckling?

HÅLLBAR UTVECKLING – AGENDA 2030  



2015 ENADES FN:S MEDLEMSSTATER om 17 globala mål 

för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveck-
ling – Agenda 2030. Regeringen vill att Sverige ska 
vara en förebild internationellt i arbetet med Agenda 
2030.  Detta är en omställning som kräver delaktighet 
från hela samhället, inte minst från den 
kommunala och regionala förvaltningen. 
Men hur ska ni arbeta med hållbar ut-
veckling när resurserna är begränsade? 
Och var ska ert arbete börja? 

Genom en grundläggande nulägesana-
lys visar vi hur ni ligger till i ert arbete med 
Agenda 2030 i förhållande till andra kom-
munala och regionala förvaltningar samt 
till Sverige som helhet. Med en nuläges-
bild har ni möjligheten att fatta faktabaserade beslut 
som leder till en hållbar framtid för alla. På Sweco har 
vi utvecklat en metod för att kartlägga och analysera 

hur ni förhåller er till hållbarhetsmålen och Agenda 
2030. Vår analys bygger på kvantitativa data från ett 
30-tal statistiska källor. Totalt omfattar vår nuläges-
analys över 70 indikatorer som ger er kommun goda 
insikter och förståelse för hur ni ska arbeta vidare.

Om ni i ett senare skede vill jobba vida-
re och utveckla ert hållbarhetsarbete kan 
vi i nästa steg ta fram en handlingsplan. I 
handlingsplanen omvandlar vi insikterna 
från nulägesanalysen till måluppfyllelse 
och sätter upp en plan för hur ni ska 
arbeta er framåt för att nå era mål. Vi kan 
också stötta er i arbetet med måluppfölj-
ning. Swecos analytiker och statistiker 
har stor vana av att omvandla insikter till 

konkret utvecklingsarbete. Genom handlingsplanen 
får ni ett bra värdefullt verktyg som effektivt tar er 
vidare i ert arbete vidare med Agenda 2030.

Har ni rätt förutsättningar för att kunna 
utvecklas på ett hållbart sätt? Har ni de 
underlag som behövs för att kunna anta 
den omställning som krävs för att klara 
de globala målen enligt Agenda 2030? 
Swecos nulägesanalyser ger er insikterna 
och svaren.

VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG TILL:
Pernilla.Melin@sweco.se, +46 (0)72 530 32 14
Ellen.Khan@sweco.se, +46 (0)70 861 83 42

SWECOS NULÄGESANALYSER 
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – 
AGENDA 2030
• Grundläggande nulägesanalys

• Handlingsplan – från insikter till  
handling och måluppfyllelse

• Workshops: som aktiverar ert arbete med 
handlingsplanen på ett effektivt sätt

• Utbildningar och webbinarier

VI UTFÖR ÄVEN
• Olika former av hållbarhets- 

bedömningar

SWECOS  
NULÄGESANALYSER 

FÖR HÅLLBAR  
UTVECKLING

Med människan i  
centrum stöttar vi  

våra uppdragsgivare 
strategiskt i att planera, 

utveckla och utforma 
morgondagens hållbara 

samhällen – socialt, 
ekonomiskt och  
miljömässigt.


