
Sveriges regering har åtagit sig att fram till 2030 arbeta för att nå målen i 
Agenda 2030. Flera av målen berör kommunernas, landstingens och  
regionernas kärnverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, ekonomi, 
folkhälsofrågor, klimat- och miljö samt offentlig upphandling. 

Under dag 1 får du veta vilka möjligheter du och din organisation har att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan vi tillsammans arbeta för 
att nå FN:s sjutton hållbarhetsmål enligt Agenda 2030? SKL och represen-
tanter för regeringen ger senaste lägesrapporten kring det nationella arbetet 
med Agenda 2030 och vad det innebär på regional och lokal nivå. 

Dag 2 ligger fokus på Agenda 2030:s nära koppling till livsmedel och  
vatten. En hållbar livsmedelsförsörjning och resurshållning med vatten  
på global och lokal nivå är nyckeln till att nå flera av FN:s hållbarhetsmål.

Under båda dagarna lyfts goda exempel på praktiskt arbete med Agenda 
2030. 
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AGENDA 2030 – FRÅN GLOBALT TILL LOKALT



Bakgrund
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och 
regeringschefer 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. 
De globala målen syftar till att nå ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för plane-
ten och dess naturresurser. 

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är  
respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet.

PROGRAM DEN 7 SEPTEMBER
TEMA GLOBALA MÅL SAMT SOCIAL HÅLLBARHET

08.30-09.00 Registrering och fika

09.00-09.10 Välkomna!
 Martin Myrskog, regiondirektör och Christel Gustafsson, 

regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

09.10-10.10 Globala utmaningarna – vilken roll har Sverige? 
Hur jobbar Sida i partnerskap med svenska och inter-
nationella aktörer för att bidra till de Globala Målen?

 Anne Kullman, rådgivare för samverkan med näringslivet, 
Sida 

10.15-10.55 Agenda 2030-delegationen
 Arbetet med att ta fram en övergripande handlings-

plan för Sveriges genomförande av agendan samt 
uppmärksamma goda exempel på området.

 Kristin Frilund och Jonas Frykman, Agenda 2030- 
delegationen, Regeringskansliet

10.55-11.25 Paus

11.25-12.15 Sveriges Kommuner och Landstings stöd till  
regioner, kommuner och landsting gällande 
Agenda 2030

 Sami Khalifeh, handläggare, SKL

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.20 Social hållbarhet
 Hur kan vi tillsammans medverka till en mer  

socialt hållbar samhällsutveckling som kan bidra till  
att förverkliga FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030)?  

 Elisabeth Skoog Garås, handläggare folkhälsa, SKL

14.20-14.50 Fika

14.50-15.40 Den jämlika hälsan 
 – Hur mår befolkningen i Sverige? 
 Anna Jansson, enhetschef  och Pia Lindeskog, sakkunnig, 

Folkhälsomyndigheten

15.45-16.45 Den jämlika hälsan och Agenda 2030
 – Vad kan göras för att minska skillnader i hälsa?
 Anna Jansson, enhetschef  och Pia Lindeskog, sakkunnig, 

Folkhälsomyndigheten

16.45 Avslutning

19.00 Middag med flera fina fiskar  
 PM & Vänner (bokas separat)

PROGRAM  DEN 8  SEPTEMBER
TEMA VATTEN OCH LIVSMEDELSPRODUKTION

08.40 Registrering och fika

09.00 Välkomna!
 Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör,  

Region Kronoberg och Ingrid Burman, landshövding, 
 Länsstyrelsen Kronoberg

09.10 Vårt livsviktiga vatten  
– en förutsättning för hållbar matproduktion 

 Karolina Skog, miljöminister

09.40 Tänk globalt och agera lokalt
 Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun

10.00  Sverige kan bli självförsörjande på livsmedel  
– i Sverige och världen

 Utgångspunkt är att framtidens matproduktion hand-
lar om att vi skall göra det som vi redan är bra – fast 
ännu bättre – och ännu mera. Det viktiga är att vi 
reformerar vår livsmedelsproduktion så att den belas-
tar miljön mindre, att det vi producerar är nyttigt för 
människan samt skapar sysselsättning i stor utsträck-
ning. Därmed förbättras och säkras våra försörjnings-
system i kristider/avstängningstider/katastroflägen.

 Håkan Sandin, verksamhetsutvecklare Refarm 2030 och verk-
samhetsledare, SSEC - Swedish Surplus Energy Colaboration

10.30 Paus

11.00 Stadsodling – många nya gröna jobb livsmedels-
produktion som en del av tätorternas bostads- 
produktion 

 Utgångspunkt är visionen och näringslivsplatt-formen 
”Många nya gröna/blå jobb i Sverige senast 2030”, 
varav en stor del för grönsaksproduktion – såväl på 
landsbygden och i stadsodlingar som i stora och min-
dre kvartersväxthus – ofta med integrerad fiskodling.

 Magnus Johansson, politisk sakkunnig hos bostadsminister 
Peter Eriksson 

11.30 Framtiden är grön
 En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsut-

veckling och samhällsplanering. Vilken potential har 
Kronoberg att skapa jobb och attraktivare platser? 
Hur ser marknaden ut för fisk och grönt? 

 Peter Eklund, verksamhetsutvecklare Refarm 2030 och Näring 
& Liv

12.00 Fisk och grönt i stad och land
 Jordbruksverkets arbete med att främja vattenbruk i 

hela Sverige.
 Veronica Andrén, Jordbruksverket

12.30-14.00   LUNCH på PM och besök på Matmarknaden 
(MAT2017)

14.00 PARALLELLA SEMINARIER
A Landbaserad fiskodling – från cirkulära flöden 

och för att rädda haven  
 Niklas Wennberg, verksamhetsutvecklare Refarm 2030 och 

Stadsjord

 Industriell symbios för akvakultur i cirkulära 
flöden

 Summering av vår Vinnova-förstudie med affärs- 
modeller för fiskodling

 Maria Unell, verksamhetsledare Refarm 2030 och Miljö 

http://www.pmrestauranger.se/sv/restaurant/


ANMÄL DIG HÄR

Linné
B . Framtidens mat – nya matvanor för en hållbar 

framtid
 Käka myror, plocka salladen från havet och smaska 

på möglig mat? Följ med på en resa mot en tallrik där 
hållbarhet, gastronomi, matturism och lokal småska-
lighet når nya höjder.

 Johanna Stål, chefredaktör, filosofisk visionär som tror på 
mänsklighetens möjligheter, mediekooperativet Camino som i 
10 år har spridit berättelser om en grönare, godare och skönare 
framtid. 

15.00 Fika

15.30 PARALLELLA SEMINARIER
C Hur hänger klimat, vatten och livsmedel ihop?
 Vatten är människans viktigaste livsmedel och en 

förutsättning för såväl liv, produktion av övriga  
livsmedel som välfärd. Den vanligaste klimatindika-
torn är luftens medeltemperatur, men förändringar 
i nederbörd, vattendrag och grundvatten föränd-
ras både snabbare och mer lokalt. Våra livsmedel 
transporteras från när och fjärran och detta påverkar 
såväl kvalitet som dess klimatpåverkan. Förändringar 
gör att bördig jordbruksmark kan drabbas av torka, 
översvämningar, insektsangrepp och missväxt vilket 
i sin tur skapar folkförflyttningar och geopolitiska 
spänningar. Vad kan vi förvänta oss, vad kan vi före-
bygga och vad tvingas vi anpassa oss? Martin ger en 
överblick och scenarier.

 Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert 

D Nudging för hållbara val – allt som behövs är en 
knuff ?

 Vad triggar beteendeförändringar hos individen och i 
samhället i stort? I denna tankeväckande och överras-
kande föreläsning får du exempel på hur ”vi anpassar 
våra attityder för att slippa förändra vårt beteende” 
och varför ”det betyder mer vad grannarna gör än vad 
forskarna säger”. Men framförallt lär dig det mer om 
”nudging” – en serie verktyg för att göra det hållbara 
valet till det självklara och enkla valet, och hur långt 
dessa räcker för att skapa de förändringar som krävs.

 Johanna Stål, chefredaktör, filosofisk visionär som tror på 
mänsklighetens möjligheter, Camino 

E OAS – integration och stadsodling
 Detta projekt handlar om hur man effektivare och 

billigare kan integrera nya svenskar och/eller 
långtidsarbetslösa. I OAS-projektet gör man det 
genom att odla i särskilt iordningsställda områ-
den för boende i en egen ekonomi.

 Håkan Sandin, verksamhetsledare, SSEC - Swedish 
Surplus Energy Colaboration

F Maten från betesmarkerna 
 Lönsamma och uthålliga lantbruksföretag med  

betesdrift i naturbetesmarker är en förutsättning  
för miljömålet ett rikt odlingslandskap. Vilket i 
sin tur har stor betydelse för biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster, arbetstillfällen, bra boende- 
miljö, landsbygdsutveckling, kulturvärden,  
turism, friluftsliv, kultur och framför allt produk-
tion av livsmedel. En viktig nyckel till en ökad 
lokal, regional och Svensk matproduktion finns 
i väl betade naturbetesmarker och ett levande 
odlingslandskap.

 Christel Cederberg, biträdande professor vid avdelningen Fysisk 
Resursteori vid Chalmers tekniska högskola. 

 Forskar i markanvändning och miljö inom mat- och bioenergi-
produktion. Arrangör: Länsstyrelsen Kronoberg

16.30 Summering och avslutning av dagens moderator

16.40 Slut för dagen

Tid och plats
7-8 september på Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till medarbetare och förtroendevalda inom  
offentlig sektor, samt frivilliga organisationer och privata företag.

Avgift
Avgiften för deltagande är 1 795 kronor per deltagare och inkluderar 
kostnad för fika och lunch båda dagarna. Deltar du endast 7/9 är  
kostnaden 1 395 kronor. Deltar du endast 8/9 är kostnaden 595  
kronor. För middag på kvällen den 7/9 på PM & Vänner tillkommer 
395 kr. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken nedan. Anmälan 
ska vara Region Kronobergs kurskansli tillhanda senast 2017-08-07. 

Antalet platser är begränsat. Efteranmälan i mån av plats.

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit  
bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. 
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. 
Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se  

Information
För information om programmet kontakta Harald Fredriksson, Region 
Kronoberg, 070-533 48 99.

För information kring din anmälan kontakta Region Kronobergs 
kurskansli, kurs@kronoberg.se

Övrigt
Kurslokalen är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov.

Vänligen kontakta Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88.

Välkommen!

”Jag jobbar med sjukvård 
och verksamhetsplanering, 
Agenda 2030 rör väl inte mig?”

”Jo, för att nå hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030 behöver människor 
inom alla yrkeskategorier samverka 
och ta ställning till hur just er 
verksamhet berörs.”

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=41e8622c58da

