
Verksamhetsberättelse för Agenda 2030 i Väst, 2019

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum inrättat av nätverket GAME som syftar till att engagera 
och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige 
som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. 2019 inleddes arbetet med 
att förverkliga den treåriga strategi som antogs i december 2018

Forumträffar

158 personer från olika sektorer deltog på någon av de fyra forumträffar som arrangerades under året.  Forumträffarna 
erbjuder en möjlighet till kunskapsutbyte och fördjupade samtal mellan deltagarna, kring utvalda teman. Ett viktigt syfte med 
träffarna är också att fördjupa kunskapen om de Globala målen och hur målen hänger ihop med varandra. Under 2019 utveck-
lades en workshop-metod för att underlätta detta. 

Teman för årets forumträffar: 
Hållbar konsumtion (9 april Borås) , Matsvinn (28 maj Göteborg), Socialt byggande och boende (20 september Göteborg) samt 
Proteinrika livsmedel från havet (11 december Fiskebäckskil)

Medarrangörer:
Borås Science Park/Högskolan i Borås, Business Region Göteborg, Gothenburg Climate Partnership/Göteborgs stad, Kli-
mat2030, ADA, Kollektivhus.nu, konferensen Socialt byggande och modernt självbyggeri, Innovatum, Maritima klustret i 
Västsverige, Kristineberg Center

Årlig konferens

137 personer samlades i Skövde den 20 november för  att ta del av presentationer från 17 olika talare samt tre workshop-
par. Syftet med konferensen är att lyfta de aktiviteter som pågår i Västsverige samt andra delar av landet/världen, gällande 
Agenda 2030.

Medarrangörer: 
CSR Västsverige samt Glokala Sverige (Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting utbildningskampanj om 
de Globala målen).  

Omvärldsbevakning

En viktig del av forumets verksamhet är att vara en neutral plattform för omvärldsbevakning och kommunikation om de Globa-
la målen, med särskilt fokus på vad som händer i Västsverige samt att förmedla goda exempel på partnerskap och hur man kan 
ta sig an de Globala målen i sin verksamhet. Vi har fortsatt utveckla vårt nyhetsbrev som skickades ut sex gånger under året, 
och som ökat antalet prenumeranter med 50% till totalt 600. 

Ordförande Fredrika Klarén, hållbarhetschef på KappAhl, hälsar välkommen 
till Agenda 2030 i Väst årliga konferens som arrangerades i Skövde.

Besökare på forumträffen om proteinrika livsmedel
 från havet bjöds på tångbaserad jullunch. 

En ny workshop-metod för att fördjupa kunskapen om de 
Globala målen testades på två av årets forumträffar.



 

Vi har stärkt vår närvaro i sociala medier genom nya konton på Twitter och LinkedIn som startades i slutet av 2018.
I slutet av 2019 hade vi 245 följare på LinkedIn och 203 följare på Twitter, vilket motsvarar en ökning på 138 % respektive 
199% av antalet följare under året.  I början av 2019 publicerades också en femte del i filmserien Agenda 2030 kom igång. 

Fördjupat nätverkande

Agenda 2030 i Väst är ett proaktivt samverkansforum som har överblick över olika pågående aktiviteter i Västsverige och 
som strävar efter att koppla samman olika aktörers redan existerande initiativ. Detta gör vi exempelvis genom att samarrang-
era våra forumträffar och vår årliga konferens och genom medverkan på andras möten. 

Under 2019 har vi fortsatt stärka samarbetet med Win Win Gothenburg Sustainability Award, genom att för andra året i 
rad annonsera vinnaren av priset i samband med en av årets forumträffar (matsvinn). 

Tre ansökningar har författats under året, för att ytterligare utveckla verksamheten. En av ansökningarna har beviljats och 
handlar om  att genomföra en förstudie om Västsvensk plattform för industriell symbios, med RISE som huvudägare, vilket är 
ett resultat av aktiviteter och nätverkande inom Agenda 2030 i Väst 2018. 

En målgruppsanalys har genomförts för att identifiera prioriterade aktörer för finansiärsråd och advisory board, samt som 
samarbetspartner för kommande event. 

Totalt 15 organisationer finns för närvarande med i finansiärsråd och advisory boradm  fördelat enligt nedan: 
Akademi: Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, IVL, Göteborgs centrum för hållbar utveckling 
Näringsliv: KappAhl, Essity, Ramböll, Coompanion
Offentlig sektor: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,  Innovatum, Havs- och Vattenmyndigheten,  
Business Region Göteborg
Idéburna organisationer: CSR Västsverige

Året i siffror

147 olika organisationer har deltagit på något av våra möten/events

137 personer deltog på vår årliga konferens

50% ökning av prenumeranter på nyhetsbrevet 

89% av deltagarna på våra forumträffar har knutit minst en ny kontakt, varav 50% kommer att höras igen
 

Win Win award-pristagaren Arash Derebarsh annonseras i samband med Agenda 2030 i Väst forumträff om matsvinn. 

Agenda  2030
i väst!


