
Verksamhetsberättelse för Agenda 2030 i Väst, 2020

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum 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. 2020 var året då verksamheten på grund av covid-19 tvin-
gades ställa om helt och hållet till digitala möten. En positiv sidoeffekt är att vi lyckades nå ut till ännu 
fler personer med större geografisk spridning med våra aktiviteter.

Forumträffar

244 personer (totalt 331 anmälda) registrerade sig under året till någon av de tre forumträffar, inklusive en uppföljande 
workshop , som arrangerades under 2020. Syftet med forumträffarna är att erbjuda en möjlighet till kunskapsutbyte och förd-
jupade samtal mellan deltagarna, kring utvalda teman. Nytt för 2020 var att varje forumträff organiserades i samarbete med 
en bred grupp aktörer som också var med i planeringen av träffarna. Ett nytt samarbete inleddes också med nätverket GoCre-
ate som hjälpte till att planera och genomföra några av våra workshoppar. Samtliga träffar genomfördes digitalt, via Zoom. 

Teman och medarrangörer för årets forumträffar: 
Biologisk  mångfald (28 maj) i samarbete med Länsstyrelsen, Göteborgs universitet, Svenska miljöinstitutet IVL, WIN WIN 
Gothenburg Sustainability Award och Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC). Denna forumträff följdes upp av en förd-
jupad workshop  17/6.

Regionala skogsstrategin (9 september) i samarbete med Västra Götalandsregionen,  Länsstyrelsen, Fyrbodals kommu-
nalförbund och LRF Västra Götaland

Bostadssegregation (8 oktober) i samarbete med  Hyresgästföreningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Göteborsre-
gionen (GR). 

Årlig konferens

131 personer deltog på någon del av vår årliga konferens som genomfördes helt digitalt under två halvdagar 4-5 november. 
Temat för årets konferens var lärdomar från coronakrisen för hållbar omställning och resiliens och programmet bjöd på inspir-
erande key notes, tre parallella sessioner samt fördjupade workshops under dag 2. Totalt 23 personer från såväl akademi, 
näringsliv, offentlig och idéburen sektor deltog som talare eller workshopledare under konferensen. 

Styrgrupp
i styrgruppen för årets konferens deltog förutom kansliet ordförande Fredrika Klarén (hållbarhetschef Polestar), Birgitta Los-
man (hållbarhetsstrateg Borås Högskola/Science Park Borås), Nardono Nimpuno (innovationsstrateg Innovatum) samt t.o.m 
maj Josefin Borg (CSR Västsverige). 

Agenda  2030
i väst!



 

Omvärldsbevakning och kommunikation

En viktig del av forumets verksamhet är att vara en neutral plattform för omvärldsbevakning och kommunikation om de Glo-
bala 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 fem gånger under 
året. Antalet mottagare av nyhetsbrevet ökade med 55% till totalt 927.  I början av året fick Agenda 2030 i Väst ett rejält 
ansiktslyft med ny hemsida och nya domänen www.2030vast.se (ersatte gamenetwork.se). 

Vi har fortsatt stärka vår närvaro i sociala medier i våra kanaler på  Twitter och LinkedIn. I slutet av 2020 hade vi 528 följare på 
LinkedIn och 287 följare på Twitter, vilket motsvarar en ökning  av antalet  följare med 215% respektive 41% ämfört med 
föregående år.  Under 2020 har vi också publicerat filmade intervjuer med utvalda talare från vår årliga konferens, en inspelad 
föreläsning med en av talarna på forumträffen om biologisk mångfald samt en film om förstudien om industriell symbios. 

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.  Några exempel från 2020 är att vi för tredje 
året i rad samarbetade med Win Win Gothenburg Sustainability Award genom en forumträff där årets pristagare också 
fanns med och forumträffen om den regionala skogsstrategin som gav inspel till pågående arbete med en västsvensk strate-
gi. Utöver detta stod Agenda 200 i Väst också värd för ett slutseminarium den 15 oktober om en förstudie ledd av RISE kring 
en Västsvensk plattform för industriell symbios samt ett fysiskt event om hållbar tillväxt i samarbete med Nätverket för 
hållbart näringsliv NMC den 3 mars. 

Under 2020 fick vi två nya aktörer i advisory board (Coor och Visita) vilket är ett resultat av aktiv marknadsföring av forumet.
Totalt 17 organisationer finns för närvarande med i finansiärsråd och advisory board fördelat enligt nedan: 
Akademi: Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, IVL och Göteborgs centrum för hållbar utveckling 
Näringsliv: Polestar,  Essity, Ramboll, Coor och Visita
Offentlig sektor: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,  Innovatum, Havs- och Vattenmyndigheten och 
Business Region Göteborg
Idéburna organisationer: CSR Västsverige och Coompanion

Året i siffror
 
425  personer (totalt 550 anmälda) från ca 200 olika organisationer deltog på några  av våra möten/events under året. Av 
de totalt antal anmälda kom 29% från näringsliv, 37% från offentlig sektor, 19 % från akademi och 13% från idéburen sektor 
och 3% annan.

131 personer deltog på vår årliga konferens

927 personer är mottagare av Agenda 2030 i Väst nyhetsbrev (en ökning med 55%) 

91%  av deltagarna på våra forumträff om boendesegregation anger att de fick en ny kontakt
 

Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre vid Göteborgs Universitet, gav en fyllig och pedagogisk introduktion till  begreppet biodiversitet  på vår 
forumträff om biologisk mångfald 28 maj. Föreläsningen filmades och finns tillgänglig på www.2030vast.se.


