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1. Syfte  
 
Syftet med detta styrdokument är att skapa systematik, styrning och ansvarsfördelning kring 
utbildning i agenda 2030 i kommunkoncernen och hur detta förhåller sig till Lokal agenda 
2030.  
 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  
Detta styrdokument kopplar an till Falkenbergs kommuns ramverk för Lokal agenda.   
 

3. Systematik och planering för utbildning i agenda 2030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående tre noder utgör grundpelarna för integrering av agenda 2030 i Falkenbergs 
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. I dessa tre noder sker automatiskt ett lärande 
kring agendan, hur det går för Falkenbergs kommun samt vad som behöver göras och skapas 
samlad action kring för att nå målen. 
 
För att förstärka intergeringsarbetet ytterligare sker ytterligare utbildningsinsatser enligt 
följande;  
 

1. Tvärsektoriella årliga analyser till hållbarometern där verksamhetsrepresentanter 
deltar vid analyser av de mål som deras verksamhet berör/berörs av.   

2. Årliga dialoger med bolags och förvaltningars ledningsgrupper om nuläget. 
3. Årliga tvärsektoriella dialoger med förtroendevalda, i enlighet med Lokal agendas 

systematik. 
4. För grundutbildning i agenda 2030 används Glokala Sveriges webbutbildning och en 

egenproducerad infocaptionutbildning om Lokal agenda 2030 i Falkenberg. Därtill 
finns metodstöd och infocaptionutbildning för konsekvensanalys inför beslut.  

5. Anpassade workshops på nämnds/bolags/förvaltningsnivå.  

Systematik för 
Lokal agenda 2030.

Konsekvens-
analys inför 
beslut 

Hållbarometer 
med årliga 

nulägesanalyser
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6. Övriga riktade utbildningar och workshop efter behov, i linje med Lokal agenda 
2030 fokus vikten av tillsammansskap och integrera hållbarhet i vardagen.  

 

4. Ansvarsfördelning och uppföljning  
 Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för de tvärsektoriella årliga analyserna i 

hållbarometern och bjuder årligen in bolagens och förvaltningarnas ledningsgrupper 
dialoger kring nuläget. Detta sker upptill den årliga tvärsektoriella dialogen med 
politiken som kommunstyrelseförvaltningen också ansvarar för 

 Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för infocaptionutbildning i Lokal agenda 
2030 som ett komplement till Glokala Sveriges webbutbildning.  

 Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för metodstöd och infocaptionutbildning i 
den framtagna modellen för konsekvensanalys inför beslut utifrån agenda 2030.  

 Workshopar på nämnds/förvaltningsnivå avropas vid behov av respektive 
nämnd/förvaltning/bolag.  

 Övriga utbildningar, dialoger och workshops på avdelnings- och enhetsnivåer sker 
för att möta verksamheternas behov. Dessa sker efter kontinuerlig dialog på 
chefsnivå för att anpassa kommunstyrelseförvaltningens stöd till verksamheterna.  

 
 
Kommunsstyrelseförvaltningen ansvarar för att följa upp utbildningsinsatser inom agenda 
2030. 
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