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PRESSMEDDELANDE 
 

Åmåls kommun en del av hållbarhetsarbetet Glokala Sverige  
 

Åmåls kommun är en av de 37 kommuner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, 
SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att 
stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges 
kommuner och regioner. 
 
Glokala Sverige har antagit 37 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet 
från 2021. Åmåls kommun är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av 
landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige. 
 
Åmåls kommun har redan påbörjat resan mot målen i Agenda 2030 och genom projektet får 
kommunen tillgång till en stor verktygslåda som stöd i arbetet. Arbetet med målen i Agenda 2030 
ska på sikt bli en naturlig del i alla kommunala verksamheter. Den 8 februari startar arbetet i 
projektet. 
 
- Agenda 2030 är ett mycket viktigt arbete som pågår över hela världen, för att ställa om till ett 

samhälle som ger ett gott liv för människor, med allt var det innebär av ekonomi, hälsa, 
socialt liv, demokrati och miljö. Det finns inga skäl att Åmåls kommun ska stå utanför det 
arbetet, tvärtom tror jag att vi har väldigt mycket att vinna på det och genom Glokala Sverige 
få en flygande start på det arbete, för det är bråttom. Glokala Sverige ger oss tillgång till mer 
kunskap och nätverk av andra kommuner som vi kan få hjälp och stöd hos, det kan göra stor 
skillnad, säger Lotta Robertsson Harén (MP), ordförande kommunfullmäktige. 

 
Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, 
utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen 
Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och 
erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.  
 
Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med 
stöd av Sida.  
 
Besök www.glokalasverige.se för mer information. Där finns även en förteckning över samtliga 
antagna kommuner och regioner. 
 
För mer information, vänligen kontakta 
Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare, kansli- och utredningsenheten 
Telefon 0532-170 56, e-post: pia.carlsson@amal.se 
 
Lotta Robertsson Harén, (MP), ordförande kommunfullmäktigen 
Telefon 072-724 53 20, e-post: Lotta.Robertsson-Haren@amal.se 
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