Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige

Strategi för Agenda 2030 i Väst, 2019-2021
Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för
genomförande av de Globala målen”, och beskriver hur vi genom GAME:s nya samverkansforum,
Agenda 2030 i Väst ska bidra till att nå denna under de kommande tre åren. Strategin förverkligas
genom årliga verksamhetsplaner i vilka prioriterade teman och aktiviteter för respektive år beskrivs.

Bakgrund
I 20 år har nätverket GAME fungerat som en neutral arena som sammanför näringsliv, akademi och
samhällsaktörer i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling.
Inriktningen har genom åren varierat, men tyngdpunkten har legat på miljömässig hållbarhet. Bland
annat har GAME gjort löpande kartläggningar av satsningar på pilotprojekt och
demonstrationsanläggningar inom prioriterade miljöteknikområden och tagit fram en serie rapporter
om hur Västsverige kan ställa om till klimatneutralitet. Under våren 2017 togs beslut om att GAME
skulle bredda sig för att jobba bredare med hållbar utveckling, genom ett fokus på FN:s Globala mål
för en hållbar utveckling.
I juni 2017 presenterade den svenska Agenda2030-delegationen sitt första förslag på en nationell
handlingsplan för arbetet med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. I förslaget pekar
delegationen ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda 2030 och
poängterar att ”det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga
myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv”.
Agenda 2030 i Väst är ett initiativ som strävar efter att vara en sådan arena för Västsverige, med fokus
på partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer i synnerhet.
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Idén om ett Västsvenskt forum för Agenda 2030 startade som ett samtal utanför GAME under våren
2017, på initiativ av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås
Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling.
Under hösten 2017 togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAME:s finansiärsråd om att låta de
fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAME:s regi. Under 2018 fördjupades diskussionerna om
forumet, och Agenda 2030 i Väst lanserades formellt, med en introduktionsfilm, nya kanaler i sociala
medier, GAME-dagen samt premiär för den första forumträffen.

Syfte
Syftet med Agenda 2030 i Väst är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv,
akademi och samhällsaktörer i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de
Globala målen. Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten om
alla mål och hur de hänger ihop med varandra, men där mål 17 med fokus på partnerskap är ingången
till att jobba med hela agendan. Genom forumet får aktörer en plattform att tänka globalt, genom att
agera lokalt, och därmed bidra till en av prioriteringarna inom Västra Götalandsregionens strategi för
tillväxt och utveckling till 2020, om att ta globalt ansvar.
Med sin bas på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är GAME:s projektledning en del av
en unik samverkansmiljö med uppdrag att sammanföra de främsta forskarna inom hållbar utveckling
på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet samt att verka för samverkan mellan
forskare och samhället i stort. Tillsammans med övriga representanter i finansiärsråd, advisory board
och GAME:s öppna nätverk finns goda förutsättningar för Agenda 2030 i Väst att bli ett forum där nya
samverkansprojekt kan gro och växa. En viktig funktion med forumet är också att ha en
konsoliderande roll genom att koppla samman redan existerande initiativ och nätverk som gynnas av
ett närmare samarbete. När ett projekt väl är igång ska det kunna använda Agenda 2030 i Väst för att
sprida information om projektets pågående aktiviteter och resultat.

Vision
Ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen

Verksamhetsområden och mål till 2021
Det övergripande målet med Agenda 2030 i Väst till 2021 är att näringsliv, akademi och
samhällsaktörer refererar till och använder sig av Agenda 2030 i Väst för kunskapsutbyte och idéer för
gemensamma projekt och därmed bidrar i genomförandet av de Globala målen.
För att nå detta mål arrangeras aktiviteter inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden:
•
•
•
•

Forumträffar och workshops
Årlig konferens
Kommunikation och omvärldsbevakning
Fördjupat nätverkande
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För varje verksamhetsområde finns ett övergripande effektmål, samt aktivitetsmål som tas fram i
verksamhetsplanen för varje verksamhetsår.

Forumträffar och workshops
Ca fyra gånger per år arrangerar vi forumträffar som sammanför representanter ifrån näringsliv,
akademi och samhällsaktörer för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman. Val av
teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår. Forumträffar
arrangeras alltid i samarbete med någon av organisationerna i GAME:s finansiärsråd, advisory board,
företag med bas i regionen eller andra nätverk med liknande uppdrag som GAME.

Ev uppföljande
workshop
De som är
intresserade av att
utveckla projekt
diskuterar vidare.

Steg 3

Forumträff
Diskussion och
workshop kring
utmaningsdrivna
lösningar som
möjliggörs av bred
samverkan.

Steg 2

Steg 1

Uppföljande workshops arrangeras i de fall där det finns aktörer som vill fortsätta samtal kring
gemensamma projekt, och där det finns någon som är beredd att ta på sig rollen som projektägare.
När behov finns och möjlighet ges kommer GAME:s kansli att stötta projektägare med samordning
och kommunikation, exempelvis genom att bistå med planering av uppföljande workshops, stöd vi
projektansökningar samt genom att bevaka och kommunicera om projekt som utvecklas som ett
resultat av våra träffar.

Projektutveckling:
GAME stöttar
projektägare med
samordning och
kommunikation vid
behov och/eller när
möjlighet ges.

Effektmål:
Fram till år 2021 ska vi ca fyra gånger per år samla näringsliv, akademi och samhällsaktörer i
Västsverige för forumträffar och workshops för att stimulera kunskapsutbyte och samverkan i
Västsverige kring Agenda 2030.

Årlig konferens
Årligen arrangeras en konferens som genom kunskapshöjande presentationer och workshops lyfter
de aktiviteter som pågår i Västsverige gällande Agenda 2030. Konferensen ger tillfälle att inspireras av
goda exempel både från regionen och från andra delar av landet/världen, samt att följa upp
aktiviteter som har genomförts under året. Föreläsningar och fördjupade samtal som genomförs
under konferensen skapar också ett underlag till verksamhetsplanen för nästkommande år.
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Effektmål:
Fram till år 2021 ska vi årligen samla näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige för en
konferens som ger deltagarna inspiration och en ökad kunskap kring de aktiviteter som pågår i
regionen gällande Agenda 2030

Kommunikation och omvärldsbevakning
En viktig del av forumets verksamhet är att vara en neutral plattform för omvärldsbevakning och
kommunikation om de Globala 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.
Kanalerna som används för vår kommunikation är vår hemsida, vårt nyhetsbrev, sociala medier, en
årlig verksamhetsberättelse som sammanfattar årets aktiviteter, samt informationsinsatser på externa
konferenser och möten.
Effektmål:
År 2021 ska Agenda 2030 i Väst ha en kommunikation som engagerar och når en bred målgrupp.

Fördjupat nätverkande
Agenda 2030 i Väst är en proaktiv samverkanplattform som har överblick över olika pågående
aktiviteter i Västsverige och som strävar efter att koppla samman olika aktörers redan existerande
initiativ. Agenda 2030 i Väst vill vara en neutral arena till vilken aktörer kan spela in idéer till nya
samverkansinitiativ och projekt där det finns synergier och/eller tomrum att fylla. Av särskild vikt är
samverkan med andra nätverk och organisationer med liknande uppdrag och stöd ifrån Västra
Götalandsregionen och/eller som är baserade på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.
Några exempel är Win Win Award, CSR Västsverige och SDSN Northern Europe.
En annan strategiskt viktig aktivitet inom området fördjupat nätverkande är att verka för att uppnå en
bred representation från näringsliv, akademi och samhällsaktörer i vårt finansiärsråd och/eller
advisory board och att forumet är väl förankrat inom dessa organisationer.
Då partnerskap har identifierats som en nyckel i genomförandet av de Globala målen och vi tar
avstamp i det inom vår verksamhet, ser vi det som värdefullt att inom ramen för våra möten och
forumträffar utforska metoder för samverkan såsom samskapande/medskapande
Effektmål:
År 2021 ska Agenda 2030 i Väst ha fler organisationer i Västra Götaland som engagerar sig i vårt
nätverk för att skapa förutsättningar för partnerskap för genomförande av Agenda 2030 och de
Globala målen.
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Organisation
Under våren 2018 tog GAME:s finansiärsråd beslut om tre olika nivåer av engagemang i GAME. Dessa
tre nivåer har kompletterats med en fjärde som beskriver hur man tar del av GAME:s öppna nätverk.
1. GAME leds av ett finansiärsråd bestående av de organisationer som bidrar med pengar
och/eller inkind-tid i nätverket. Som medlem i GAME:s finansiärsråd är man med och tar
beslut om verksamhetens övergripande inriktning, konkreta mål, samt budget.
2. För att få in fler röster i verksamheten, inte minst från näringslivet, har GAME ett advisory
board vars medlemmar bjuds in till in att medverka på finansiärsrådets möten två gånger per
år. Vid dessa möten ligger fokus på hur utvecklar vårt partnerskap för att nå vår vision och
övergripande mål med Agenda 2030 i Väst. Samtliga medlemmar i GAME:s advisory board
ska godkännas av finansiärsrådet och väljs på ett år i taget. Representanter väljs utifrån
personliga egenskaper som anses värdefulla men också utifrån den verksamhet/bransch som
man representerar. Som medlem förväntas man kunna medverka på de två mötena under
året.
3. Organisationer kan engagera sig i Agenda 2030 i Väst genom särskilda arbetsgrupper som
finansiärsrådet och/eller verksamhetsledaren tillsätter. Arbetsgrupper är ett stöd för
verksamhetsledaren i planeringen av aktiviteter inom Agenda 2030 i Väst. Grupperna bör
bestå av en jämn representation från näringsliv, akademi, myndighet/kommun samt
civilsamhällets organisationer.
4. GAME är ett öppet nätverk till vilket representanter ifrån näringsliv, akademi samhällsaktörer
kan ansluta sig till som prenumeranter av vårt nyhetsbrev, följare i våra sociala medier, samt
genom medverkan på våra forumträffar och konferenser.

Prioriterade målgrupper
Den huvudsakliga målgruppen för Agenda 2030 i Väst är representanter från näringsliv, akademi och
samhällsaktörer med bas i Västsverige som har vilja, kapacitet och ett mandat från sin organisation att
i partnerskap med andra bidra i genomförandet av de Globala målen. Flera av de nyckelaktörna har vi
redan med i vårt nätverk, men vi vet också att många viktiga spelare som jobbar aktivt med frågorna
saknas, inte minst från näringslivet. Agenda 2030 i Väst har också en viktig roll att fylla för att
engagera de som ännu inte har kunskap om målen. En viktig uppgift under de kommande åren är att
genomföra en ordentlig analys över vilka aktörer som måste vara med för att vi ska lyckas nå vårt mål
och vision, samt på vilken nivå de behöver engageras i nätverket.
En annan särskilt viktig målgrupp är de andra organisationer och nätverk med liknande uppdrag som
vårt. Här har Agenda 2030 i Väst en unik möjlighet att agera som en brobyggare mellan olika nätverk,
och därmed bidra till att vi stärker varandra istället för att konkurrera om resurser och tid. Att
kontinuerligt föra dialog med befintliga nätverk, och bevaka vilka nya initiativ som startas är en viktig
strategisk uppgift för att lyckas engagera denna målgrupp.
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