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Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Varbergs 
kommun  
 
Varbergs kommun är en av de 37 kommuner och regioner 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 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att 
vara med i projektet från 2021. Varbergs kommun är en av dem. Det innebär att 
18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala 
Sverige. 
 
– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala 
Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala 
målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 
 
Det lokala Agenda 2030-arbetet 
I Varberg styrs arbetet med Agenda 2030 av kommunens hållbarhetsmål. Under 
2021 kommer kommunens första hållbarhetsbokslut att genomföras, där det blir 
möjligt att samlat ta del av pågående arbete. Bokslutet blir ett viktigt verktyg för 
att synliggöra resultat och samla organisationen i det lokala bidraget till den 
globala agendan. 
 
– Genom engagemanget i Glokala Sverige får Varbergs kommun ytterligare en 
plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030, vilket kan bli 
en viktig hjälp i vårt arbete för en hållbar utveckling i Varberg, säger Christofer 
Bergenblock (C), kommunalråd i Varberg. 
 
–  Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det 
krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska 
klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter 
samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR. 
 
Besök www.glokalasverige.se för mer information och se kontaktpersoner nedan.  
 
För mer information, kontakta: 
Christofer Bergenblock (C), kommunalråd 
070-823 68 00, e-post: christofer.bergenblock@varberg.se 
 
Svenska FN-förbundet: Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig,  
08-462 2540, e-post: kerstin.soderstrom@fn.se  
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Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, 
070-606 41 93 e-post: kerstin.blom.bokliden@skr.se 
 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD: Maria Jansson, 
kommunikationsstrateg, 072 997 2054, e-post: maria.jansson@icld.se 
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