
Ett hållbart arbetsliv inom planetens gränser



”Du ska få ut 
så mycket som möjligt 
av ditt arbetsliv!”

Digitalisering, automatisering

Världens första fossilfria välfärdssamhälle 2045

Klimatanpassningar

Upphandlare

Chefer

Tekniker

Agenda 2030-samordnare

Samhällsplanerare

Hållbarhetsstrateger

Miljösamordnare

ARBETSLIVET



Vilken tror du är den viktigaste framtids-
frågan för dig personligen? 



Vilken tror du är den viktigaste framtids-
frågan för världen i stort?  





….är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(

”En hållbar utveckling...



17 mål – en Agenda

• Avskaffa extrem fattigdom
• Minska ojämlikheter i världen
• Lösa klimatkrisen 
• Främja fred och rättvisa 





Sveriges miljömål 



►Klimatpåverkan

►Biologisk mångfald

Sveriges miljömål – två oerhört kritiska 



►Viktigast: Medlemmar inom välfärden i hela Sverige! 

►Rättvis omställning till fossilfritt samhälle 

►Avtalsrörelse 2020 ”gröna avtal” 

►Internationella samarbeten och projekt ”Just transition” 

►Inga jobb på en död planet 

►Klimatberäkningar 

►Utsläppsminskning - transporter, avfall, tidning, profilprodukter

►Ständiga förbättringar 

Visions miljöarbete - bidrag till Agenda 2030



►Agenda 2030 

►Sveriges miljömål

►Klimatstrategier i alla politikområden: Utbildning, vård, omsorg, samhällsplanering 

►Klimatförändringar – klimatanpassningar

►Transporter/mobilitetslösningar/möten och resor

►Energi

►Upphandling

►Investeringar

►Matinköp och svinn 

►Konsumtion 

►Cirkuläritet

Arbetsgivarens roll och ansvar  



Koldioxidbudget 
►Mål Parisavtalet: Hålla planeten under 2, helst 1,5 

graders uppvärmning

►Budget = mängden co2 vi ”har kvar”

►Sätt för kommuner/regioner/ftg/org att beräkna och 
åskådliggöra hur stor mängden är 

►Syfte: planera och styra sin verksamhet för att uppnå 
resultat i linje med Parisavtalet



►Svara i MeetAppGo

Hur kan Vision bidra till miljömässig 
hållbarhet?



► Presentera er för varandra (namn och klubb/avdelning)

► Runda 1: Vilka förutsättningar finns lokalt att driva hållbarhetsfrågor? 

► Runda 2: Vad har ni för påverkansmöjligheter lokalt utifrån 
miljömässig/social/ekonomisk hållbarhet? 

Tips! Utgå från ”Bättre på jobbet med intresseförhandlingar” och 

”Påverka klimatet på jobbet” - och fundera på intresseförhandlingar att driva lokalt

Grupparbete 



►Svara i MeetAppGo

Denna hållbarhetsfråga vill jag driva 



►Svara i MeetAppGo

Detta stöd behöver jag från Vision 



►https://www.dn.se/klimatet-just-nu/#utslapp

►http://fossilfritt-sverige.se/

►https://kommunrankning.miljobarometern.se/

►https://klimatkommunerna.se/

►http://www.sekom.se/

►https://www.klimatkalkylatorn.se/

►http://sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/sa-har-kan-kommuner-bidra-till-miljomalen/

►http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/begransad-klimatpaverkan---saker-
kommuner-kan-gora/

►http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/ett-rikt-vaxt--och-djurliv---saker-kommuner-
kan-gora/

Länktips  



►Svara i MeetAppGo

Det här tar jag med mig från webbinariet



Tack! 


