
Agenda 2030 är ett viktigt område i vår nya biblioteksplan. 

Ur Bibliotek för alla genom hela livet - Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne: 

”FN har med Agenda 2030 tagit fram sjutton globala mål för hållbar utveckling, som adresserar vår tids största 

miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar. Bibliotek har en betydande roll i arbetet med att bidra till ökad 

hållbarhet. I dagens samhälle innebär detta också att sträva mot hållbarhet avseende fakta, kunskap och information.  

Genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan biblioteken bidra till ett mer krisförebyggande och motståndskraftigt 

samhälle, med hänsyn till bland annat klimatförändringarna och dess konsekvenser. Med sin verksamhet kan biblioteken 

åstadkomma delaktighet kring Agenda 2030 i lokalsamhället.  

Vissa mål och delmål i Agenda 2030 är extra relevanta för biblioteken och kan även kopplas till de övergripande 

utvecklingsområdena i denna plan. Det gäller bland annat de mål som handlar om livslångt lärande, att värna fri- och 

rättigheter och att alla ska kunna läsa och ha tillgång till information och kommunikationsteknik. 

Folkbiblioteken kan öka medvetenheten om målen och ge invånarna verktyg att koppla dem till sina egna liv, samt 

underlätta för invånarna att själva kunna bidra till målen.  

För sjukhusbiblioteken är det globala målet om god hälsa och välbefinnande i särskilt fokus. Ett innovativt klimatarbete och 

verkandet för jämlik hälsa i befolkningen kräver ett samspel mellan aktörer inom såväl kultursektorn som i andra 

samhällssektorer. Genom sina sätt att verka främjar biblioteken social hållbarhet. Bibliotek har dessutom fungerat enligt 

delningsekonomins principer sedan långt innan ordet uppfanns.” 

 

Under detta första år med Agenda 2030 i vår biblioteksplan har vi fokuserat på att tillsammans med 

biblioteken lyfta Agenda 2030 inte bara som ett antal mål att arbeta efter, utan också som ett mycket 

användbart sätt att kommunicera det biblioteken redan gör. Genom att sätta Agenda 2030-rubriker 

på verksamheten, både i extern och intern kommunikation, så ökar chansen för att hitta fruktbara 

samarbeten. Det är också ett sätt att bli tydlig med att biblioteken är en viktig aktör i 

hållbarhetsarbetet, i den kommunala organisationen och i lokalsamhället.  

Vi uppmuntrar också biblioteken att våga ta sig an fler av de 17 målen. De är redan aktiva med de 

sociala hållbarhetsmålen, men alla arbetar inte lika medvetet med de miljömässiga. 

En inspiration i vårt arbete med Agenda 2030 är en bröllopstårta! Tårtan är i själva verket en modell 

som miljövetaren Johan Rockström med kollegor har tagit fram för att uppmuntra till ett mer 

genomgripande arbete med de 17 målen. Det understa lagret i tårtan, basen, är miljömässig 

hållbarhet. I mitten ligger de sociala hållbarhetsmålen och överst de ekonomiska målen.  

Om man tänker sig att man skär en tårtbit genom alla lagren, så får man med alla tre typerna av 

globala mål i sitt arbete – och riskerar inte att missa den miljömässiga hållbarheten. 

Vi upplever ett ovanligt stort söktryck på våra olika ekonomiska stöd till biblioteksutveckling denna 

höst, och vi ser hur allt fler bibliotek relaterar till de globala målen i sina ansökningar. 

Globala målen-tårtan 

https://www.globalamalen.se/ett-nytt-satt-att-se-de-globala-malen-som-en-tarta/


 


