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I riktning mot en hållbar välfärd





Genomförandet i Sverige
.
.

Riksdagen
Regeringen
• Hela regeringens ansvar
• Ordinarie strukturer
• Särskilda uppdrag till myndigheter (ex. Sida, SCB)
• Agenda 2030 – delegationen 
• HLPF
• Handlingsplan (klar innan sommaren)

Offentliga och privata aktörer
• Statliga myndigheter
• Kommuner, landsting och SKL
• Näringslivet
• Akademi och forskning
• Civilsamhället 



Delegationens uppdrag
.
.

Stödja och stimulera det svenska 
genomförandet av Agenda 2030 och ge förslag 
till övergripande handlingsplan.

Rapporter:
• 1 november 2016, delredovisning
• 1 mars 2017, kommunikationsförslag 
• 31 maj 2017, I riktning mot en hållbar välfärd
• 1 mars 2018, delredovisning
• 11 mars 2019, slutbetänkande



Ledamöter i Agenda 2030 – delegationen 
.
.

Ingrid Petersson (ordförande), Formas
Henrik Henriksson, Scania
Mikael Karlsson, KTH
Ulrika Liljeberg, Leksands kommun
Olle Lundberg, Stockholms universitet (CHESS)
Veronica Magnusson, Vision
Johan Rockström, Stockholms universitet (SRC)
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
Hannah Stanton, TheGoals.org
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad
Ida Texell, Brandkåren Attunda



Ambitionsnivån:
Sverige ska vara världsledande i 
genomförandet av Agenda 2030.

Men… 
det är skillnad på att vara bäst i världen 
och göra det som är bäst för världen



Prioriterade områden
Identifierat sex prioriterade områden baserat 
på nulägesbeskrivningen:
.

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
2. Hållbara städer
3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
5. Hållbara och hälsosamma livsmedel
6. Stärkt kunskap och innovation



Åtgärdsförslag
.

Fokus på att skapa bättre förutsättningar för långsiktiga och integrerade 
insatser
.
Förslag inom följande områden:

• Parlamentarisk förankring
• Förstärkning av regeringens genomförandeorganisation
• Ekonomisk styrning för genomförandet
• Myndigheternas ansvar för genomförandet
• Det regionala och lokala genomförandet
• Kommunikation och folkbildning 



Riksdagens roll är viktig
”I agendans deklaration lyfts de nationella 
parlamenten fram som nyckelaktörer. En långsiktig 
samhällsomställning måste ha en bred politisk 
förankring och inte vara avhängig vilka som innehar 
regeringsmakten. 
Sverige har många nationella riksdagsbundna mål och 
lagstiftning som styr arbetet och bidrar till en hållbar 
utveckling. Därför bör även Agenda 2030 som helhet 
och arbetet med en samlad nationell målbild 
förankras i riksdagen.”



Delredovisning, 1 mars 2018

Relevanta delmål ur ett svenskt perspektiv och grad av 
överensstämmelse mellan delmål och riksdagsbundna mål 
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Delredovisning, 1 mars 2018

Hur väl tvärgående perspektiv* uttrycks i de riksdagsbundna målen



Utmaningarna är globala 
men lösningarna är lokala

Den lokala och regionala nivån är viktig!



Förslag från delegationen och identifierade behov 
på lokal och regional nivå

• Styrning och ledning - indikatorer
• Utbildning förtroendevalda och tjänstepersoner
• Samhällsplaneringens roll.                                              

Koppla regional utveckling till Agenda 2030 och se över 
PBL

• Skolans roll.                                                                               
Se över läroplaner och genomföra en utbildningssatsning

• Medborgardialog 
• Kommunikation
• Internationellt samarbete



Styrning och ledning – några medskick
• Vad innebär Agenda 2030 i den lokala och regionala 

kontexten?
• Hur kopplar det som redan görs till Agenda 2030? Koppla 

till ordinarie mål, arbete och strukturer
• Vad bör utvecklas? Utveckla ordinarie processer och 

arbete utifrån principer och mål i agendan. 
• Agenda 2030 som del av målstrukturer och in 

budgetprocessen.
• Involvera olika verksamheter och samhällsaktörer i 

analys, genomförande och uppföljning.
• Agenda 2030 som verktyg och ramverk i ordinarie 

uppföljningssystem och om möjligt till befintliga 
indikatorer.



Katarina Sundberg
Agenda 2030-delegationen

agenda2030delegationen.se
facebook.com/agenda2030delegationen 
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