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En gemensam agenda för en hållbar utveckling

• En integrerad agenda för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling

• En gemensam utvecklings- och förändringsagenda för en 
globaliserad och digitaliserad värld med minskad fattigdom, 
växande klimathot och nya ekonomiska stormakter

• En agenda för en ny syn på utveckling och tillväxt                   
– all utveckling måste vara hållbar utveckling

• En agenda för sammanhållen styrning



Politisk deklaration

X

17 Mål för hållbar 

utveckling
Medel för 

genomförande

Ramverk för översyn och uppföljning

Agenda 2030 - mer än de 17 målen



Alla länder ska utgå från sina förutsättningar
Att sätta Agenda 2030 i en svensk kontext

Identifiera behov av nya och vidareutveckla 
existerande initiativ
Integrera i ordinarie processer och säkerställa de 
3 dimensionerna

Vikten av samverkan och partnerskap
Hitta nya former för partnerskap

Genomförandet i Sverige 



Hållbar utveckling måste vara 

en del av kärnan i all verksamhet

- inte ett projekt! 



Många aktörer arbetar redan aktivt men

det saknas ett samlande mål och en gemensam 

riktning på nationell nivå



Möjligheter

• Bra utgångsläge internationellt sett 

• Ambitiösa nationella mål 

• Det offentliga och näringslivet har arbetat 

med hållbarhet länge

• Stort engagemang bland samhällets 

aktörer

Utmaningar

• Krävs omfattande förändringar under 

kort tid

• Genomförandegap – lever inte upp till 

dagens mål

• Krävs helhetssyn och samstämmig politik

• Blocköverskridande överenskommelser 

och långsiktighet behövs



Vår gemensamma agenda  - alla aktörer bidrar till omställningen

Civila
samhället

Staten

Arbetsmarknadens 
parter

Kommuner &

Landsting

Näringsliv

Forskning



Delegationens två uppdrag

1. Främja informations- och kunskapsspridning 

2. Lämna förslag på åtgärder för det svenska genomförandet

Rapporter:

• mars 2018, genomgång av riksdagsbundna mål
• maj 2017, I riktning mot en hållbar välfärd – förslag till handlingsplan
• mars 2017, kommunikationsförslag 
• november 2016, delredovisning



Urval av förslag från delegationen
• Riksdagsbundet mål för Agenda 2030 

• Samlad redovisning av Agenda 2030 i den statliga budgeten

• Agenda 2030-kommitté med bred sammansättning för framtagande av förslag och fortlöpande 
utvärdering

• Stärkta förutsättningar på lokal och regional nivå
➢Handslag mellan regeringen och SKL 
➢Hållbar utveckling i den regionala tillväxtpolitiken
➢Uppdrag till länsstyrelserna

• Forum för dialog 
➢ Nationellt Agenda 2030-forum 
➢ Regionala Agenda 2030-forum



UO 2 kap. 4.5

• Regeringen ska bedriva en ambitiös politik för hållbar 
utveckling och för att genomföra de globala målen.

• Omställningen till ett hållbart samhälle är en förutsättning för 
att kunna säkra en god ekonomisk utveckling, framtida välstånd 
och en god välfärd.

• Jämställdhet ska integreras och är en grundpelare i 
genomförandet av Agenda 2030. 



forts. UO 2 kap. 4.5.

• Barn och ungdomars medverkan och deras rättigheter samt 
samarbete med näringslivet är viktiga fokusområden i det 
fortsatta arbetet. 

• Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och 
regeringen avser stärka dess samordning och uppföljning. 

• Regeringen avser att under 2020 återkomma till riksdagen med 
en samlad inriktning för arbetet med att genomföra och följa 
upp agendan. 



forts. UO 19 kap. 2.4.

• Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av 
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft

• Regeringens förslår att målet för den regionala tillväxtpolitiken ska vara: 

Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en 
hållbar utveckling i alla delar av landet. 



Global uppföljning

High Level Political Forum (HLPF)

• 9 – 18 juli (16-18 juli)

• Tema: "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality“

FN:s Generalförsamlingen/UNGA den 23-26 september

• Första toppmötet om Agenda 2030 sedan dess antagande 2015
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Världens utmaning - Världens möjlighet 

Bara tillsammans kan vi genomföra 
Agenda 2030 för hållbar utveckling!


