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Agenda 2030-delegationen inbjuder till rundabordskonferens:

Beslutsunderlag för en hållbar
framtid
– ett utredningsperspektiv

Finns förutsättningar för ett
helhetsperspektiv kring hållbar
utveckling?
Hur kan förslagen bidra till
synergier?
Hur kan målkonflikter identifieras
och hanteras?

Datum: 5 april 2017, kl. 13-16
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Arrangör: Agenda 2030-delegationen.
Varför: Delegationen vill lyssna in erfarenheter och råd från utredningsväsendet för
att kunna föreslå åtgärder som leder till att framtidens beslutsunderlag styr mot en
hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.
Vem: Du som har erfarenhet av att vara utredare, ledamot i kommitté,
utredningssekreterare, expert eller författare av direktiv inom offentlig utredning, eller
arbetar på myndighet eller forskningsinstitut med för syftet relevant erfarenhet.
Syfte: Konferensen syftar till att via samlad erfarenhet och kunskap identifiera
åtgärder som kan bidra till att de analyser och underlag som tas fram för politiska
beslut ännu tydligare leder Sverige och världen i riktning mot en hållbar framtid.
Anmälan: Senast onsdag 22/3 till agenda2030.delegationen@regeringskansliet.se
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Program
13:00-13:10 Välkommen och syfte med rundabordskonferensen
Johan Hassel, ledamot av Agenda 2030-delegationen och vd för
tankesmedjan Global Utmaning (moderator)
13:10-13:20 Vilket är vårt egentliga uppdrag?
Marie Uhrwing, Statskontoret, om integrerat hållbarhetsperspektiv och
målprioritering i statlig styrningen
13:20-15:00 Hur uppnås styrkan i det integrerade hållbarhetsperspektivet –
och vad blir konsekvensen när det saknas






Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare.
Ola Alterå, Särskild utredare Utredningen cirkulär ekonomi
Emma Sterky och Oscar Svensson, Utredningssekreterare
Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
Anna Balkfors, Utredningssekreterare Kommissionen för jämlik hälsa
Anna Lexelius, Huvudsekreterare Tillitsdelegationen



Rundabordsdiskussion



Fika

15:00-16:00 Politik, forskning och styrning för en hållbar utveckling

16:00



Forskningsrön om hållbarhetsintegrerad styrning
Åsa Persson, Stockholm Environment Institute



Förväntningar från politiken – beslutsunderlag för en hållbar
utveckling Ardalan Shekarabi, civilminister



Rundabordsdiskussion
Mingel
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Bakgrund
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och de 17 Globala
målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agendan är ett
historiskt dokument – för första gången finns en samlad strategi för hur alla världens
länder gemensamt ska uppnå en hållbar utveckling. Målen är integrerade och
odelbara. För att nå framgång krävs handling av alla samhällets aktörer inom alla
sektorer från lokal till global nivå.
Som ett led i Sveriges genomförande av agendan har regeringen tillsatt Agenda
2030-delegationen med uppgift att stödja och stimulera det nationella arbetet. I
uppdraget ingår att bedöma i vilken utsträckning Sverige uppfyller målen i agendan
och vilka ytterligare åtgärder som behövs. I delegationens delredovisning från den 1
november 2016 framhålls att genomförandet av Agenda 2030 i många delar är en
fråga om styrning och ledning. Agendan måste genomsyra all politik och verksamhet.
En förutsättning för detta är att de underlag som tas fram inför politiska beslut bidrar
till genomförandet. De offentliga utredningarnas analyser och förslag utgör en
väsentlig del i framtagandet av detta underlag.
Hur bidrar utredningarnas förslag till en hållbar utveckling? Vilka förutsättningar finns
för att hålla samman de tre hållbarhetsperspektiven? Hur ska olika mål prioriteras vid
eventuella målkonflikter? Vilken roll har direktivets problembeskrivning? Vilken grad
av förändring ska lagda förslag ge?
Konferensen syftar till att, via samlad erfarenhet och kunskap, bidra till att identifiera
åtgärder som gör att underlag för politiska beslut ännu tydligare leder Sverige och
världen i riktning mot en hållbar framtid.

Bakgrundsmaterial
För att få mesta möjliga ut av eftermiddagen föreslår vi att ni tar del av följande
bakgrundsmaterial:
- Agenda 2030-delegationens webbplats
- FN-resolutionen Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
- Agenda 2030-delegationens delredovisning från november 2016

