Agenda 2030
– I riktning mot en hållbar välfärd

Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

”

Agenda 2030 kräver en samhällsomställning
där hållbar utveckling är ett övergripande
mål för hela politiken. Regeringen måste våga
prioritera och vara modiga i sitt ledarskap.
Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030
Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs
av FN:s generalförsamling i september 2015.
Den innebär att världens länder förbundit sig
att gemensamt uppnå en ekonomiskt,

miljömässigt och socialt hållbar utveckling
till år 2030. Agendan innehåller 17 mål
och 169 delmål som tillsammans kallas de
Globala målen.

Agenda 2030-delegationen
Delegationen utsågs av regeringen i mars
2016. Den består av ordförande Parul Sharma
och ledamöterna Johan Hassel, Mattias Klum,
Ingrid Petersson, Johan Rockström, Johanna

Sandahl och Ida Texell. Delegationen är en
statlig offentlig utredning med uppdrag fram
till mars 2019.

Uppdraget
Delegationens uppdrag är att stödja och
stimulera det svenska genomförandet av
agendan och i dialog med olika samhällsaktörer ta fram ett förslag till handlingsplan.
Delegationen ska även främja kunskaps- och

informationsutbyte. Den 1 juni 2017 presenterade delegationen en rapport med förslag till
handlingsplan till regeringen. Kompletteringar
kommer att lämnas i mars 2018 och mars
2019.

Vikten av ett barn- och ungdomsperspektiv
En av utgångspunkterna för hållbar utveckling
är generationsperspektivet. Det innebär att
den utveckling som tillfredsställer dagens
behov inte får äventyra kommande generatio-

ners möjlighet att tillfredsställa sina behov.
Barn- och ungdomsperspektivet är därför
centralt i delegationens arbete och för att
uppnå en hållbar utveckling.
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I riktning mot en hållbar välfärd

Sverige bedöms ha goda förutsättningar att nå de Globala målen och placerar
sig konsekvent i topp i internationella mätningar. En viktig anledning är
den svenska välfärdsmodellen, som tillsammans med ett starkt näringsliv,
engagerat civilsamhälle, forskning och innovation, välfungerande institutioner
och hög mellanmänsklig tillit har skapat en god grund för hållbar utveckling.
Det finns dock utmaningar även för Sverige. För att nå de Globala målen
måste Sverige därför förvalta och utveckla den svenska välfärdsmodellen
och säkerställa att hållbar utveckling genomsyrar all politik och verksamhet
såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
1 juni 2017 överlämnade delegationen rapporten ”I riktning mot en hållbar
välfärd” till regeringen. Rapporten består av en nulägesbeskrivning och ett
förslag till handlingsplan.

Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen rymmer en översiktlig
analys av hur Sverige ligger till i relation till de
Globala målen. Precis som många globala
jämförelser visat så ligger Sverige väl till i
relation till merparten av målen, men eftersom agendan förutsätter en ambitionshöjning
för alla länder pekar också analysen på ett
antal utmaningar i en svensk kontext.
I nulägesanalysen konstateras också att
utmaningarna i arbetet med hållbar utveckling
till stor del är globala, men lösningarna
4

företrädesvis lokala. I Sverige finns goda
förutsättningar att få till stånd ett nationellt
genomslag för agendan på lokal och regional
nivå, men det förutsätter en tydlig nationell
färdriktning att förhålla sig till.
Avslutningsvis lyfter delegationen fram vikten
av sammanhållen styrning och ledning för ett
framgångsrikt genomförande av agendan.
Tydlighet och långsiktighet från den politiska
ledningen samt vikten av förankring i riksdagen har lyfts fram av många aktörer.

Förslag till handlingsplan
Baserat på nulägesbeskrivningen och de
dialoger och konsultationer som genomförts föreslår delegationen sex prioriterade
områden. Det är områden som samlar
flera av utmaningarna som Sverige står
inför och där åtgärder kan ge stort
genomslag för Sveriges genomförande

av Agenda 2030. De bör därför prioriteras
av regeringen i deras fortsatta arbete med
Agenda 2030. Även delegationen kommer
att arbeta vidare med dessa i samråd med
olika samhällsaktörer inför rapporten i mars
2018 och slutbetänkandet 2019.

Sex prioriterade områden

1

Ett jämlikt och jämställt
samhälle

4

Ett starkt näringsliv med
hållbara affärsmodeller

2

Hållbara städer

5

Hållbara och hälsosamma
livsmedel

3

En samhällsnyttig och
cirkulär ekonomi

6

Stärkt kunskap och
innovation
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I riktning mot en hållbar välfärd
Förslag på åtgärder
Delegationen föreslår ett antal åtgärder som regeringen bör vidta för att stärka och driva på
genomförandet av agendan. Syftet med åtgärderna är att som ett första steg skapa bättre
förutsättningar för långsiktiga och integrerade insatser inom den offentliga förvaltningen och
samhället i stort. I korthet föreslås:

1

Parlamentarisk
förankring

Agendan innehåller breda och komplexa
utmaningar. Det behövs därför en tydlighet
och långsiktighet i arbetet, vilket kräver en
parlamentarisk förankring. Det behövs också
en översyn av hur agendan förhåller sig till
existerande nationella mål, däribland miljökvalitetsmålen.

2

Förstärkning av regeringens
genomförandeorganisation

För att stärka samstämmigheten och säkerställa att agendan får genomslag i all statlig
styrning föreslås bl.a. ett vetenskapligt råd
för Agenda 2030 samt att ett Agenda
2030-kansli inrättas på Regeringskansliet.

3

Ekonomisk styrning för
genomförandet

Även den ekonomiska styrningen behöver
anpassas till hållbar utveckling. Delegationen
föreslår därför styrning utifrån välfärdsmått
som komplement till BNP, att det införs
starkare hållbarhetskrav för AP-fondsinvesteringar, ökade insatser för minskad kapital- och
skatteflykt samt åtgärder för att ytterligare
stärka företagens arbete med mänskliga
rättigheter.
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4

Myndigheternas ansvar för
genomförandet

Myndigheterna har redan idag ansvar för att
bidra till genomförandet av agendan, men det
behövs förtydligande av ansvarsfördelning i
deras styrdokument. Delegationen föreslår
också att kriterier gällande hållbar utveckling
införs för vissa statliga bidrag. För att öka
kunskapen föreslås även åtgärder för stärkt
utbildning för hållbar utveckling i skolor.

5

Det regionala och lokala
genomförandet

Det är viktigt att den svenska regionala
tillväxtpolitiken och EU:s strukturfonder är
i linje med agendan. Delegationen föreslår
därför ett antal åtgärder inom ramarna för
detta. Utöver det föreslås även en översyn
av Plan- och bygglagen för att integrera alla
dimensioner av hållbar utveckling i samhällsplaneringen.
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Kommunikation och
folkbildning

Behovet av ökad kunskap och information
har konsekvent lyfts i delegationens konsultationer med olika aktörer. Därför föreslås en
folkbildningskampanj i samarbete med olika
aktörer samt upprättande av en nationell
plattform som samlar aktörer och information om det nationella genomförandet.

Vad händer nu?

Delegationen har överlämnat sitt förslag till handlingsplan till regeringen för vidare behandling.
I samarbete och dialog med olika samhällsaktörer kommer delegationen nu att fördjupa
analysen och återkomma med ytterligare åtgärdsförslag år 2018 och 2019.

1 mars
Rapport med
kompletterande
förslag

11 mars
Slutbetänkande

1 nov
Delrapport
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Kommunikationsrapport
31 maj
Nulägesanalys
och förslag till
handlingsplan
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Rapporten med åtgärdsförslagen i sin
helhet samt tidigare rapporter finns på
www.agenda2030delegationen.se
facebook.com/agenda2030delegationen
agenda2030.delegationen@gov.se

