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Arbetet i Sverige 

• Regeringens ambition är att Sverige ska vara 
ledande i genomförandet 

• Sveriges genomförande av agendan ska ske 
genom arbete nationellt, regionalt och lokalt 
samt att vara en motor i arbetet globalt 

• Regeringen har tillsatt Agenda 2030-
delegationen  



Delegationen 

• En del av arbetet med genomförandet i Sverige 

• 7 ledamöter, stöds av ett kansli  

• utsedd av regeringen, tillfällig myndighet (mars 
2016 – mars 2019) 

• rapporterar till Finansdepartementet,  
Ardalan Shekarabi ansvarig minister 



• Övergripande – att stödja och stimulera arbetet 
med Sveriges genomförande av agendan 

• Förankring med kommuner, samverkansorgan, 
landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället, 
arbetsmarknadens parter, näringslivet och 
civilsamhället. Barn och unga är särskilt viktiga 

• Presentera förslag till övergripande handlingsplan 
med förslag till åtgärder 

 

 
Delegationens uppdrag 
 



• Delrapportering den 1 november 2016 
• Agendan i relation till pågående arbete med hållbar utveckling 
• Vikten av styrnings- och ledningsperspektiv 
• Vikten av ett barn- och ungdomsperspektiv 

• Delrapportering den 1 mars 2017  
• förslag på kommunikationsåtgärder den 1 mars 2017 överlämnade till 

regeringen http://www.agenda2030delegationen.se 

• Dialoger med näringsliv, civila samhället, kommuner och 
landsting m.fl.  

• Delrapportering 1 juni 2017 

 
Delegationens arbete hittills 
 

http://www.agenda2030delegationen.se/


Kartläggning och dialog 

• Hur väl uppfyller Sverige målen och delmålen? 
Nulägesanalys/mappning 

 
• Var finns hålen och var finns det 

målkonflikter? Hur kan dessa bli synergier? 
 

• Samråd med samtliga sektorer för en samlad 
bild av var Sverige står idag 
 



Nulägesanalys och  
förslag till handlingsplan 
• Sverige når långt när det gäller att uppfylla agendans mål 

strukturellt men det finns utmaningar som behöver hanteras 

• Tydlighet från regeringen efterfrågas 

• Långsiktighet, styrning och ledning betonas 

• En översättning av delmålen behövs 

• Behov av kommunikationsåtgärder/bildningsinsatser 

• Viktigt att agendan integreras i den offentliga förvaltningen 

• Ta vara på barn och ungdomsperspektivet 

 

 

 



Vad kommer förslaget att handla om 
• att det finns behov av parlamentarisk förankring 
• att det finns behov av att arbeta med åtgärder mot ojämlikhet och ökande 

klyftor  
• att urbanisering och demografi ställer särskilda krav på hållbara städer 
• att det finns behov av samhällsnyttig ekonomi bortom BNP 
• att det behövs ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller 
• att det behövs hållbara och hälsosamma livsmedel 
• att det finns behov av stärkt kunskap och innovation 
• att fortsätta arbeta med den lokala och regionala nivån som i vissa fall har 

kommit väldigt långt, längre än den  nationella nivån  
• att fortsätta arbeta med näringslivet som kommit långt och är pådrivande 
• att fortsätta arbeta civila samhället som är engagerat och pådrivande  

 
 



Kommunikationsåtgärder 
• En nyckel för arbetet med att genomföra agendan är att det finns god kunskap bland såväl 

allmänheten som olika samhällsaktörer om agendan och vad den innebär.  
 
• Återkommande synpunkter under  bilaterala möten och dialoger 

– det är svårt att få en samlad bild av Sveriges arbete med Agenda 2030, 
– det finns ett generellt behov av kunskapshöjande insatser och verktyg. 

 
• Delegationen har identifierat behovet av två övergripande och långsiktiga 

kommunikationsåtgärder i dagsläget: 
– En väg in - en nationell kommunikationsplattform 
– En nationell folkbildningskampanj om Agenda 2030. 

 
• Förslagen har överlämnats till regeringen för beredning. 

 



Delegationens fortsatta arbete 
Mandat fram till mars 2019 
2017 
• Almedalen 4 juli 
• Fortsatt fördjupnings- och förankringsarbete  
• Fortsatt arbete med informations- och kunskapsspridning 

2018 
• Rapport till regeringen i mars med eventuella kompletterande förslag 
• Fortsatt fördjupat förankringsarbete  
• Fortsatt arbete med informations- och kunskapsspridning 

2019 
• Slutrapport till regeringen i mars med förslag på åtgärder och vägen framåt 
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