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Agenda 2030-delegationen:

Sverige och Agenda 2030 - omställning till ett
hållbart samhälle

Agenda 2030-delegationen överlämnar idag sitt betänkande till
regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda
2030 för hållbar utveckling. Bland annat föreslås ett riksdagsbundet
mål för att få till stånd långsiktighet och bredast möjliga politiska
förankring och att regeringen i kommande budgetpropositioner ska ge
en samlad redovisning av hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider.

— För att nå agendans mål krävs lösningar som kan svara mot komplexa
utmaningar. Det ställer stora och delvis nya krav på alla delar av samhället.
Med våra förslag förbättras och förstärks det grundläggande arbetet inom
centrala och ordinarie styrprocesser hos riksdag och regering. Det ökar
potentialen till att beslut som tas leder till åtgärder som krävs för att skapa en
hållbar utveckling, säger Ingrid Petersson, ordförande i Agenda 2030delegationen.
För att hållbar utveckling ska kunna vara ett effektivt övergripande mål för
all politik behövs ett ledarskap som agerar långsiktigt men som samtidigt är
flexibelt. Det behövs också mer utvecklade former för samordning och
styrning.

Syftet med förslagen är att skapa bättre förutsättningar att besluta om åtgärder
som främjar hållbar utveckling i det dagliga arbetet och därmed också verkar
för att agendan genomförs. Delegationen föreslår bland annat att:
• Riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030.
Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut och en bred politisk förankring
av Agenda 2030,
• regeringen från och med budgetpropositionen för 2022, ger en nulägesanalys
och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030,
• regeringen tillsätter en kommitté som fram till år 2030 kontinuerligt ska ta fram
förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera genomförandet av Agenda 2030
så att arbetet för att nå agendans mål drivs framåt,
• regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och
regional nivå.
Om delegationens förslag genomförs skapas ett bättre system för att vidta de
åtgärder som leder till att Sverige kan nå uppsatta mål i Sverige men också
bidra till att nå målen om en hållbar utveckling globalt.
Delegationen betonar vikten av alla samhällsaktörers delaktighet och att
genomförandet av Agenda 2030 är ett gemensamt ansvar. Nya former för
dialog med bredd och långsiktighet är en del av arbetet med att genomföra
agendan. Omställningen till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle kräver
ändrade förhållningssätt och handlingsmönster på både individ- och
samhällsnivå. Om alla svenska aktörer bidrar kan vi vända världens utmaning
till världens möjlighet.
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