Mål och delmål

Stor inverkan
nationellt (ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Stor inverkan
internationellt (ja/nej)

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan ja
könen inom utbildningsområdet och
säkerställa lika tillgång till utbildning och
yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta
personer, inklusive personer med
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn
som lever under utsatta förhållanden.

Myndigheten stödjer möjligheten till livslångt lärande genom arkiv/bibliotek samt
besöksmålsverksamhet (ja).

nej

ja
4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer
som är anpassade för barn och personer med
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder
en trygg, fredlig, inkluderande och
ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Myndigheten stödjer möjligheten till livslångt lärande genom arkiv/bibliotek samt
besöksmålsverksamhet (ja).

nej

Samverkan i genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten (ja).

nej

Funktionsanpassning av arbetsmiljön (nej).

nej

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.

6. Säkerställa tillgången till och en
hållbar förvaltning av vatten och
sanitet för alla
6.6. Senast 2020 skydda och återställa
nej
de vattenrelaterade ekosystemet,
däribland berg, skogar, våtmarker,
floder, akviferer och sjöar
8. Verka för varaktig, inkluderande
och hållbar ekonomisk tillväxt, full
och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv
nej
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar
och personer med funktionsnedsättning,
samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra
politik för hållbar turism som skapar
arbetstillfällen och främjar lokal kultur
och lokala produkter

nej

nej
● Gruvuppdraget. Regeringsuppdrag att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och
befintliga samhällen (ja).
● Turism och kulturella och krea1va näringar, medverkan i besöksnäringens myndighetsgrupp samt
destinationsutveckling (nej).
● Uppdrag a3 rapportera arbetet med tradi1onell småskalig matkultur i syfte att ta till vara och
utveckla traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap
(ja).

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur,
verka för en hållbar industrialisering samt
främja innovation
nej
9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional och
gränsöverskridande infrastruktur, för att
stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt
överkomlig och rättvis tillgång för alla.
10. Minska ojämlikheten inom och mellan
länder
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för alla
ja
människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politska livet
11. Göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara
nej
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande
och hållbar urbanisering samt förbättra
kapaciteten för deltagandebaserad,
integrerad och hållbar planering och
förvaltning av bosättningar i alla länder
11.4 Stärka insatserna för att skydda och
ja och nej
trygga världens kultur- och naturarv

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell
tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga
platser, i synnerhet för kvinnor och barn,
äldre personer och personer med
funktionsnedsättning

nej

● Tillhandahåller fri information om fornlämningar, kulturmiljöer, vård och bruk mm. (ja).
● Arbete med strategi för a3 integrera kulturmiljö i transpor1nfrastruktur (nej).

nej

Implementering av "Vision för kulturmiljöarbetet till 2030" (nej).

nej

● Tillhandahåller information om byggande, planering, skydd av kulturarv samt stärkt regional och
nationell utveckling (nej).
● Arbete med strategi för a3 integrera kulturmiljö i bebyggd miljö (nej).
● Arbete inom pla:ormen för hållbar stadsutveckling (nej).

nej

● Deltagande i Unescos världsarvskommi3é (ja).
● Framtagandet av föreskri=er och vägledningar för 2 kap. kulturmiljölagen (ja).
● Kvalitetssäkring av informa1on i projektet Skogs och Historia samt prövning av granskare för
registrering i FMIS (ja).

ja och nej

Samverkan med Naturvårdsverket om grön infrastruktur (ja).

nej

Kulturmiljö som resurs i nya och befintliga gruvsamhällen in Bergslagen (Gruvuppdraget) och
uppdrag om småskalig matkultur (ja).

nej

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster
12.b Utveckla och genomföra verktyg för att nej
övervaka hur en hållbar utveckling påverkar
en hållbar turism som skapar arbetstillfällen
och främjar lokal kultur och lokala produkter.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser

Deltagande i Unescos världsarvskommitté (ja)

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten nej
och den mänskliga och institutionella
kapaciteten vad gäller begränsning av
klimatförändringarna, klimatanpassning,
begränsning av klimatförändringarnas
konsekvenser samt tidig varning.
14. Bevara och nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling
14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent
nej
av kust- och havsområdena, i
överenstämmelse med nationell och
internationell rätt och på grundval av
bästa tillgängliga vetenskapliga rön

● Klimatanpassning av kulturarv (nej).

nej

● Samverka kring havsplanering. Deltagande i Havs- och va3enmyndighetens arbete med
nya riksintressen till havs (ja).

nej

15. Skydda, återställa och främja ett
hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald
15.1 Till 2020 bevara, återställa och
hållbart använda ekosystem på land och
i sötvatten och deras ekosystemtjänster,
särskilt skogar, våtmarker, berg och torra
områden, i enlighet med de skyldigheter
som anges i internationella
överenskommelser

nej

● Arbete med översyn och utvärdering av kulturmiljöer i miljömålssystemet (ja).
● Informa1on, vägledning och manualer för vård av biologiskt kulturarv och kulturreservat (ja).
● Arbete med kulturella ekosystemtjänster i form av medverkan i Naturvårdsverkets
referensgrupp för kommunikationsträning om ekosystemtjänster (ja).

nej

15.2 Till 2030 främja genomförandet av
hållbart brukande av alla typer av skogar,
stoppa avskogningen, återställa
utarmade skogar och kraftigt öka
nybeskogningen och återbeskogningen i
hela världen

nej

● Genomförandet av hänsynsuppföljning, följa skogsbrukets hänsyn 1ll forn- och
kulturlämningar (nej).
● Projektet Kulturarv i skogen. Samverkan med Skogsstyrelsen i sy=e a3 minska skador på
kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder (nej).

nej

Internationell kulturarvsbrottslighet. Uppföljning av säkerhetsrådets resolution 2199 m.fl. (ja).

nej

16. Främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla
samt bygga upp effektiva och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
nej
16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga
finansiella flödena och vapenflödena, öka
möjligheterna att återvinna och återfå stulna
tillgångar samt bekämpa alla former av
organiserad brottslighet

16.10 Säkerställa allmän tillgång till
ja
information och skydda grundläggande
friheter, i enlighet med nationell lagstiftning
och internationella avtal

● Arbetet i riktning mot a3 alla, oavse3 bakgrund, ska känna a3 de kan göra anspråk på det
kulturarv som format Sverige (implementering av "Vision för kulturmiljöarbetet till 2030") (nej).
● Upprä3hållande av öppna, offentliga bibliotek, arkiv och databaser för informationsförsörjning
och livslångt lärande (ja).
● Besöksmålen fungerar som mötesplatser för allmänheten (ja).

nej

Kommentar

rvskommitté (ja)

