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Kartläggning av Transportstyrelsens inverkan
på målen i FN:s Agenda 2030
Regeringen har uppdragit åt bland andra Transportstyrelsen att bidra med
underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Fi2016/01355/SFÖ).
Bifogat överlämnas Transportstyrelsens redovisning av uppdraget.
Inom trafiksäkerhetsområdet finns ett antal åtgärder föreslagna i arbetet med
en nationell trafiksäkerhetsstrategi. Planerade åtgärder inom miljöområdet
finns i vår åtgärdsplan 2016-2019 för att bidra till att generationsmålet och
miljökvalitetsmålen nås. Dessa åtgärder redovisas inte i detta
regeringsuppdrag.
Inom jämställdhetsområdet har myndigheten hittills prioriterat att stärka
medarbetarnas kunskap inom jämställdhet. Sedan 2013 finns en riktlinje och
en handlingsplan för jämställdhet och mångfald i vilka det ingår ett antal
olika aktiviteter, bl.a. kompetenshöjande insatser av olika slag.
Vi bedömer att vårt arbete inom jämställdhetsområdet inte har en stor
påverkan på FN:s mål. Vi kommer dock att utöka vårt arbete med
jämställdhet i transportsystemet framöver. Ett urval av föreslagna åtgärder
är:
 utveckla samarbetet med myndigheter och andra aktörer i frågor som
rör uppföljning och utveckling av jämställdhet i transportsystemet,
 ta fram interna riktlinjer för att uppnå det transportpolitiska
funktionsmålet om ett jämställt transportsystem,
 inom ramen för Transportstyrelsens föreskriftsrätt analysera en
avgränsad del av författningssamlingen i syfte att undersöka om
föreskrifterna behöver förtydligas ur ett jämställdhetsperspektiv,
 kartlägga vilket forskningsbehov myndigheten har inom
jämställdhetsområdet och vilka aktörer myndigheten behöver
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samarbeta med i frågor som rör jämställdhetsrelaterad forskning på
transportområdet.

--------------Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Maria Ågren. I den
slutliga handläggningen av ärendet deltog stf avdelningsdirektör Pernilla
Wallin, sektionschef Stina Eklund, stabschef Jacob Gramenius samt
utredare Jenny Ryman, den senare föredragande.
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2 (2)

