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Sammanfattning
”Världen agenda – Länsstyrelsens agenda” är rubriken på denna rapport som är ett 
processtöd för hur länsstyrelserna kan arbeta för att på bästa sätt bidra till Agenda 2030 
och de Globala målen. 

Agenda 2030 är världens agenda. Den är en handlingsplan för hela världens omställning till 
ett hållbart samhälle och antogs av FN i september 2015. Agenda 2030 består av 17 globala 
mål och 169 delmål som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på 
bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna 
uppnås.  

Agenda 2030 är en agenda för mänskliga rättigheter. I agendan uttrycks att ”ingen ska 
lämnas utanför” vilket innebär att agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de 
människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Agenda 2030 är universell. Det 
innebär att alla länder bär ett gemensamt ansvar för genomförandet. 

Det gemensamma ansvaret för genomförandet innebär att Sverige behöver utgå från sina 
nationella förutsättningar för att på bästa sätt bidra till Agenda 2030 och de Globala målen. 
Det innebär exempelvis att det nationella arbetet behöver bygga vidare på lagstiftning samt 
politiska mål och ambitioner som redan finns i Sverige inom exempelvis miljö- och 
klimatområdet och mänskliga rättigheter och som i vissa fall är mer ambitiöst satta än de 
Globala målen.  

Agenda 2030 är därför även länsstyrelsernas agenda. 

Den statliga utredningen Agenda 2030-delegationen har konstaterat att 56 av de mål som 
antagits av riksdagen har kopplingar till delmålen i Agenda 2030. Länsstyrelsen har 
uppgifter och uppdrag inom ett 30-tal av dessa mål och är därmed en viktig nationell aktör 
för genomförandet av Agenda 2030.  

Den svenska regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030. För att främja genomförandet har regeringen därför tagit fram en 
handlingsplan, tillsatt Agenda 2030-delegationen (som avslutat sitt uppdrag) och utsett en 
nationell samordnare för arbetet med Agenda 2030. 

Ledarskapet är av central betydelse i genomförandet av Agenda 2030. Det är därför viktigt 
att de samhällsaktörer som finns i Sverige agerar var för sig och i partnerskap med 
varandra. Exempel på viktiga samhällsaktörer för genomförandet är vid sidan av 
länsstyrelserna andra statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringslivet, civilsamhällets 
organisationer och högskolor/universitet.  

Ledarskapet är också av central betydelse för länsstyrelsernas chefer och medarbetare. Det 
räcker inte med att konstatera att det finns kopplingar mellan länsstyrelsernas uppgifter och 
uppdrag och delmålen i Agenda 2030. Agenda 2030-delegationen har konstaterat att hållbar 
utveckling måste vara ett övergripande mål för all politik och en del av kärnan i all 
verksamhet. Tillsammans har länsstyrelserna antagit en målsättning att de ska vara drivande 
på regional nivå för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.  



VÄRLDENS AGENDA – LÄNSSTYRELSENS AGENDA! 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsernas verksamheter bidrar till ett stort antal delmål i Agenda 2030 och synliggör 
dessutom Agenda 2030 på flera olika sätt i verksamheten. Det har bland annat handlat om 
interna utbildningsinsatser för medarbetare, mappning av verksamheten utifrån de Globala 
målen, informationsinsatser riktade mot aktörer i länet, konferenser, rapporter, filmer och 
nya former av regional samverkan med andra samhällsaktörer i genomförandet av Agenda 
2030 på lokal och regional nivå. 

Världen går både i en positiv och en negativ riktning. Exempelvis halverades fattigdomen i 
världen under åren 2000 – 2015. Samtidigt har koldioxidutsläppen ökat med över 50 
procent från 1990 års nivå. Enligt FN är inget land i världen i närheten av att uppnå de 
Globala målen. 

Sverige har goda förutsättningar och ligger väl till i internationella jämförelser. Trots detta 
är inte heller Sverige är i närheten att uppnå de Globala målen. Ojämlikheter i samhället, 
miljö- och klimathot samt våld, kränkningar och mobbning är exempel på utmaningar som 
finns i Sverige.  

Länsstyrelserna spelar en viktig roll på lokal och regional nivå för att hantera de utmaningar 
som finns för att uppfylla Agenda 2030. För att arbeta mer systematiskt med Agenda 2030 
har därför har ett särskilt processtöd tagits fram som riktar sig till chefer och medarbetare 
på länsstyrelserna.  

Syftet med processtödet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligare sätt i länsstyrelsernas 
arbete. Att ta reda på vilken roll som länsstyrelserna faktiskt spelar, de styrkor och brister 
som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram 
till tvärsektoriella samarbeten. Syftet är också att identifiera vilka samhällsaktörer som är 
relevanta i länet att samverka med när det gäller genomförandet av Agenda 2030. 

Processtödet består av: 
- Hållbarhetsbarometern som har tagits fram i GD-forum för att kartlägga myndigheternas 
hållbarhetsarbete, styrkor och utvecklingsområden. GD-forum är ett nätverk för statliga 
myndigheter för att främja genomförandet av Agenda 2030. 

- Stöd för det interna arbetet med Agenda 2030 som handlar om att öka medvetenheten i 
respektive länsstyrelse om vilka av deras uppgifter som är relevanta för genomförandet av 
Agenda 2030, vad som behöver göras ytterligare, synliggöra målkonflikter och synergier 
och identifiera potentiella tvärsektoriella samarbeten inom myndigheten.  

- Stöd för det externa arbetet med Agenda 2030 som handlar om att identifiera vilka som är 
relevanta samhällsaktörer, de som verkar i linje med och de som står i konflikt med 
länsstyrelsernas mål och uppdrag och behovet av samverkan med olika samhällsaktörer.  

Resultatet av processtödet utgör underlag för mål och åtaganden i länsstyrelsernas 
verksamhetsplaner och kan även beskrivas i årsredovisningen. Resultatet kan även 
användas som stöd för att besvara uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2020 att med 
utgångspunkt inom respektive myndighets ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt 
arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 
2030. 
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Inledning

Bakgrund 
Agenda 2030 och de 17 Globala målen antogs 2015 och utgör en handlingsplan för hela 
världens omställning till ett hållbart samhälle. Den berör alla länder, spänner över flera 
samhällsområden och inkluderar en mångfald av samhällsaktörer. Agenda 2030 är 
universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett 
gemensamt ansvar för dess genomförande. Vad innebär detta för Sverige och vilken roll 
har länsstyrelserna i genomförandet av agendan? 

Länsstyrelserna har enligt regleringsbrevet för 2020 uppdraget att med utgångspunkt inom 
respektive myndighets ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att 
bidra till att genomföra de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.1  
Länsstyrelserna har ansvaret inom flera för Agenda 2030 viktiga samhällsområden, till 
exempel fysisk planering, miljö, energi- och klimat, krisberedskap, jämställdhet, integration, 
folkhälsa och mänskliga rättigheter. Tillsammans har länsstyrelserna antagit en målsättning 
att länsstyrelserna ska vara drivande på regional nivå för att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030.  

Även om alla länsstyrelser i Sverige har samma regeringsuppdrag och har många 
gemensamma nämnare finns också skillnader när det gäller att ta sig an uppdraget. Det 
finns regionala skillnader när det gäller demografi, storlek och andra faktorer som påverkar 
det lokala och regionala genomförandet av Agenda 2030 i respektive län. Olika länsstyrelser 
har dessutom utifrån regleringsbrevet olika uppdrag. 

Sedan hösten 2017 sker ett länsstyrelsegemensamt arbete kring Agenda 2030 som avser att 
underlätta för länsstyrelserna att klara sitt regeringsuppdrag avseende Agenda 2030 och 
fylla rollen som regional huvudaktör i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Ett 
processtöd har tagits fram som ett led i detta arbete. 

Uppdraget 
Frykman Kunskap & Analys har av länsstyrelserna i samverkan genom Länsstyrelsen i 
Jönköpings län fått i uppdrag att i samarbete med representanter från länsstyrelsernas olika 
verksamhetsområden ta fram ett processtöd för att: 
• Identifiera hur länsstyrelsernas verksamheter i större utsträckning kan bidra till de globala 
målen.  
• Stärka länsstyrelsernas strategiska arbete med de globala målen.  
• Ta fram material till stöd för hur länsstyrelserna kan arbeta med att integrera Agenda 2030 
i verksamhetsplaner, utformning av mål och olika processer.  
• Stödja hur länsstyrelserna kan kommunicera förändringsarbete kring hållbar utveckling 
och de globala målen till sina intressenter (till exempel kommuner). 

 
1 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 
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Syftet med processtödet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligare sätt i länsstyrelsernas 
arbete. Att ta reda på vilken roll som länsstyrelserna faktiskt spelar, de styrkor och brister 
som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram 
till tvärsektoriella samarbeten. Syftet är också att identifiera vilka samhällsaktörer som är 
relevanta i länet att samverka med när det gäller genomförandet av Agenda 2030. 

Om rapporten 
Rapporten består av fyra delar.  

Del 1: Agenda 2030 och genomförandet i Sverige handlar om vad Agenda 2030 
egentligen innebär, världens och Sveriges utmaningar samt regeringens arbete med Agenda 
2030. 

Del 2: Länsstyrelsens roll i genomförandet av Agenda 2030 handlar om Länsstyrelsens 
roll, uppgifter och uppdrag, arbetet med Agenda 2030 hittills samt hur länsstyrelsens 
verksamhet hänger ihop med riksdagsbundna mål av relevans för genomförandet av 
Agenda 2030. 

Del 3: Partnerskap och samverkan handlar om vikten av partnerskap och samverkan i 
genomförandet av Agenda 2030 och vilka roller som olika, för länsstyrelsen, relevanta 
samhällsaktörer har för genomförandet.  

Del 4: Processtöd för Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030 handlar om ett stöd för 
länsstyrelserna att identifiera sin roll i genomförandet av Agenda 2030. Det handlar både 
om ett stöd för det interna arbetet på myndigheten samt stöd för det externa arbetet med 
andra samhällsaktörer. För att kunna genomföra processtödet krävs att ta sin utgångspunkt 
från del 1–3 i denna rapport. 



VÄRLDENS AGENDA – LÄNSSTYRELSENS AGENDA! 

 

 

 13 

 

 

 

 

 

 

Del 1: Agenda 2030 och genomförandet i Sverige 

Agenda 2030 för hållbar utveckling2 
Agenda 2030 är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder 
bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.  
(Agenda 2030-deklarationen) 

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan 
är en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och 
välståndet som ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Den riktar sig såväl 
till alla länder enskilt som till världen som helhet. Agenda 2030 är världssamfundets 
definition av hållbar utveckling. Målet är att uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbar utveckling. Agenda 2030 bygger vidare på tidigare globala överenskommelser som 
Agenda 21 och FN:s Milleniemål.  

Agenda 2030-deklarationen är en politisk överenskommelse som inte är juridiskt bindande 
för världens länder på samma sätt som FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. 
Men agendan är såväl politiskt som moraliskt bindande för världens länder. Agenda 2030 
innebär ett nytt sätt att se på de globala utmaningarna. Att de hänger samman och måste 
lösas genom ett samlat grepp. Partnerskap är ett grundelement för genomförandet, vilket 
innebär att länder och samhällets olika aktörer och nivåer måste samverka. 

Agenda 2030-deklarationen har fyra beståndsdelar:  

• Den inledande politiska deklarationen 

• 17 Globala mål3  

• Medel för genomförande  

• Ett ramverk för översyn och uppföljning 

 
2 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (Förenta Nationerna 2015) 
3 Se bilaga 1 
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Den politiska deklarationen beskriver utmaningar och möjligheter som världen står inför 
och som agendan ska bidra till att hantera. Den är visionär och ambitiös, i vissa fall mer 
ambitiös än målen och delmålen. Deklarationen innehåller en rad centrala utgångspunkter, 
principer och åtaganden som tydliggör ambitionen och omfattningen av Agenda 2030. 
Exempelvis betonas både mänskliga rättigheter och demokrati som gemensamma 
prioriteringar och värderingar i deklarationen, något som inte uttalas direkt i målen. 

Ett antal principer lyfts fram i Agenda 2030-deklarationen:  

• Agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att 
alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande 

• Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av 
ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. 

• Ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de 
människor och samhällen som har sämst förutsättningar. 

Den inledande deklarationen följs av 17 Globala mål för hållbar utveckling, som innefattar 
169 delmål som konkretiserar respektive mål och som i sin tur följs upp av 232 indikatorer. 
Delmålen beskrivs som globala målsättningar där varje regering, med hänsyn till nationella 
förutsättningar, formulerar nationella delmål utifrån den globala ambitionsnivån. 

Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och 
framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.  
(Agenda 2030-deklarationen) 

Medel för genomförande är även ett eget mål – mål 17 Genomförande och globalt 
partnerskap. Det görs också referenser till och ett erkännande av agendan för 
utvecklingsfinansiering (Addis Abeba Action Agenda) som en integrerad del av Agenda 
2030.  

Agenda 2030 tydliggör att uppföljning av genomförandet bör genomföras på global, 
regional4 och nationell nivå och betonar att regeringarna har det huvudsakliga ansvaret för 
uppföljning och utvärdering. Agendan syftar bland annat till att stödja människors 
möjlighet till ansvarsutkrävande genom att skapa system för detta ändamål i respektive 
land, samt på regional och global nivå. Det politiska högnivåforumet (High Level Political 
Forum) har en central roll att övervaka uppföljningen och översynen på global nivå. 

Ingen ska lämnas utanför 
Ingen ska lämnas utanför. Genomförandet av agendans samtliga mål och delmål behöver ske med särskild 
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.  
(Agenda 2030-deklarationen) 

Agenda 2030-deklarationen slår fast att agendan syftar till att förverkliga alla människors 
mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. En 
princip i Agenda 2030 är som tidigare nämnts att ”ingen ska lämnas utanför”. Det innebär 

 
4 Regional i detta sammanhang avser en samling länder, exempelvis en kontinent 
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att genomförandet av agendans samtliga mål och delmål behöver ske med särskild hänsyn 
till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.  

Eftersom genomförandet av agendan förutsätter att olika länder tar hänsyn utifrån sina 
nationella förutsättningar så innebär principen ”ingen ska lämnas utanför” att 
genomförandet i Sverige bygger på den nationella lagstiftningen och de politiska ambitioner 
och mål som rör säkerställandet av de mänskliga rättigheterna inom exempelvis 
jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering. 

På nationell nivå handlar det om att utgå från ett av sex fokusområden från regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030 som handlar om ett jämlikt och jämställt samhälle. I 
handlingsplanen beskriver regeringen att: 

”Jämlikhet innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Jämlikhet, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter är 
centralt för att skapa en hållbar välfärd. De skillnader som finns i levnadsvillkor mellan 
individer och grupper ska utjämnas. Sverige ska vara en levande och uthållig demokrati, 
som kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika och 
jämställda.”5  

Enligt United Nations Development Programme (UNDP) grundas Agenda 2030 och de 
Globala målen i de mänskliga rättigheterna och målen kan endast att uppnås om 
principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. 
Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av agendan. På samma sätt 
kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga 
rättigheterna.6  

Enligt Danish Institute of Human Rights har majoriteten (92 procent) av de 169 delmålen i 
Agenda 2030 kopplingar till de mänskliga rättigheterna.7 Ett antal mål är av särskild 
betydelse för säkerställandet av de mänskliga rättigheterna: 

• Mål 5 om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.  

• Mål 10 om att minska ojämlikheten inom och mellan länder  

• Mål 16 om att 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 

Länsstyrelsen har 2016 tagit fram ett metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt som 
stödjer länsstyrelsernas arbete med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter. Det rättighetsbaserade arbetssättet är inte bara en 
metod utan ett förhållningssätt till verksamheten som sätter invånaren och de mänskliga 
rättigheterna i främsta rummet.8   

Metodstödet är en bra utgångspunkt för länsstyrelsernas arbete med att realisera principen 
om att ”ingen ska lämnas utanför” i praktiken.   

 
5 Handlingsplan för Agenda 2030 2018 – 2020 (Regeringen 2018) 
6 Mänskliga rättigheter och de Globala målen (UNDP 2018). Källa: www.globalamalen.se/manskliga-rattigheter/ 2020-03-18 
7 Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development – Lessons learned and next steps (Danish Institute of 

Human Rights 2018) 
8 Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt (Länsstyrelserna 2016) 
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Utmaningar för Sverige och världen 
Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.  
(Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare 2007 – 2016)   

UPPNÅR VI DE GLOBALA MÅLEN? 

I början av 2000-talet enades världens ledare om åtta mål för världens utveckling som 
skulle nås till år 2015 (Milleniemålen). Till skillnad från Agenda 2030 riktade sig målen 
endast till den fattiga delen av världen. Milleniemålen utvecklades överlag i en positiv 
riktning (fattigdom, hunger hälsa, utbildning och jämställdhet). Exempelvis halverades 
fattigdomen i världen under denna tid. Däremot utvecklades världen i en negativ riktning 
när det gäller ekologisk hållbarhet. Exempelvis ökade koldioxidutsläppen med över 50 
procent från 1990 års nivå.9 Milleniemålen är numera inarbetade som del av Agenda 2030 
och de Globala målen.  

När det gäller den globala uppföljningen av Agenda 2030 och de Globala målen har FN 
slagit fast att är inget land i världen är i närheten av att uppnå målen. Det behövs enligt FN 
ett starkare politiskt åtagande på högsta nivå, att gapet sluts mellan retorik och praktik och 
att samverkan stärks med civilsamhällets organisationer, näringslivet och andra relevanta 
samhällsaktörer. FN pekar också på höginkomstländernas konsumtion och agerande som i 
flera fall medför negativ miljömässig och social påverkan för andra mindre välbärgade 
länders möjligheter att uppnå de Globala målen. 

FN lyfter särskilt att utvecklingen är alarmerande när det gäller klimatförändringarna, 
ekosystemen och den biologiska mångfalden. Att världens livsmedelsproduktion inte står i 
relation till vare sig mänskliga behov eller miljömässiga konsekvenser samt att det i världen 
finns stora utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter, konflikter, korruption, 

fattigdom, ojämlikhet och bristande jämställdhet.10 

UPPNÅR SVERIGE DE GLOBALA MÅLEN? 

I Sverige uttrycker Regeringsformen 1 kap. 2 § att det allmänna ska främja en hållbar 
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. I Sverige 
finns också ett stort antal mål och stödjande lagstiftning som antagits av riksdagen och som 

är i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling.11  

Statistiska centralbyrån (SCB) har i uppdrag att varje år 2019–2021 ta fram statistik, 

indikatorer samt redovisa en statistisk lägesbild. Den rapport som SCB presenterade 201912 
beskriver att Sverige har goda förutsättningar att nå de Globala målen jämfört med många 
andra länder. Sverige ligger generellt bra till i internationella jämförelser, har ett välutvecklat 
skattesystem och stabila offentliga finanser.  

Det är skillnad på att vara bäst i världen och göra det som är bäst för världen  
(Agenda 2030-delegationen) 

 
9 Blir världen bättre (UNDP) 
10 Sustainable Development Report (FN 2019) 
11 Delredovisning 1 mars 2018 (Agenda 2030-delegationen 2018) 
12 Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019 (Statistiska centralbyrån 2019) 
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Det är dock skillnad på att vara bäst i världen och göra det som är bäst för världen. Enligt 
SCB bör Sveriges måluppfyllelse ses i relation till såväl de nationella mål som finns uppsatta 
som till de målsättningar som överenskommits globalt. Det finns för vissa områden tydliga 
nationella mål och överenskommelser som kan användas (till exempel miljökvalitetsmålen). 
För andra områden finns det inga konkreta mål alls att hålla sig till, vilket försvårar den 
nationella uppföljningen.  

SCB sammanfattar Sveriges utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 i tre 
övergripande punkter.   

• Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte. Samma sak gäller 
ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende och våldsutsatthet. Ojämlikheter 
mellan grupper ökar på några områden. 

• Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.  

• Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för mobbning. 

SCB konstaterar att Sverige inte kommer att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatgaser 
senast 2045 om minskningen av klimatgasutsläppen inte accelereras kraftigt. Likaså når 
Sverige inte målet om hållbart nyttjande av hav och marina resurser, om hotade arter 
fortsätter att utrotas i samma takt som tidigare. De inhemska koldioxidutsläppen minskar 
visserligen samtidigt som ekonomin växer, men inte i den takt som krävs för att nå målen. 
Den svenska konsumtionen driver också utsläpp utomlands. Samtidigt når Sverige det 
globala målet för skydd av kust- och havsområden, och andelen skyddad skogsmark ökar. 
Vattenförbrukningen minskar och långtidsexponeringen för partiklar i luften sjunker, men 
halterna av oreglerade miljögifter ökar.   

SCB beskriver också att det dödliga våldet i Sverige har ökat de senaste åren, men är relativt 
lågt globalt sett. Valdeltagandet är högt men ojämnt fördelat och fler män än kvinnor deltar 
i politiska samtal. Män är mer våldsutsatta än kvinnor är, medan kvinnor i större 
utsträckning än män utsätts för sexualbrott och begränsas av oro över risken att bli 
överfallen eller hotad. Fler unga flickor och pojkar blir mobbade. Antalet forskare har ökat, 
precis som Sveriges offentliga utvecklingsbistånd.   

SCB beskriver att det blir allt färre som har låg inkomststandard i Sverige, men att andelen 
med låga inkomster, som ökade i snabb takt under 90-talet och 00-talet, kvarstår. Kvinnors 
nettoinkomst är fortfarande avsevärt lägre än mäns. Trots det uppfyller Sverige ändå helt 
de globala kriterierna för ekonomisk jämställdhet. Problemen i samhället är ojämnt 
fördelade: personer med funktionsnedsättning har svårare än övriga befolkningen att få 
jobb, och trångboddheten drabbar främst utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund. 

Andra resultat som redovisas av SCB är att svenska elever blir bättre på läsförståelse och 
matematik, och andelen unga som varken arbetar eller studerar sjunker. Andelen rökare, 
alkoholkonsumtionen och antibiotikaanvändningen sjunker i Sverige. Fler är överviktiga, 
samtidigt som färre avlider i förtid. Självmorden ökar för vissa åldersgrupper, och fler 
kvinnor än män har nedsatt psykiskt välbefinnande.   
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Det nationella genomförandet av Agenda 2030 

REGERINGENS ARBETE MED AGENDA 2030 

Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030.  
(Regeringsförklaringen 2019)  

Sverige ska enligt regeringen vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. I Sverige är 
alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet inom sina respektive 
ansvarsområden. Två statsråd har även ett särskilt ansvar för det nationella (Isabella Lövin) 
respektive internationella (Peter Eriksson) genomförandet.  

Regeringen har beskrivit att EU:s politikutveckling, strategier och agerande, både internt 
och externt, ska vägledas av Agenda 2030 och att Sverige ska vara pådrivande i arbetet att 
stärka det internationella samarbetet och påskynda genomförandet av Agenda 2030. 
Regeringen har också lyft fram miljömålssystemet som den miljömässiga dimensionen i 

Agenda 2030 och ett viktigt verktyg för att kunna genomföra de 17 Globala målen.13 

Regeringen har också utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030. 
Den nationella samordnaren ska mellan 2020 – 2024 arbeta för att stärka, främja och 
fördjupa olika aktörers arbete. Genom samverkan och partnerskap mellan olika 
samhällsaktörer ska gemensamma planer tas fram. Ett särskilt fokus i samordnarens arbete 
ska läggas på barns och ungas perspektiv och delaktighet och på dem som befinner sig i en 

särskilt utsatt situation.14 

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 åren 2018–2020. 
Handlingsplanen lyfter fram sex tematiska fokusområden: 

• Ett jämlikt och jämställt samhälle 

• Hållbara samhällen 

• En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 

• Ett starkt näringsliv med hållbart företagande 

• Hållbar och hälsosam livsmedelskedja 

• Stärkt kunskap och innovation 

Fokusområdena är områden där Sveriges utmaningar är som störst, men där också 
möjligheter till lösningar har identifierats. Områdena sätter utmaningarna i en bredare 
kontext och kan öppna för nya samarbeten och arbetssätt mellan samhällsaktörer.15 

AGENDA 2030-DELEGATIONEN 

Regeringen tillsatte år 2016 en särskild utredning, Agenda 2030-delegationen för hållbar 
utveckling, med uppdraget att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 
2030. Delegationen skrev ett antal rapporter och överlämnade i mars 2019 sitt betänkande 

med förslag till hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 ska bedrivas i fortsättningen.16  

 
13 Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1) 
14 En nationell samordnare för Agenda 2030 (Dir 2020:17) 
15 Handlingsplan för Agenda 2030 2018 – 2020 (Regeringen 2018) 
16 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Betänkande av Agenda 2030-delegationen (SOU 

2019:13)  
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I en av rapporterna genomförde Agenda 2030-delegationen en genomlysning av samtliga 
69 politiska mål som riksdagen har beslutat (riksdagsbundna mål) som visade på att en hög 
grad av dessa mål (56 riksdagsbundna mål) omfattade delmålen i Agenda 2030. 
Delegationen konstaterade i sin genomlysning att flertalet riksdagsbundna mål i hög 

utsträckning omfattar delmålen i Agenda 2030.17  

Genomlysningen visade att Sverige inom flera politikområden har högre uttalade 
ambitioner och mer ambitiöst satta riksdagsbundna mål än de som uttrycks i delmålen i 
Agenda 2030, men att det samtidigt är svårt att utläsa den sammantagna effekten av de 
svenska målen, utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv. Resultaten inom flera 
politikområden når inte heller upp till de nationella målsättningarna (exempelvis 
miljökvalitetsmålen) och att det behövs åtgärder inom flera politikområden för att gå från 

målsättningar till konkreta resultat.18   

Integrera Agenda 2030 i DNA 

Hållbar utveckling måste vara en del av kärnan i all verksamhet och inte ett projekt. 
(Bild och citat: Agenda 2030-delegationen) 

Agenda 2030-delegationen har påtalat vikten av att integrera hållbar utveckling i 
organisationers DNA. Det innebär att hållbar utveckling måste vara en del av kärnan i all 
verksamhet och inte ett projekt. Hållbar utveckling bör därför enligt delegationen vara ett 
övergripande mål för all politik. Det behövs utvecklade former för samordning och 
styrning, samt ett ledarskap som agerar långsiktigt och flexibelt för att ett sådant 
övergripande mål ska få effekt.  

 
17 Läs mer om dessa mål i del 2 av rapporten i avsnittet ”Agenda 2030 och riksdagsbundna mål – analys av relevans för 

Länsstyrelsen” 
18 Delredovisning 1 mars 2018 (Agenda 2030 – delegationen 2018) 
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Agenda 2030-delegationen har föreslagit att riksdagen beslutar om ett mål för 
genomförandet av Agenda 2030. Detta för att skapa förutsättningar för långsiktighet och 
starkast möjliga politiska förankring av Agenda 2030. Det finns även förslag som riktar sig 
till regeringen och riksdagen och som berör de styrprocesser som finns i riksdagens och 
regeringens arbete – exempelvis riksdagsbeslut, arbetet med statsbudgeten, i 
kommittéväsendet och i myndighetsstyrningen.  

Syftet med delegationens förslag är att det inom det löpande arbetet ska skapas bättre 
förutsättningar att besluta om åtgärder som främjar hållbar utveckling och därmed bidra till 
genomförandet av agendan.  
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Del 2: Länsstyrelsens roll i genom- 
förandet av Agenda 2030 
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar  
(Förordning 2017:868 med länsstyrelseinstruktion) 

Länsstyrelsens roll och uppdrag inom Agenda 2030 
Länsstyrelsen bedriver eller har potential att bedriva verksamheter som är centrala för 
genomförandet av alla 17 Globala målen i Agenda 2030. Det finns hos länsstyrelserna en 
särskild potential i mötet mellan de olika dimensionerna av hållbar utveckling – den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska – att hantera konflikter mellan dessa, göra 
avvägningar mellan olika mål och stimulera synergier. 

De olika uppgifter länsstyrelsen har med relevans för genomförandet av Agenda 2030 
specificeras genom förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion och i de årliga 
regleringsbreven.19 I regleringsbrevet för 2020 anges att länsstyrelsen med utgångspunkt 
inom respektive myndighets ansvarsområde ska redovisa hur de har utvecklat sitt arbete 
med att bidra till att genomföra de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.20  

I likhet med andra statliga myndigheter har länsstyrelsen dessutom en viktig roll för 
genomförandet av Agenda 2030 i sin roll som arbetsgivare för cirka 6500 medarbetare och 
länsstyrelserna har dessutom i uppdrag att följa den nationella upphandlingsstrategin21 och 
arbeta enligt en särskild förordning för miljöledning i statliga myndigheter.22 Länsstyrelserna 
har tillsammans antagit en målsättning som anger att länsstyrelserna ska vara drivande på 
regional nivå för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.23  

Länsstyrelsen har en viktig roll att samverka med andra  
För att genomföra de uppgifter som är av relevans för genomförandet av Agenda 2030 
behöver länsstyrelsen verka på lokal och regional nivå i dialog, samråd eller i samverkan 
med olika samhällsaktörer (kommuner, regioner, andra statliga myndigheter, näringslivet, 
civilsamhällets organisationer, universitet/högskolor med flera). 

Det kan handla om att inta en myndighetsroll och ge expert- och kunskapsstöd till olika 
samhällsaktörer samt utöva tillsyn inom de områden där länsstyrelserna har sådana 
uppdrag. Det kan även handla om att i dialog med olika aktörer ha ett statligt 
helhetsperspektiv, vilket innebär att i olika sammanhang med andra samhällsaktörer 
säkerställa att relevanta nationella mål lyfts fram och ställs i relation till varandra.  

 
19 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Se bilaga 2 ”Centrala paragrafer ur länsstyrelseinstruktionen” Av särskild 

relevans är paragraferna § 2, § 3, § 5, § 6, § 7 
20 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna 
21 Nationella upphandlingsstrategin (Regeringskansliet 2016) 
22 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
23 Handlingsplan – Länsstyrelsegemensamt arbete 2020 med Agenda 2030.  
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Länsstyrelsen har flera breda främjandeuppdrag, såsom miljömål, energi och klimat, 
jämställdhet, folkhälsa. Länsstyrelserna kan även inta en mer aktiv samordnade roll inom 
vissa områden (exempelvis fysisk planering, miljö, krisberedskap) eller ingå partnerskap 
med andra lokala och regionala aktörer i syfte att bidra till att uppnå de Globala målen. 
Landshövdingen har dessutom en unik roll och kan i form av sitt ämbete vara en samlande 
kraft och ta initiativ i viktiga frågor för länen och få olika aktörer att dra åt samma håll.  

Länsstyrelsernas arbete för Agenda 2030 
År 2018 hade länsstyrelserna i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom länen, 
verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030 på 

regional och lokal nivå.24 I och med detta uppdrag satte länsstyrelserna igång olika insatser 
för genomförandet av agendan på lokal och regional nivå. 

Statskontoret har regeringens uppdrag att analysera och följa upp hur Agenda 2030 
påverkar myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete. Enligt Statskontoret 
har det tagit tid för länsstyrelserna att uttolka deras roll i genomförandet av Agenda 2030. 
De flesta har tolkat sin roll och uppgift som att det de redan gör i hög grad stämmer 
överens med innehållet i Agenda 2030. Länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 har enligt 
Statskontoret legat på insatser som riktats inåt i organisationen exempelvis att utbilda sina 
medarbetare och chefer om Agenda 2030 samt att relatera sin verksamhet till Agenda 2030.  

De flesta (2/3) av länsstyrelserna har enligt Statskontoret genomfört externa 
informationsinsatser riktade mot aktörer i länet. Det har till exempel handlat om 
utbildningar av kommunala politiker eller förvaltningschefer, seminarier med Agenda 2030-
tema eller workshops för att utbyta erfarenheter. Länsstyrelserna har även bidragit till att 
synliggöra agendan i olika sammanhang där de medverkar genom att använda sig av det 
kommunikationsmaterial som finns om agendan. Flera länsstyrelser har lyft Agenda 2030 i 

sina ordinarie kontaktytor med kommuner och regioner.25 

Det finns flera exempel på regional samverkan för Agenda 2030 som samordnats av 
länsstyrelserna och/eller regionerna i samarbete med kommuner och andra samhällsaktörer 

i regionen.26 Det är också vanligt att länsstyrelserna har arbetat med olika metoder för att 
koppla arbetet till Agenda 2030. Flera länsstyrelser har tagit fram särskilda 

programförklaringar och avsiktsförklaringar.27  

Andra exempel på initiativ är Länsstyrelsen i Stockholms län som har lanserat en analys av 
regionala indikatorer för hållbar utveckling i länet med utgångspunkt i Agenda 2030 och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län som tagit fram en film om agendan utifrån situationen i 
länet. 

Agenda 2030-delegationen har lyft fram länsstyrelsernas centrala roll att samverka med 
andra samhällsaktörer i genomförandet av agendan. Delegationen har också betonat 
länsstyrelsernas potentiella roll att återrapportera frågor om Agenda 2030 till regeringen 

 
24 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna 
25 Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner (Statskontoret 2019:15) 
26 Exempel på sådana samarbeten finns i Gävleborgs län, Kalmar län, Värmlands län, Västmanlands län, Jönköping län, 

Östergötlands län och Västerbottens län.   
27 Exempel på metoder som använts är Trappan och Kortet på borden 
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gällande utvecklingen i länet och förslag till regeringen om hur regeringen kan stödja det 

fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå.28  

Delegationens analys är i linje med Ansvarskommittén som pekat på länsstyrelsen viktiga 
roll att redovisa tvärsektoriella underlag till regeringen, det vill säga kunskapsunderlag som 
avser brett definierade block av offentliga åtaganden och som belyser länet ur flera 

sektorsperspektiv.29 

AGENDA 2030 OCH RIKSDAGSBUNDNA MÅL – ANALYS AV RELEVANS FÖR 

LÄNSSTYRELSEN30 

Agenda 2030-delegationen gjorde 2018 en analys som visade att samtliga 169 delmål i 
Agenda 2030 är att betrakta som relevanta när det gäller Sveriges genomförande av Agenda 
2030. Cirka 120 delmål (70 procent) bedömdes vara av särskild relevans för Sveriges 
genomförande på nationell nivå och som vid sidan av global relevans var angelägna 
nationellt utifrån nationella mål, frågeställningar, utmaningar, angelägenheter och rådighet. 

EXEMPEL PÅ DELMÅL AV RELEVANS PÅ NATIONELL NIVÅ 

• ”Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk 

och skadligt alkoholbruk” (Agenda 2030, delmål 3.5) 

• ”Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna 

energitjänster” (Agenda 2030, delmål 7.1) 

• ”Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå (Agenda 2030, 

delmål 13.2) 

Agenda 2030-delegationen gjorde även en genomgång av formuleringen av de 69 
riksdagsbundna målen som beskrevs i budgetpropositionen 2018 (och den lagstiftning som 
var kopplad till dessa mål) och dess koppling till delmålen i Agenda 2030. Regeringens mål 
ingick inte i analysen.  

Det fanns också flera riksdagsbundna mål som antingen var för vagt formulerade eller 
formulerade på ett sätt som inte tydligt kopplade till fler delmål trots att det fanns en 
potentiell områdesmässig relevans. Exempel på sådana mål var krisberedskap, 
arbetsmarknad, konsument, regional tillväxt och utrikeshandel. 

 
28 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Betänkande av Agenda 2030-delegationen (SOU 

2019:13) 
29 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Slutbetänkande av Ansvarskommittén (SOU 2007:10) 
30 Delredovisning 1 mars 2018 (Agenda 2030 – delegationen 2018) 
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Delegationen konstaterade i sin analys att totalt 56 riksdagsbundna mål hade kopplingar till 
agendan.31 Ett 30-tal av målen är i allra högsta grad relevanta för länsstyrelserna: 

• Politik för global utveckling (Alla 17 mål) 

• Demokratipolitik och politik för mänskliga rättigheter (Alla 17 mål) 

• Miljöpolitik och klimatmål (Mål 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15) 

• Folkhälsopolitik (Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16) 

• Jämställdhetspolitik (Mål 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16) 

• Energipolitik (Mål 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17) 

• Politik för sociala tjänster (Mål 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16) 

• Kulturmiljöarbetet (Mål 1, 8, 11, 12, 15, 16, 17) 

• Näringspolitik (Mål 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17) 

• Funktionshinderpolitik (Mål 4, 5, 8, 10, 11, 16) 

• Kulturpolitik (Mål 4, 8, 11, 12, 16, 17) 

• Ungdomspolitik (Mål 1, 4, 5, 8, 10, 16) 

• Transportpolitik (Mål 1, 3, 5, 8, 9, 11) 

• Areella näringar, landsbygd och livsmedel (Mål 2, 12, 13, 14, 15, 17) 

• Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och lantmäteriverksamhet (Mål 1, 

7, 10, 11, 13, 15) 

• Samepolitik (Mål 2, 6, 8, 11, 12, 15) 

• Nationella minoriteter (Mål 1, 2, 4, 10, 11, 16) 

• Konsumentpolitik (Mål 8, 9, 12, 16, 17) 

• Grundläggande betaltjänster (Mål 1, 2, 5, 8, 9) 

• Livsmedelspolitik (Mål 2, 6, 8, 12, 13) 

• Nyanlända invandrades etablering (Mål 1, 4, 8, 10, 16) 

• Skogspolitik (Mål 6, 8, 12, 15) 

• Barnrättspolitik (Mål 4, 5, 10, 16) 

• Kriminalpolitik (Mål 5, 8, 11, 16) 

• Samhällets krisberedskap (Mål 1, 3, 11, 13) 

• Politik mot diskriminering (Mål 1, 5, 8, 16) 

• Digitaliseringspolitik (Mål 1, 5, 9, 16) 

• Regional tillväxt (Mål 8, 9, 11) 

• Statlig förvaltningspolitik (Mål 10, 16) 

• Friluftspolitik (Mål 3, 11) 

• Militära försvaret (Mål 16) 

 
31 Andra riksdagsbundna mål som i hög grad har kopplingar till delmålen i Agenda 2030 där Länsstyrelsen för närvarande inte 

har uppdrag är internationellt bistånd, forskning och finansmarknad.  
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Del 3: Partnerskap och samverkan

Agenda 2030 bygger på partnerskap 
Vi är fast beslutna att mobilisera de medel som krävs för att genomföra denna agenda genom ett 
återvitaliserat globalt partnerskap för hållbar utveckling på grundval av en anda av förstärkt global 
solidaritet, med fokus i synnerhet på behoven hos de fattigaste och mest utsatta och med deltagande av alla 
länder, alla berörda parter och alla människor.  
(Agenda 2030-deklarationen) 

I Sverige finns ett stort antal samhällsaktörer som var för sig bidrar till att uppfylla olika 
delar av Agenda 2030, alldeles oavsett om det sker i syfte att bidra till genomförandet av 
Agenda 2030 eller inte. Det kan exempelvis handla om kommunernas och regionernas 
ordinarie uppdrag inom vård, skola och omsorg eller länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn 
inom områden med när koppling till flera delmål i Agenda 2030. 

De utmaningar som Agenda 2030 medför kan dock inte hanteras av en enskild 
samhällsaktör. Alldeles oavsett om det handlar om utmaningar inom miljö- och klimat, 
hälsa eller jämlikhet krävs ett partnerskap mellan olika länder och mellan offentliga, privata 
och ideella aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Att ta sig an utmaningarna öppnar 
därmed upp för möjligheter till nya och innovativa partnerskap över sektorsgränser. 

Agenda 2030 är världens gemensamma färdplan för hållbar utveckling. Partnerskapet utgör 
ett av 17 Globala mål men är också ett medel för att genomföra agendan. Agenda 2030 är 
att betrakta som en neutral arena och bra utgångspunkt för samarbete mellan olika 
samhällsaktörer. De Globala målen är också kommunikativa vilket underlättar förståelsen 
för varandra arbete över landsgränser men också mellan olika samhällsaktörer.  

Länsstyrelsen ska inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och andra relevanta aktörer i länet.  
(Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.) 

Det finns ett stort engagemang för Agenda 2030 i Sverige hos olika samhällsaktörer 
exempelvis statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringslivet, civilsamhällets 
organisationer och högskola/universitet. Länsstyrelsen har inom sin verksamhet uppdrag 
att främja samverkan mellan dessa samhällsaktörer. Att flera samhällskörer redan arbetar 
med utgångspunkt i Agenda 2030 underlättar därför för länsstyrelserna att ingå olika 
partnerskap på lokal och regional nivå.   

Viktiga samhällsaktörer 

STATLIGA MYNDIGHETERNA OCH HÖGSKOLOR/UNIVERSITET 

Det finns vid sidan av länsstyrelserna ett antal statliga myndigheter som är verksamma på 
lokal och regional nivå. Det kan exempelvis handla om Polismyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trafikverket som på olika sätt har roller i 
genomförandet av olika delmål i Agenda 2030. För att säkerställa att ett statligt 
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helhetsperspektiv tillgodoses i länet inte minst i samverkan med icke-statliga aktörer är det 
därför viktigt för länsstyrelserna för en tät dialog med dessa myndigheter.  

Högskolorna och universiteten är andra viktiga statliga aktörer på lokal och regional nivå. 
De spelar en viktig roll att stärka kompetensen om hållbar utveckling hos dagens och 
morgondagens yrkesverksamma men är också genom sin forsknings- och 
innovationsverksamhet nödvändiga för att hitta lösningar på utmaningar som finns för att 
nå målen i Agenda 2030. Den utmaningsdrivna forskningen och innovationen är en viktig 

utgångspunkt för arbetet.32 

Regeringen har gett flera statliga myndigheter olika uppdrag som rör genomförandet av 
Agenda 2030. Det finns överlag ett stort engagemang bland flera statliga myndigheter. 
Drygt ett 70-tal statliga myndigheter, däribland flera länsstyrelser, ingår hittills i ett särskilt 
nätverk som kallas GD-forum. Det är öppet för alla statliga myndigheter och regleras av en 
särskild avsiktsförklaring.  

Myndigheterna inom GD-forum strävar efter att integrera social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina kärnuppdrag. GD-forums arbete 
fokuserar främst på erfarenhetsutbyte, lärande myndigheterna emellan samt ökad 
samverkan. En särskild hållbarhetsbarometer har tagits fram med 21 punkter med stöd för 
myndigheternas arbete med hållbar utveckling. Folkhälsomyndigheten samordnar sedan 

2020 nätverkets fortlöpande arbete.33 

KOMMUNER OCH REGIONER 

Utmaningarna är globala men lösningarna är ofta lokala 
(Agenda 2030-delegationen) 

Vid sidan av andra statliga myndigheter är kommuner och regioner viktiga aktörer att 
samverka med för att länsstyrelserna ska genomföra sina uppdrag utifrån 
länsstyrelseinstruktion och regleringsbrev. 

Enligt OECD har kommuner och regioner uppdrag som är direkt eller indirekt relaterade 
till genomförandet av 65 procent av delmålen i Agenda 2030.34 Dessa uppdrag 
sammanfaller i flera fall med länsstyrelsernas mål och uppdrag. Kommuner och regioner 
har viktiga uppgifter inom vård, skola och omsorg, men även inom samhällsplanering, 
transport och infrastruktur, miljö- och klimatarbete, folkhälsa, kultur och fritid med mera. 

Kommuner och regioner har också ett viktigt demokratiuppdrag att genomföra allmänna 
val och föra dialog med medborgare och andra samhällsaktörer. Det finns flera exempel på 
kommuner och regioner som bedriver strategisk samverkan inom olika samhällsfrågor med 
olika aktörer, exempelvis länsstyrelserna, men också med civilsamhällets organisationer och 
näringslivet på lokal och regional nivå.  

 
32 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Betänkande av Agenda 2030-delegationen (SOU 

2019:13) 
33 GD-Forum. Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (Folkhälsomyndigheten 2020) Källa: 

www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/ 2020-03-18 
34 A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals (OECD 2020) 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/
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Enligt Statskontoret använder drygt 70 procent av kommunerna och nästan alla regioner 
Agenda 2030 som utgångspunkt för sitt arbete.35 Flera kommuner och regioner integrerar 
agendan i sin styrning och ledning och det finns exempel på kommuner och regioner som 
bedriver samverkan med samhällsaktörer på lokal och regional nivå i syfte att bidra till 
genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.36 

Det stora engagemanget illustreras av det höga deltagandet från kommuner och regioner i 
Glokala Sverige, som är ett treårigt (2018–2020) kommunikationsprojekt som leds av 
Svenska FN-förbundet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Sammanlagt 146 kommuner och regioner har under treårsperioden medverkat i 
satsningen.37 

En annat initiativ för genomförandet av agendan på lokal och regional nivå är Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA) som på regeringens och SKR:s uppdrag har tagit 
fram ett 50-tal nyckeltal för Agenda 2030, som kan vara till stöd för arbetet i kommuner 
och regioner utifrån mål och delmål i Agenda 2030. Det är genom nyckeltalen möjligt för 
kommuner och regioner att få en bild av hur läget ser ut i den egna kommunen och 
regionen i förhållande till läget i andra delar av Sverige.38 

Ett tredje initiativ är SIS (Swedish Standard Insitute) som håller på att ta fram en standard 
för genomförandet av Agenda 2030 i kommuner och regioner. Den ska ge vägledning kring 
hur kommuner och regioner kan integrera och förstärka arbetet med hållbar utveckling i sin 
styrning och ledning, samt hur samverkan kan främjas, med utgångspunkt i Agenda 2030.39 

Ett fjärde initiativ är Länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsuppdraget RUS som 
under våren 2020 publicerar ”Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 
2030”. 

NÄRINGSLIVET 

Näringslivet är en central aktör för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. 
Dels genom att leva upp till internationella överenskommelser inom hållbart företagande, 
dels genom att bredda perspektivet från frågan om hur företagen agerar till att också 
omfatta de värden som näringslivet tillför samhället. Näringslivet är verksamt från global 
till lokal nivå och är en viktig samverkanspart för länsstyrelser och andra samhällsaktörer på 
lokal och regional nivå. 

Lösningar på många av de globala utmaningar som pekas ut i Agenda 2030 finns i 
näringslivet. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är därför en 
förutsättning för samhällets tillväxt, sysselsättning och innovation och för att förse 
samhället med de varor och tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle.  

 
35 Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner (Statskontoret 2019:15) 
36 Ledarskap för hållbar utveckling - Agenda 2030 i kommuner och regioner (Sveriges Kommuner och Regioner 2019) 
37 Glokala Sverige (Svenska FN-förbundet 2020). Källa https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-

2030/glokala-sverige/ 2020-03-18 
38 Agenda 2030 – nyckeltal (Rådet för främjande av kommunala analyser 2020) Källa: 

http://www.rka.nu/agenda2030.2868.html 2020-03-18 
39 SIS TK 588 Hållbara städer och samhällen (Svenska institutet för standarder 2020) Källa: 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/ 2020-03-18 

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
http://www.rka.nu/agenda2030.2868.html
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/
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Näringslivet utgör en integrerad och nödvändig del av samhället som helhet. Som exempel 
kan nämnas att den lokala industrin på många mindre orter är av avgörande betydelse även 
för övrig verksamhet. Ett annat exempel är att många företag skulle ha svårt att hålla en 
hög innovationsnivå, utan ett nära samarbete med universitet och högskolor.40 

I Sverige finns ett brett engagemang hos många företag för Agenda 2030 och hållbar 
utveckling. Många företag ser hållbarhet som en konkurrensfördel och förutsättning för att 
skapa långsiktig tillväxt, differentiering och lönsamhet. Handel och ett konkurrenskraftigt 
näringsliv är förutsättningar för länders ekonomiska utveckling. Organisationen Svenskt 
Näringsliv har därför konstaterat att näringslivet också har en helt central roll för 
genomförandet av Agenda 2030, såväl nationellt som globalt.41 

Företagens CSR-arbetet är enligt förtagarnätverket CSR Sweden numera att likställa med 
arbetet att uppnå Agenda 2030. CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i 
samhället där man verkar och som är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, 
socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet.42 

Länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsuppdraget RUS publicerade 2019 ett 
vägledningsmaterial som riktade sig till företag, länsstyrelser och kommuner om företagens 
arbete med miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030.43 

CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER 

Flera av civilsamhällets organisationer deltog i arbetet med att ta fram Agenda 2030-
deklarationen. Dessa organisationer är också centrala för genomförandet, inte minst som 
central part i det partnerskap som genomförandet av agendan förutsätter. Målen för civila 
samhället handlar dels om rätten att organisera sig, dels om hur det civila samhällets aktörer 
kan bidra till genomförandet av agendan.  

Det civila samhällets olika organisationer är innovatörer och kunskapsförmedlare, men 
även pådrivare och aktörer som kan utkräva ansvar från makthavare. De är också 
mötesplatser för människor att samlas kring gemensamma intressen. Civila samhällets 
aktörer är i flera fall också genomförare av verksamheter och funktioner som exempelvis 
folkbildning, folkhälsa, miljö, insatser för socialt och ekonomiskt utsatta människor och 
flyktingmottagande. Civilsamhällets organisationer har ofta god lokal kännedom och 
räckvidd och även goda internationella kontakter och verksamheter. Det svenska 
civilsamhällets närvaro i andra delar av världen bidrar till att förbättra dessa länders 
möjligheter att uppnå målen i Agenda 2030. 

Agenda 2030-delegationen har lyft fram folkrörelserna och civila samhället som 
betydelsefulla för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det unga civilsamhället är 
särskilt betydelsefullt för att verka för barns och ungas rättigheter, perspektiv och 
delaktighet i relevanta verksamheter och beslut.44 

 
40 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Betänkande av Agenda 2030-delegationen (SOU 

2019:13) 
41 Näringslivet - en central part för genomförandet av Agenda 2030 (Svenskt Näringsliv 2017) 
42 Vad är CSR? (CSR Sweden 2020) Källa: https://www.csrsweden.se/vad-ar-csr 2020-03-18 
43 Vägledning för myndigheters stöd till företag i deras arbete med miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030 

(Länsstyrelserna 2019) 
44 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Betänkande av Agenda 2030-delegationen (SOU 

2019:13) 

https://www.csrsweden.se/vad-ar-csr
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När det gäller engagemanget hos civilsamhällets organisationer så är det i Sverige brett och 
utgörs av en mängd olika aktörer. Agenda 2030 är exempelvis prioriterat för plattformen 
CONCORD Sverige (European Confederation of Relief and Development NGOs) som 
arbetar för en rättvis och hållbar värld, genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- 
och utrikespolitik. Svenska FN-förbundet är en ideell organisation, folkrörelse och 
paraplyorganisation som aktivt arbetar med Agenda 2030 för en bättre värld och för ett 
starkare och bättre FN. Bland annat finns ett särskilt nätverk för 
civilsamhällsorganisationernas lokala Agenda 2030-arbete.  LSU (Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer) är en intresse- och samarbetsorganisation som arbetar för att 
stärka ungdomsrörelsen roll och inflytande i processer som relaterar till Agenda 2030, både 
nationellt och internationellt.45 

 
45 Läs mer om organisationernas arbete med Agenda 2030 på https://concord.se/och https://fn.se/ och https://lsu.se/  

https://concord.se/
https://fn.se/
https://lsu.se/
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Del 4: Processtöd för Länsstyrelsens 
arbete med Agenda 2030

Ledarskap för genomförandet av Agenda 2030 
Länsstyrelserna ska vara drivande på regional nivå för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030. (Länsstyrelsernas gemensamma målsättning 2020) 

Länsstyrelserna har som tidigare nämnts tillsammans antagit en målsättning som anger att 
länsstyrelserna ska vara drivande på regional nivå för att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. Denna målsättning förpliktigar.  

Ledarskapets betydelse är centralt för genomförandet av Agenda 2030. Ledarskapet 
behöver vara tydligt från global till nationell, regional och lokal nivå och finnas bland olika 
samhällsaktörer. I arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan och bör alla chefer och 
medarbetare på länsstyrelserna ta en ledarroll.  

Ett sätt att ta ledarskap är, som flera länsstyrelser redan beslutat, att medverka i GD-forum 
där myndigheterna i en särskild avsiktsförklaring i samverkan ska bidra till genomförandet 
av målen i Agenda 2030 inom sina respektive uppdrag.  

Som tidigare nämnts har länsstyrelserna enligt länsstyrelseinstruktion och regleringsbrev 
viktiga uppgifter och uppdrag i genomförandet av Agenda 2030. Flertalet riksdagsbundna 
mål av hög relevans för genomförandet av Agenda 2030 är också mål som länsstyrelserna 
arbetar med i den ordinarie verksamheten. 

För att bidra till att genomföra Agenda 2030 och de Globala målen räcker det dock inte 
med att konstatera att det finns kopplingar mellan länsstyrelsernas uppdrag och de Globala 
målen. Arbetet med att bidra till genomförandet av Agenda 2030 behöver tydliggöras och 
växlas upp för att det ska ske en förändring i länet, Sverige och världen. 

För att arbeta mer systematiskt med Agenda 2030 har därför har ett särskilt processtöd 
tagits fram som riktar sig till chefer och medarbetare på länsstyrelserna.  

Syftet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligare sätt i länsstyrelsernas arbete. Att ta reda 
på vilken roll som länsstyrelserna faktiskt spelar, de styrkor och brister som finns samt de 
målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram till tvärsektoriella 
samarbeten. Syftet är också att identifiera vilka samhällsaktörer som är relevanta i länet att 
samverka med när det gäller genomförandet av Agenda 2030. 

Processtödets innehåll 
Processtödet innefattar: 

• GD-forums hållbarhetsbarometer 

• Stöd för det interna arbetet med Agenda 2030 

• Stöd för det externa arbetet med Agenda 2030 
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Resultatet av den analys som görs i processtödet utgör underlag för formuleringen av mål 
och åtaganden i verksamhetsplan. Flera delar av analysen kan mer fördel beskrivas i 
årsredovisningen.  

Analysen kan också utgöra del av ett lämpligt svar på uppdraget i regleringsbrevet för 
budgetåret 2020 att med utgångspunkt inom respektive myndighets ansvarsområde 
redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen 
för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

För att kunna genomföra processtödet krävs att den analys som genomförs tar sin 
utgångspunkt från del 1 om Agenda 2030, del 2 om länsstyrelsens roll och uppdrag samt 
del 3 om partnerskap och samverkan. Dessa avsnitt utgör därför en grundläggande del för 
möjligheten att genomföra processtödets olika delar. 

Processtödet kan genomföras mer eller mindre ambitiöst. Det kan genomföras på 
ledningsövergripande nivå, men även av experter inom de specifika sakområden där 
länsstyrelserna har sina grunduppdrag. Delar av processtödet kan även göras på avdelnings- 
och enhetsnivå med uppdrag inom specifika sakområden. 

GD-forums hållbarhetsbarometer46 

INLEDNING 

Verktyget Hållbarhetsbarometern har tagits fram inom GD-forum för att kartlägga 
myndigheternas hållbarhetsarbete, styrkor och utvecklingsområden. Utöver självskattning 
och dialog bidrar barometern till ökat lärande mellan myndigheter kring hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsbarometern bidrar till att rikta ljuset på viktiga aspekter som respektive 
myndigheter särskilt behöver stärka. Med utgångspunkt i de svar som ges kan respektive 
länsstyrelse vidta nödvändiga åtgärder för att växla upp sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarbetsbarometerns frågor bör diskuteras och skriftligen besvaras av länsstyrelsens 
högsta ledning, tillsammans med övergripande ansvarig funktion(er) för hållbarhetsarbetet.  
Varje myndighet ska i hållbarhetsbarometern på en skala 1 – 5 värdera sitt hållbarhetsarbete 
utifrån 21 frågeställningar.  

1. Inte alls. I mycket låg grad  

2. Ja. I låg grad.  

3. Ja. Endast i viss grad.  

4. Ja. I hög grad.  

5. Ja. I mycket hög grad.  

 
46 Läs mer om GD-forum och hållbarhetsbarometern på https://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/om-

oss/ 2020-03-18 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/om-oss/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/om-oss/
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21 FRÅGESTÄLLNINGAR I HÅLLBARHETSBAROMETERN 

1. Är hållbar utveckling och Agenda 2030 viktiga samtalsämnen i högsta ledningen? 

2. Är högsta ledningen engagerad och förväntar sig att myndigheten arbetar aktivt med 

hållbar utveckling och Agenda 2030? 

3. Tar vi hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling (den miljömässiga, sociala 

och ekonomiska) i beslut, processer och aktiviteter?  

4. Är det tydligt hur vi som myndighet bidrar till hållbar utveckling och målen i Agenda 

2030 genom att det uttrycks i styrdokument (policy, strategi, vision etc.)? 

5. Har vi en formulerad och antagen handlingsplan för hållbar utveckling och Agenda 

2030?  

6. Är hållbar utveckling och Agenda 2030 tydligt med i vår övergripande 

verksamhetsplan?  

7. Följer vi upp vårt hållbarhetsarbete och arbetet med Agenda 2030 samlat? 

8. Redovisar vi vårt hållbarhetsarbete och arbetet med Agenda 2030 i en årlig rapport (i 

eller utanför årsredovisningen, ej enbart miljö)? 

9. Arbetar vi med hållbar upphandling – dvs. dialog, kravställning, uppföljning m.m. 

kopplat till leverantörskedjan?  

10. Förstår vi att hållbarhetsarbetet gör oss till en attraktiv arbetsgivare, såväl för 

nuvarande som potentiella medarbetare? 

11. Har vi idag tillräcklig kompetens kopplat till hållbar utveckling och Agenda 2030? 

12. Finns det en central samordningsperson/-strateg/-chef som driver arbetet med hållbar 

utveckling och Agenda 2030 i organisationen? 

13. Finns det ett team/en arbetsgrupp som driver arbetet med hållbar utveckling och 

Agenda 2030 i organisationen? 

14. Upplever vi att vi kan avsätta tid till hållbarhetsarbetet och arbetet med Agenda 2030? 

15. Har vi myndighetssamverkan med tydligt fokus på hållbar utveckling och Agenda 

2030? 

16. Kommunicerar vi gjorda framsteg och vad som är på gång inom hållbar utveckling och 

Agenda 2030? 

17. Har vi en kommunikationsstrategi kopplat till vårt hållbarhetsarbete och Agenda 2030? 

18. Delar vi med oss till andra myndigheter av de framsteg vi har gjort i hållbarhetsarbetet 

och arbetet med Agenda 2030 och hur vi gjorde dem? 

19. Delar vi med oss till andra myndigheter av de misstag vi har gjort i hållbarhetsarbetet 

och arbetet med Agenda 2030 och hur vi har lärt av dem? 

20. Samverkar vi med andra aktörer i Sverige (utöver andra myndigheter), såsom 

organisationer, företag etc. i frågor som rör hållbar utveckling och Agenda 2030? 

21. Bidrar vi med vår erfarenhet och kompetens kring hållbar utveckling och Agenda 2030 

till andra länders myndigheter och organisationer? 
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Stöd för det interna arbetet med Agenda 2030 

INLEDNING 

Hållbarhetsbarometern bidrar med att rikta ljuset på viktiga aspekter som respektive 
myndighet behöver beakta för att stärka sitt hållbarhetsarbete i mer generell bemärkelse. 
Den utgör dock inte ett stöd för att tydliggöra vilken innehållsmässig relevans Agenda 2030 
har för länsstyrelsernas uppgifter och uppdrag. 

Stödet för det interna arbetet med Agenda 2030 handlar däremot om att medvetenhetgöra 
respektive länsstyrelse om vilka uppgifter och uppdrag, enligt länsstyrelseinstruktion och 
regleringsbrev, som är relevanta för genomförandet av Agenda 2030.  

Detta genom att utgå från de nationella mål som regering och riksdag har fastställt och som 
länsstyrelserna arbetar utifrån och ställa dessa i relation till de 169 delmålen i Agenda 2030.  

Stödet för det interna arbetet handlar också om att identifiera om det som redan görs inom 
respektive länsstyrelse är tillräckligt och vad som behöver göras ytterligare. Det bidrar 
också till att synliggöra om det finns målkonflikter och synergier mellan olika uppdrag och 
därmed att identifiera potentiella tvärsektoriella samarbeten som bidrar genomförandet av 
Agenda 2030. 

Stödet för det interna arbetet med Agenda 2030 innefattar fyra delar: 
(i) Vilka delmål i Agenda 2030 som är relevanta för länsstyrelsen 
(ii) Vilka delmål i Agenda 2030 som länsstyrelserna arbetar med och i vilken omfattning det 
sker 
(iii) Vilka delmål i Agenda 2030 som länsstyrelserna arbetar med och där det finns 
målkonflikter och synergier 
(iv) Vilka åtgärder som bör vidtas med utgångspunkt i analysen och hur dessa åtgärder bör 
präglas av viktiga principer ur Agenda 2030. 

HUR GÅR DET TILL? 

Analysen behöver ske på alla länsstyrelser för sig eftersom det finns skillnader i uppdrag 
utifrån regleringsbreven och även andra länsspecifika skillnader som kan vara av relevans 
för bedömningarna.  

Det är en fördel om arbetet sker i hela organisationen och hålls samman av lämplig 
funktion på ledningsnivå. Det är angeläget att analysen genomförs tillsammans med 
relevanta expertfunktioner för olika sakområden av relevans för Agenda 2030 och som 
representerar funktioner inom sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner av 
hållbar utveckling. Det är även möjligt att genomföra delar av analysen på respektive 
avdelning eller enhet. 

De bedömningar som sker är självskattningar men det är om möjligt bra att använda 
relevant fakta och statistik som grund för bedömningarna. 
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För att genomföra analysen behövs: 

• Agenda 2030 och de Globala målen (Agenda 2030-deklarationen) 

• Den gällande budgetpropositionen där riksdagens och regeringens mål inom olika 

utgiftsområden beskrivs.  

• Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

• Det gällande regleringsbrevet för länsstyrelserna 

För att genomföra analysen är det också bra att använda: 

• Strategisk plan för respektive länsstyrelse  

• Verksamhetsplan/arbetsplan för olika verksamhetsområden hos myndigheten. 

• Årsredovisning för respektive länsstyrelse 

• Relevant fakta och statistik som rör olika verksamhetsområden i länet 

Dokumentationen av arbetet sker lämpligen genom att för varje del av övningen lägga upp 
exempelvis ett Exceldokument med samtliga 169 delmål och utifrån denna, genom 
färgläggning (och med möjligheter till kommentarer) för varje steg göra bedömningar av 
såväl relevans, genomförandegap, målkonflikter och synergier. 

(I) ATT BEDÖMA DELMÅLENS RELEVANS FÖR LÄNSSTYRELSEN 

En relevansbedömning handlar om att identifiera vilka delmål i Agenda 2030 som är 
relevanta för de verksamheter som bedrivs inom respektive länsstyrelse. 

Relevansbedömningen sker genom en stegvis process. 

a) Beskriv länsstyrelsens roll och uppdrag. 
Sammanställ och beskriv hur det nationella målet det vill säga hur det riksdagsbundna målet 
samt regeringens mål och preciseringar är formulerade för de verksamheter som respektive 
länsstyrelsen bedriver enligt sin instruktion och regleringsbrev.47 

EXEMPEL 1: MÅL FÖR SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP INNEFATTAR SKYDD MOT 

OLYCKOR, KRISBEREDSKAP SAMT CIVILT FÖRSVAR 

Skydd mot olyckor: Riksdagens mål för skydd mot olyckor är enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor att i hela landet ge människors liv, hälsa, egendom och miljö ett – med hänsyn till de lokala 
förhållandena – tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

Krisberedskap: De av regeringen angivna målen för krisberedskap indelas i ett förebyggande perspektiv och 
ett hanterande perspektiv. Med dessa utgångspunkter är målen för krisberedskapen att − minska risken 
för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet − värna människors liv och hälsa samt grundläggande 
värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och 
krissituationer inträffar. Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och 
konsekvenser av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. Krisberedskapsarbetet utgör också en 
utgångspunkt för arbete med det civila försvaret.  

Civilt försvar: Riksdagen har beslutat att målet för verksamheten inom det civila försvaret är att − värna 
civilbefolkningen − säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna − bidra till Försvarsmaktens förmåga 
vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

 
47 Det är möjligt att i tillägg till instruktion och regleringsbrev även utgå från koder för verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) 
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EXEMPEL 2: MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv.  

Det finns sex jämställdhetspolitiska delmål:  

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 

att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla 

sektorer.  

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor 

när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.  

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar 

för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.  

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 

och möjlighet till kroppslig integritet. 

b) Bedöm länsstyrelsens roll och uppdrag utifrån delmålen i Agenda 2030 

Utifrån sammanställningen av nationella mål analysera formuleringen i samtliga delmål i 
Agenda 2030 var för sig och bedöm i vilken grad delmålen är relevanta för de nationella 
mål där länsstyrelsen har uppdrag. 

Grön: I mycket hög grad relevant. Större delen av delmålet omfattas av mål och uppdrag.  

Gul: I viss grad relevant. Delar av delmålet omfattas av befintligt mål och uppdrag. 

Orange: Potentiellt relevant. Befintligt mål och uppdrag är dock för närvarande inte 
formulerat på ett sådant sätt att det omfattar delmålet. 

Röd: Inte relevant. Saknas koppling och relevans. 

EXEMPEL PÅ DELMÅL SOM I MYCKET HÖG GRAD ÄR RELEVANT:  

Agenda 2030, delmål 13a 

”Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-
dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla 
begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera 
den gröna klimatfonden fullt ut.” 

Nationellt mål: Miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 
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uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå 
och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige 
ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 

Kommentar: Länsstyrelsen har tydliga uppgifter som rör miljökvalitetsmålen och målet om begränsad 
klimatpåverkan. Genom hänvisningar till FN:s ramkonvention för klimatförändringar framstår med 
tydlighet att delmålet i Agenda 2030 i hög grad omfattas av det nationella målet. Delmålet är därför i hög 
grad relevant för länsstyrelserna. 

EXEMPEL PÅ DELMÅL SOM I VISS GRAD ÄR RELEVANT: 

Agenda 2030, delmål 2.2 

”Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de 
internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, 
samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers näringsbehov.” 

Nationellt mål, folkhälsopolitik 

”Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Inom 
politikområdet finns även delmålet Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för 
alla.” 

Kommentar: Länsstyrelsen har vissa uppgifter som rör folkhälsoområdet men inte uttalat uppdrag inom 
fysisk aktivitet och goda matvanor. Delmålet i Agenda 2030 är därför till viss del relevant för 
Länsstyrelsens mål och uppdrag. 

EXEMPEL PÅ DELMÅL SOM ÄR POTENTIELLT RELEVANT: 

Agenda 2030, delmål 4.7 

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja 
en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap 
samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.” 

Nationellt mål, arbetsmarknadspolitik 

”Insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad”  

Kommentar: Länsstyrelsen har vissa uppgifter som rör arbetsmarknadspolitiken. Delmålet i Agenda 2030 
som är relevant för Länsstyrelsen omfattas inte av det nationella målet för arbetsmarknadspolitik trots att 
kunskaper och förmågor som främjar hållbar utveckling utgör viktiga förutsättningar för dagens och 
morgondagens arbetsmarknad. Delmålet är därför potentiellt relevant för länsstyrelserna. 
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EXEMPEL PÅ DELMÅL SOM INTE ÄR RELEVANT 

Agenda 2030, delmål 17.10 

Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem 
inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt 
utvecklingsagendan från Doha 

Nationellt mål: Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande  

Målen för utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande är:   

• högsta möjliga grad av frihandel  

• en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU  

• ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO)  

• ökade handelsutbyten mellan Sverige och världen – ökade utländska investeringar i Sverige   

Regeringen vill främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen arbetar för progressiva internationella 
handelsavtal och för att avveckla handelshinder samtidigt som Sverige står upp för jämställdhet, 
arbetstagare, miljön, människors hälsa och djurvälfärd. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade 
beslut. 

Kommentar: Länsstyrelsen har inte uppdrag inom utrikeshandel och exportfrämjande. Delmålet i Agenda 
2030 är heller inte relevant för Länsstyrelsen utifrån länsstyrelseinstruktion eller regleringsbrev. 

c) Sammanställ resultaten 
Sammanställ i ett lämpligt dokument de delmål i Agenda 2030 som är relevanta på grön, gul 
respektive orange nivå. 

Sammanställ vilka riksdagsbundna mål och regeringens mål och preciseringar som hänger 
ihop med de delmål som bedömts som relevanta på grön, gul och orange nivå. 

(II) ATT BEDÖMA LÄNSSTYRELSERNAS ARBETE MED RELEVANTA DELMÅL OCH I 

VILKEN OMFATTNING DET SKER (GENOMFÖRANDEGAP) 

Med utgångspunkt i ovan nämnda relevansbedömning kan respektive länsstyrelse bedöma i 
vilken omfattning ett arbete bedrivs för att verka för att delmålet uppnås.  

Bedömningen sker genom att för varje delmål som bedömts som grönt beskriva vad 
myndigheten gör och om det som görs är tillräckligt eller om arbetet med det specifika 
delmålet bör växlas upp. 

Med hjälp av bedömningen av styrkor och svagheter kan respektive länsstyrelse få stöd att 
synliggöra inom vilka områden det sker ett bra arbete och om det finns områden där 
arbetet bör och kan växlas upp.   
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Detta sker genom att: 

a) För varje grönt delmål på en skala 1 – 5 värdera om det egna arbetet och i vilken grad 
det bidrar till målen: 

1. Vi bidrar inte alls. Vi behöver se över om och i så fall hur vi ska ta oss an delmålet i 

vårt fortsatta arbete  

2. I låg grad. Vi gör mycket lite. Vi behöver se över om och i så fall hur vi ska göra 
mera för att arbeta med delmålet i vårt fortsatta arbete.  

3 I viss grad. Vi gör en del. Det finns dock anledning för oss att se över om och på 

vilket sätt vi kan göra mera  

1. I hög grad. Vi gör redan mycket. Delmålet är mycket relevant för oss men vi borde 

göra ännu mera.  

2. I mycket hög grad. Vi gör redan mycket. Det finns ingen anledning att växla upp 

arbetet  

b) Gå i nästa steg igenom gula delmål och orange delmål och värdera om det finns 
anledning att i högre grad omfatta några av dessa delmål i analysen. Gör i så fall samma 
värdering 1–5 som beskrivs i a) 

c) Sammanställ och beskriv resultatet av analysen 

En sammanställning kan se ut på följande sätt: 

EXEMPEL: SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP 

Länsstyrelsen har utifrån länsstyrelseinstruktionen, förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten inom länet samt regleringsbrevet för 2020 en viktig roll i arbetet med samhällets 
beredskap och bidrar till att uppfylla flera av delmålen i Agenda 2030.  

• ”Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder ” (Agenda 2030, delmål 13.1) 

• ”Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, 

inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd 

av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga 

på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.” (Agenda 2030, delmål 11.5) 

Det finns även ett delmål i Agenda 2030 som också omfattas av nationella mål för samhällets 
krisberedskap och där länsstyrelserna bör och kan göra mera.   

• ”Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och 

minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra 

ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer” (Agenda 2030, delmål 1.5) 

Det finns även flera delmål i Agenda 2030 som handlar om krisberedskap men som inte uttalat omfattas 
av nationella mål. Länsstyrelserna bör därför överväga att knyta dessa delmål till övriga insatser inom 
krisberedskapsområdet.  
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• ”Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga 

jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla 

ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema 

väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark 

och jordkvaliteten.” (Agenda 2030, delmål 2.4) 

(III) ATT BEDÖMA I VILKEN OMFATTNING DET FINNS MÅLKONFLIKTER OCH 

SYNERGIER48 

Med utgångspunkt i ovan nämnda bedömningar kan respektive länsstyrelse i nästa skede 
bedöma om det finns befintliga och potentiella konflikter med andra uppdrag (och delmål i 
Agenda 2030) inom myndigheten och om det finns befintliga och potentiella synergier med 
uppdrag som andra verksamheter inom Länsstyrelsen arbetar med (arbetar med samma 
delmål).  

Med hjälp av resultatet av övningen kan respektive länsstyrelse få stöd att identifiera 
relevanta åtgärdsområden som behöver tas om hand för att hantera målkonflikter och 
nyttja de synergier som finns. Bedömningen utgör därmed ett stöd att utveckla 
tvärsektoriella samarbeten inom myndigheten. 

a) Identifiera befintliga och potentiella synergier 

Detta sker genom att gå igenom samtliga gröna, gula och orange delmål som har 
identifierats som relevanta eller har potential att vara relevanta och synliggöra om olika 
verksamheter inom myndigheten har bedömt att de har uppdrag som bidrar till att uppfylla 
de specifika delmålen. 

I de fall där fler verksamheter än en verksamhet medger att de har sådana uppdrag har en 
synergi identifierats.  

Det bör i varje enskilt fall bedömas om det finns ett befintligt samarbete mellan olika 
verksamheter eller om det finns anledning till att vidta åtgärder för ett tvärsektoriellt 
samarbete. 

EXEMPEL PÅ EN MÖJLIG SYNERGI: 

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt (Agenda 2030, Delmål 5.1) 

I analysen av relevanta delmål har länsstyrelsen konstaterat att delmål 5.1 är ett mål som uppges vara 
relevant för den nationella politiken för jämställdhet, mänskliga rättigheter respektive diskriminering. Inom 
samtliga av dessa nationella mål har länsstyrelsen uppdrag. 

Det finns sedan flera år ett samarbete mellan ansvariga funktioner för mänskliga rättigheter och icke-
diskriminering. Det finns dock utrymme att vidta åtgärder för mer strategisk samverkan mellan dessa 
funktioner och det jämställdhetsarbete som sker på Länsstyrelsen.  

b) Identifieras potentiella målkonflikter 

 
48 Att identifiera målkonflikter och synergier kan ske med stöd av analyser från Stockholm Environment Institute, SDG 

Synergies: An approach for coherent 2030 Agenda implementation (Stockholm Environment Institute 2019) 



VÄRLDENS AGENDA – LÄNSSTYRELSENS AGENDA! 

 

 

 43 

 

 

 

 

  

 

 

 

Detta sker genom att gå igenom samtliga gröna, gula och orange delmål som har 
identifierats som relevanta eller har potential att vara relevanta och synliggöra om olika 
verksamheter inom myndigheten har bedömt att de har uppdrag som står i konflikt med 
uppfyllandet av de delmål där de har sina uppdrag. 

Det bör i varje enskilt fall bedömas om det finns ett befintligt samarbete mellan olika 
verksamheter för att hantera målkonflikten eller om det finns anledning till att vidta 
åtgärder för ett tvärsektoriellt samarbete. 

EXEMPEL PÅ MÖJLIG MÅLKONFLIKT: 

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (Agenda 2030, delmål 7.2) 

I analysen av relevanta delmål har länsstyrelsen konstaterat att delmål 7.2 är ett mål som uppges vara 
relevant för det nationella målet för energipolitiken, miljö- och klimatpolitiken samt skogspolitiken. Inom 
samtliga dessa nationella mål har länsstyrelserna uppdrag.   

Av analysen framgår att delmålet utifrån ökat uttag av bioenergi i skogen är relevant och i linje med 
klimatmål, mål inom energipolitiken och produktionsmålet i skogspolitiken. Uttaget av bioenergi har 
däremot negativ påverkan på biologisk mångfald och riskerar stå i konflikt med miljökvalitetsmål som rör 
biologisk mångfald och miljömålet i skogspolitiken.  

Det finns sedan flera år ett samarbete inom länsstyrelsen kring denna fråga. Det är viktigt med att ha ett 
pågående kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att skapa förståelse för olika synsätt. Det finns därför sedan 
flera år ett samarbete inom ramen för miljömålsarbetet som bör fortsätta. Den stora utmaningen framöver 
är hur frågan ska kommuniceras ut till samhällsaktörerna från länsstyrelsen sida. 

(IV) ATT BEDÖMA VILKA ÅTGÄRDER SOM BÖR VIDTAS OCH HUR DESSA KAN 

GENOMSYRAS AV VIKTIGA PRINCIPER UR AGENDA 2030 

Ovan nämnda analyser och bedömningar ger svar på vilka delmål som är relevanta och där 
det sker ett gott arbete samt inom vilka delmål som arbetet bör växlas upp. Genom analys 
av synergier och målkonflikter identifieras områden för tvärsektoriellt samarbete. 

Analysen ger dock inga svar på exakt hur respektive verksamhet inom länsstyrelsen bör 
bidra till Agenda 2030. Olika åtgärder krävs för olika delmål och tvärsektoriella samarbeten 
kan se olika ut beroende på respektive länsstyrelses organisering och geografiska 
sammanhang. 

Analysen bidrar däremot till nya idéer och uppslag på aktiviteter och tvärsektoriell 
samverkan som kan omsättas i mål och åtgärder i verksamhetsstyrningen. Hur Agenda 
2030 och hållbar utveckling kan genomsyra befintliga verksamheter, men även helt nya 
åtgärder som kan genomföras inom ramen för länsstyrelsernas grunduppdrag.  

Genom att hållbarhetsintegrera bör de mål som fastställts, de indikatorer som följer upp 
målen och de åtgärder som vidtas därför alltid bedömas i skenet av i vilken omfattning de 
bidrar till att uppfylla Agenda 2030. När mål formuleras och när specifika åtgärder tas fram 
i strategiska planer och verksamhetsplaner bör därför respektive länsstyrelse och 
verksamhet beakta följande principer från Agenda 2030. 
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a) Agendan är universell.  

Alla världens länder ska bidra till att målen uppnås.  

Principen innebär att länsstyrelsens verksamhet ska bidra till global utveckling på ett 
positivt sätt. Det är därför viktigt att de mål som formuleras och de åtgärder som tas fram 
föregås av en bedömning av dess konsekvenser för andra länders möjligheter att uppnå 
målen i Agenda 2030. Viktiga frågor kan exempelvis vara upphandling, resande, 
internationella samarbeten och kommunikationsarbete. 

EXEMPEL: MÅL FÖR MILJÖ- OCH KLIMAT 

Vårt mål är att stärka det strategiska miljö- och klimatarbetet i alla länets kommuner och i regionen på 
ett likvärdigt sätt. I vårt arbete stödjer vi kommuner och regionen med kunskap och vi samordnar arbetet 
på ett sätt som bidrar till att det övergripande målet (generationsmålet) för miljöpolitiken ska uppnås. Vi 
riktar särskild fokus på att länets miljö- och klimatarbete bidrar på ett positivt sätt 
till andra länders möjligheter att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen.  

b) Att målen är integrerade och odelbara.  

Inget mål i Agenda 2030 ska nås på bekostnad av något annat mål.  

Principen innebär att länsstyrelsens ska säkerställa att den verksamhet som bedrivs 
integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling. Det är 
därför viktigt att de mål som formuleras och de åtgärder som fastslås i verksamhetsplanen 
föregås av en bedömning av dess konsekvenser för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling.  

EXEMPEL: MÅL FÖR SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP 

Vårt mål är att vara ett län med en god krisberedskap där samhällets aktörer klarar de grundläggande 
funktionerna i samband med samhällskriser. I vårt arbete har vi en bred syn på hur kriser kan 
uppstå (exempelvis ekonomiska, sociala och miljö- och klimatrelaterade kriser). Vi 
kommunicerar vårt arbete med krisberedskap på ett sådant sätt som skapar förtroende för 
länsstyrelsens krisberedskapsförmåga hos länets invånare och andra samhällsaktörer.  

c) Att ingen ska lämnas utanför 

Arbetet som bedrivs behöver ske med särskild hänsyn till de människor och samhällen som 
har sämst förutsättningar.  

Principen innebär att länsstyrelsen ska säkerställa att den verksamhet som bedrivs inte leder 
till att de mänskliga rättigheterna kränks och istället främjar jämställdheten mellan kvinnor, 
män, flickor och pojkar och jämlikheten mellan olika geografiska områden och grupper i 
samhället. Det är därför viktigt att de mål som formuleras och de åtgärder som fastslås i 
verksamhetsplanen föregås av en bedömning av dess konsekvenser för mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om att i arbetet ta särskild hänsyn till 
olika frågor som berör människor och samhällen med sämst förutsättningar exempelvis 
trångboddhet, psykisk ohälsa, fattigdom och segregation och ta särskild hänsyn till kön, 
etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och andra relevanta perspektiv.  
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EXEMPEL MÅL FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Myndighetens mål är ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter. I arbetet säkerställer vi att 
medarbetare har kompetens och förutsättningar för att säkerställa rättigheterna. Det systematiska arbetet 
ska ta hänsyn till de redan mest utsatta människor som undermineras på grund av 
klimatförändringar. Myndighetens arbete ska adressera mänskliga rättigheter i kontexten 
klimatförändringar på ett sätt som leder till att vi kan realisera rättigheter och skapa förutsättningar för en 
hållbar ekonomi.  

Processtöd externt arbete 

INLEDNING 

Hållbarhetsbarometern och det interna arbetet med Agenda 2030 utgör en viktig grund och 
förståelse för hur länsstyrelsernas uppdrag hänger ihop med Agenda 2030, om det som 
görs är tillräckligt och de behov som finns för tvärsektoriella samarbeten inom respektive 
länsstyrelse. Det interna arbetet med Agenda 2030 utgör även en förutsättning för ett ökat 
genomslag för Agenda 2030 i länsstyrelsernas externa arbete i samverkan med olika 
samhällsaktörer. 

Genomförandet av Agenda 2030 ställer nya krav på partnerskap och samverkan mellan 
olika samhällsaktörer, vilket även öppnar upp för möjligheter till nya och innovativa 
partnerskap över sektorsgränser. Stödet för det externa arbetet handlar därför om att 
identifiera vilka som är relevanta samhällsaktörer (exempelvis kommuner, företag, 
organisationer) för det externa arbetet med att genomföra Agenda 2030. Det kan handla 
om att identifiera aktörer som verkar i linje med men även de aktörer som står i konflikt 
med länsstyrelsernas mål och uppdrag. Utifrån en sådan kartläggning kan respektive 
länsstyrelse i nästa skede bedöma potentiella initiativ för samverkan eller andra åtgärder 
som bör vidtas för att exempelvis lösa ut en pågående målkonflikt.  

Stödet för det externa arbetet med Agenda 2030 innefattar fem delar: 
(i) Relevanta intressenter i genomförandet av Agenda 2030 
(ii) Relevanta delmål med befintlig samverkan med andra aktörer 
(iii) Relevanta delmål med faktiska eller potentiella målkonflikter med andra aktörer 
(iv) Relevanta delmål med potentiella möjligheter till samverkan med andra aktörer 
(v) Sammanställa, analysera och föreslå åtgärder 

HUR GÅR DET TILL? 

Analysen behöver ske på alla länsstyrelser för sig eftersom det finns skillnader i uppdrag 
utifrån regleringsbreven och även andra länsspecifika skillnader som kan vara av relevans 
för bedömningarna. Länsspecifika skillnader kan exempelvis handla om vilka länsspecifika 
frågor som är av särskild vikt, vilka samhällsaktörer som är verksamma i länet och på vilket 
sätt samverkan med andra aktörer redan sker. 

De bedömningar som sker är självskattningar men det är om möjligt bra att använda 
relevant fakta och statistik som grund för bedömningarna. 
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Det är en fördel om arbetet med det externa processtödet hålls samman och genomförs av 
lämplig funktion på ledningsnivå. Det är dock nödvändigt att analysen även sker 
tillsammans med relevanta expertfunktioner för olika sakområden av relevans för Agenda 
2030. 

För att genomföra analysen behövs: 

• Agenda 2030 och de Globala målen (Agenda 2030-deklarationen) 

• Sammanställning av del (i) – (iii) i internt stöd 

• Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

• Det aktuella regleringsbrevet för länsstyrelserna 

För att genomföra analysen är det också bra att använda: 

• Strategisk verksamhetsplan eller motsvarande för respektive länsstyrelse  

• Verksamhetsplan/arbetsplan för olika verksamhetsområden hos myndigheten. 

• Årsredovisning för respektive länsstyrelse 

• Relevant fakta och statistik som rör olika verksamhetsområden och samhällsaktörer 

i länet 

Dokumentationen av arbetet sker lämpligen genom att för varje del av övningen 
exempelvis utgå från ett Excel-dokument med resultatet från samtliga 169 delmål och deras 
relevans för respektive länsstyrelse. 

(I) RELEVANTA INTRESSENTER I GENOMFÖRANDET AV AGENDA 2030 

Detta sker genom att i ett särskilt dokument göra en kartläggning av de primära respektive 
sekundära externa intressenterna för länsstyrelsernas arbete att bidra till genomförandet av 
Agenda 2030 och de Globala målen. 

Kartläggningen bör ta sin utgångspunkt i den beskrivning av viktiga samhällsaktörer som 
presenterades i del 3. De olika aktörerna bör brytas ned på en så detaljerad grad som är 
möjligt och exempelvis namnge vilken kommun eller företag som det handlar om.  

De primära intressenterna handlar om samhällsaktörer som direkt berörs av, eller vars 
uppdrag och verksamhet har stor påverkan på, länsstyrelsens mål och uppdrag. Det kan 
exempelvis handla om kommunerna i länet som är primära intressenter för länsstyrelsens 
uppdrag inom det strategiska miljö- och klimatarbetet i länet. 

De sekundära intressenterna handlar om samhällsaktörer som är involverade, indirekt 
påverkas eller har uppdrag och verksamheter som på annat sätt berör länsstyrelsernas mål 
och uppdrag. Det kan exempelvis handla om olika friluftsföreningar som kan vara 
involverade i länsstyrelsernas uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med 
friluftslivspolitiken. 

(II) RELEVANTA DELMÅL MED BEFINTLIG SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER 

Detta sker genom att använda den sammanställning av delmål i Agenda 2030 som är 
relevanta för länsstyrelsen på grön, gul respektive orange nivå (del (i) – (iii) i processtöd för 
det interna arbetet) och för varje relevant delmål gå igenom om det finns befintlig 
samverkan med de aktörer som identifierats i intressentkartläggningen. 
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Sammanställ och beskriv vilka aktörer som ingår i samverkan och vilket målet med 
samverkan är. 

EXEMPEL PÅ SAMVERKAN INOM REGIONAL TILLVÄXT 

Samverkan sker med regionen i X län, kommunerna i X län, högskolan X och handelskammaren X 
inom ramen för delmål 11a i Agenda 2030 ”att främja positiva, ekonomisk, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den 
nationella och regionala utvecklingsplaneringen”. Samverkan sker med utgångspunkt i det nationella målet 
om regional tillväxtpolitik och länsstyrelsernas uppdrag i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 
och förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 

(III) RELEVANTA DELMÅL MED FAKTISKA ELLER POTENTIELLA MÅLKONFLIKTER MED 

ANDRA AKTÖRER 

Detta sker genom att använda den sammanställning av delmål i Agenda 2030 som är 
relevanta för länsstyrelsen på grön, gul respektive orange nivå och om det finns delmål där 
det finns aktörer som verkar på ett sätt som står i konflikt eller riskerar stå i konflikt med 
länsstyrelsen mål och uppdrag utifrån de aktörer som identifierats i 
intressentkartläggningen. 

Sammanställ och beskriv vilka aktörer som verkar på ett sätt som står i konflikt eller 
riskerar stå i konflikt med länsstyrelsernas uppdrag och beskriv på vilket sätt det sker. 

EXEMPEL PÅ POTENTIELL MÅLKONFLIKT FÖR ATT SKYDDA DRICKSVATTEN 

Länsstyrelserna har enligt miljöbalken uppgifter att skydda dricksvatten, inklusive skydd av vatten som 
utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas som vattentäkt. Dessa uppgifter är i linje med såväl delmål 
6.1 i Agenda 2030 att ”senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och överkomligt 
dricksvatten för alla” samt delmål 6.3 i Agenda 2030 att ”till 2030 förbättra vattenkvalitén genom att 
minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera 
andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt”. 
Kommunalt vatten och avlopp kan vara en god garant för att uppfylla delmål 6.1 och 6.3. En potentiell 
målkonflikt har därför uppstått då fastighetsägarföreningen i kommun X med hänvisning till ekonomiska 
och miljömässiga konsekvenser har överklagat kommunen x beslut att inför kommunalt vatten och avlopp 
till Länsstyrelsen.  

(IV) RELEVANTA DELMÅL MED POTENTIELLA MÖJLIGHETER TILL SAMVERKAN MED 

ANDRA AKTÖRER 

Detta sker genom att använda den sammanställning av delmål i Agenda 2030 som är 
relevanta för länsstyrelsen på grön, gul respektive orange nivå och för varje relevant delmål 
gå igenom om det finns aktörer som länsstyrelsen potentiellt bör samverka med utifrån de 
aktörer som identifierats i intressentkartläggningen. 

Sammanställ och beskriv vilka aktörer som potentiellt skulle kunna ingå i samverkan och 
motivera varför. 
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EXEMPEL PÅ POTENTIELL SAMVERKAN INOM KULTURMILJÖOMRÅDET 

Länsstyrelserna har enligt länsstyrelseinstruktion och regleringsbrev uppgifter inom kulturmiljöområdet som 
är i linje med delmål 11.4 i Agenda 2030 att ”stärka insatserna för att skydda och trygga världens 
kultur- och naturarv”. I arbetet med länsstyrelsens arbete med att besluta om tillstånd att förändra 
skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem saknas för närvarande strategisk samverkan med 
föreningslivet i länet. Det finns flera föreningar i länet, exempelvis förening x och förening y, som aktivt 
verkar för att skydda kulturmiljöerna i länet och som är potentiella samverkansparter. 

(V) SAMMANSTÄLLA, ANALYSERA OCH FÖRESLÅ ÅTGÄRDER 

Ledningen bör i samverkan med expertfunktioner från relevanta sakområden gemensamt 
sammanställa, analysera och föreslå åtgärder med utgångspunkt i intressentkartläggningen 
och den bedömning som skett av befintlig samverkan, potentiell samverkan samt de 
målkonflikter som identifierats. 

Sammanställ i ett dokument de samhällsaktörer som länsstyrelsen bedriver samverkan med. 
Analysera om befintlig samverkan bör kvarstå och på något sätt kan utvecklas för att mer 
tydligt sätt bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen. 

EXEMPEL: STÄRKT SAMVERKAN FÖR REGIONAL TILLVÄXT OCH AGENDA 2030 

Samverkan sker med regionen i X län, kommunerna i X län, högskolan X och handelskammaren X 
inom ramen för delmål 11a i Agenda 2030 och med utgångspunkt i det nationella målet om regional 
tillväxtpolitik och länsstyrelsernas uppdrag i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och 
förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Med tanke på att målet för den regionala 
tillväxtpolitiken nyligen förändrats och är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft 
för en hållbar utveckling i alla delar av landet, bör samverkan stärkas och länsstyrelsen bör säkerställa att 
Agenda 2030 och hållbar utveckling beaktas mer tydligt i samverkansarbetet.  

Sammanställ i ett dokument de aktörer som verkar på ett sätt som står i konflikt eller 
riskerar stå i konflikt med länsstyrelsernas uppdrag. Analysera om målkonflikten bör 
hanteras och i så fall vilken åtgärd som bör vidtas för att bidra till att uppfylla Agenda 2030 
och de Globala målen. 

EXEMPEL: TA FRAM EN PLAN FÖR DIALOG MED FASTIGHETSÄGARE FÖR 

UPPDRAGET ATT SKYDDA DRICKSVATTNET 

Den potentiella målkonflikt som kan uppstå med fastighetsföreningen X i kommun X utifrån 
länsstyrelsernas uppgifter att skydda dricksvatten, inklusive skydd av vatten som utnyttjas eller som kan 
komma att utnyttjas som vattentäkt som är i linje med såväl delmål 6.1 som delmål 6.3 i Agenda 2030 
behöver hanteras. Med tanke på att en överklagan har inkommit till länsstyrelsen behöver en plan för 
dialog med fastighetsföreningen och en särskild kommunikationsplan tas fram för att begränsa och 
minimera den potentiella konflikten med fastighetsföreningen men även andra fastighetsägare. 

Sammanställ i ett dokument och beskriv vilka aktörer som potentiellt skulle kunna ingå i 
samverkan. Analysera om ny samverkan bör initieras och på vilket sätt samverkan ska bidra 
till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen. 
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EXEMPEL: INRÄTTA ETT FORUM FÖR SAMVERKAN MED 

KULTURMILJÖFÖRENINGARNA 

I länsstyrelsens arbete med att besluta om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för 
att vårda dem som är i linje med delmål 11.4 i Agenda 2030 finns flera föreningar i länet som värnar om 
kulturmiljöerna. Länsstyrelsen bör därför föra en tätare dialog med dessa föreningar och bjuda föreningarna 
till ett särskilt samverkanforum för att bidragen ska användas på ett mer ändamålsenligt sätt. 
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Avslutande kommentar

Agenda 2030 är världens agenda.  
De hållbarhetsutmaningar som världen står inför stora. Det krävs krafttag från alla världens 
länder och insatser behöver ske från olika samhällsaktörer från global till lokal nivå. Sverige 
har särskilt goda förutsättningar och goda möjligheter att ta sig an de utmaningar som finns 
i Sverige men också bidra på ett positivt sätt för att andra länder ska kunna uppnå de 
Globala målen.  

Agenda 2030 är länsstyrelsernas agenda.  
Som framgår spelar länsstyrelserna på många olika sätt en viktig roll i genomförandet av 
Agenda 2030. Det handlar om de uppgifter och uppdrag som länsstyrelserna har men också 
hur uppdragen genomförs och hur samverkan sker med andra samhällsaktörer. Detta är en 
roll som länsstyrelserna behöver förvalta på ett bra sätt idag och i framtiden. 

Det är därför centralt att ta reda på vilken roll som länsstyrelserna faktiskt spelar, de styrkor 
och brister som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som 
kan leda fram till tvärsektoriella samarbeten. Det är också viktigt att känna till vilka 
samhällsaktörer som är relevanta i länet att samverka med när det gäller genomförandet av 
Agenda 2030. 

Den gemensamma målsättningen hos länsstyrelserna att vara drivande på regional nivå för 
att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt. 
Målsättningen kan uppnås genom att alla chefer och medarbetare på länsstyrelserna tar ett 
ledarskap i den egna organisationen och i samverkan med olika aktörer i länet.  

Integrera hållbar utveckling i DNA 
Agenda 2030-delegationen har konstaterat att det är viktigt att integrera hållbar utveckling i 
organisationens DNA. Förhoppningsvis bidrar detta processtöd i arbetet med att utforska 
länsstyrelsernas DNA och till att länsstyrelserna inte bara fortsätter sitt viktiga arbete utan 
även växlar upp arbetet ytterligare ett steg och därmed i ännu högre grad än idag bidrar till 
att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen. 
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Relevanta kunskapskällor och länkar
UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform 
https://sustainabledevelopment.un.org/  

UN Sustainable Development Report 2019 
https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/  

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) 
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-
development/SDGs/implementation/index_en.htm  

UNDP Sverige, Globala målen 
https://www.globalamalen.se/  

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling 
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/a
tt-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling  

Regeringens arbete med Agenda 2030 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/ha
ndlingsplan-agenda-2030.pdf  

En nationell samordnare för Agenda 2030 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/02/dir.-202017/  

GD-Forum. Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/  

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/03/sou-201913/  

Statistisk lägesbild 2019 (Statistiska centralbyrån) 
https://www.scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a0
1_br_x41br1902.pdf  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Agenda 2030 
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030.19225.html  

Glokala Sverige (Svenska FN-förbundet)  
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/  

Agenda 2030 – nyckeltal (Rådet för främjande av kommunala analyser) 
http://www.rka.nu/agenda2030.2868.html  

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/implementation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/implementation/index_en.htm
https://www.globalamalen.se/
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/02/dir.-202017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/gd-forum-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a01_br_x41br1902.pdf
https://www.scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a01_br_x41br1902.pdf
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030.19225.html
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
http://www.rka.nu/agenda2030.2868.html
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SIS TK 588: Standard för Agenda 2030 i kommuner och regioner (Svenska institutet 
för standarder)  
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/ 
  

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk588/
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Bilaga 1: Agenda 2030 - 17 Globala mål  
och 169 delmål 
 

 
 

Agenda 2030 består av 17 Globala mål för hållbar utveckling. Varje mål innefattar ett 

antal delmål (169 delmål) som konkretiserar respektive mål: 

1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 

främja ett hållbart jordbruk 

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla 

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla 

8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation 

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder 
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11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser 

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling 

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 

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 

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling 
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