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Sverige och världen befinner sig mitt i en pandemi som har påverkat, och kommer att
påverka, samhället på många olika plan under en lång tid framöver. Konsekvenserna
nationellt och globalt är svåra att överskåda, men de kommer bli stora. Flera framsteg
som har nåtts inom de globala målens dimensioner om ekologisk, ekonomisk och social
utveckling hotas, men arbetet under pandemin har också lett till nya erfarenheter som
kan bidra till lösningar, innovationer och arbetssätt som kan ligga till grund för den
nödvändiga omställningen mot ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling utgör en färdplan för att vägleda
världens länder igenom det svåra läge många länder befinner sig i.
För många myndigheter inom GD-Forum har 2020 inneburit stora
utmaningar. Konsekvenser och lärdomar från pandemin och hur det påverkar arbetet med
hållbar utveckling kommer vara ett område som tas upp på:


GD-Forum 2021 – Nätverksträffen 2021 äger rum den 21/4 kl.13:0015:30 i form av ett digitalt event. Arbetet med att planera GD-Forum har
påbörjats. Mer information kommer. Boka gärna in datumet redan nu!

Nedan ett urval av viktiga händelser under våren och hösten med koppling till arbetet
med GD-Forum och Agenda 2030.

Framläggande av proposition om Agenda 2030
Den 17 juni presenterade regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling i en propositionen till riksdagen.
Regeringen föreslog ett övergripande mål för att förankra och tydliggöra Sveriges
åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner.
Propositionen beslutades i riksdagen den 17/12. Läs mer här.
Slutrapport av Statskontorets uppdrag: Agenda 2030 i myndigheter,
kommuner och regioner
Statskontoret lämnade i juni över sin slutrapport av det uppdrag myndigheten hade att
analysera och följa upp hur Agenda 2030 påverkat myndigheters, kommuners och
regioners hållbarhetsarbete. Statskontoret föreslog i sin rapport att för att förbättra
förutsättningarna för att genomföra Agenda 2030 bör regeringen tar fram en tydligare
inriktning för arbetet, där de pekar ut prioriterade områden och myndigheter som har
särskilt viktiga roller inom dessa områden. Statskontoret föreslog också att
Regeringskansliet utvecklar sina arbetssätt, och att regeringen gör det tydligt att
myndigheter har störst möjlighet att åstadkomma resultat som påverkar samhällets
hållbarhet genom sina instruktionsenliga uppdrag. Slutrapporten innehöll även förslag om
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att regeringen ger länsstyrelserna en tydligare roll i genomförandet av Agenda 2030 på
regional och lokal nivå. Läs mer här.
FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF (7–16 juli 2020)
Temat för HLPF 2020 var att skynda på omställningen för hållbar utveckling (Accelerated

action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for
sustainable development) i linje med vad FN:s generalsekreterare uppmanat till. För
första gången hölls mötet digitalt på grund av Coronakrisen. Läs mer här.
SCB-rapport: Lämna ingen utanför
I oktober redovisade SCB en statistisk lägesbild, med fokus på principen om att inte lämna
någon utanför, av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Syftet med rapporten var
att synliggöra grupper där de globala målen nås i mindre utsträckning och där en relativt
sett högre andel individer inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. I inledningen av
rapporten lyfts att GD-Forum konstaterat att pandemin har visat på betydelsen av
myndigheters förmåga att hantera komplexa samhällsutmaningar och på hur samverkan
mellan myndigheter kan bidra till att hantera och lösa situationen. Krisen har även visat
tydligt på hur de olika dimensionerna av hållbarhet och målen i agendan påverkar och är
beroende av varandra – men även på möjligheterna att ställa om till ett mer hållbart
samhälle. (GD-Forum, 2020). Läs rapporten här.
Konferens i Stockholm (7 oktober): EU-nätverket ERA-ENVHEALTH
Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket stod som värdar för konferensen om
miljörelaterad hälsa: Multiple exposures and equity in environmental health – an
integrated approach for sustainable development. Under temat: Agenda 2030 as a tool for
collaboration berättade Socialdepartementet om arbetet med Agenda 2030 och
Naturvårdsverket berättade om GD-Forum som ett bra exempel på en
myndighetssamverkan för hållbar utveckling. Läs mer här.
Nationella samordnarens uppstartskonferens
Den 3 november anordnade Nationella samordnaren för Agenda 2030
uppstartskonferensen Nu gör vi! för Sveriges Agenda 2030-aktörer. Den var en dag för
omställning på temat Decade of Action and Delivery. Syftet med den digitala konferensen
var att skapa en mötesplats för samhällets olika aktörer för att dela kunskap, testa idéer
och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet framåt för hållbar utveckling. Här finns
en inspelning av konferensen och här finns mer information om aktiviteter från Nationella
samordnaren.
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Rapport: ”SDG Good Practices. FIRST EDITION. A compilation of success
stories and lessons learned in SDG implementation”.
Bifogat finns en rapport sammanställd av FN:s avdelning för The Department of Economic
and Social Affairs of the United Nations Secretariat, UN DESA. Rapporten är en
sammanställning av goda exempel på arbete med hållbar utveckling. Läs rapporten här.
Andra nyheter på GD-Forums webbplats.
Totalt ingår nu 82 myndigheter i GD-Forum, varav 15 är länsstyrelser. Varmt välkomna till
GD-Forums nya medlemmar!
Frågor?
Om du har frågor, vill komma i kontakt eller avanmäla dig från detta nyhetsbrev, skicka epost till
GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se.
Med önskan om en God Jul & Ett Gott Nytt År!

