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Förberedelsematerial inför Partsgemensamt forum  

Datum: 21 maj 2019 

Tema: Agenda 2030 

Syfte 

Om dialogen i Partsgemensamt forum 

Syftet med dialogen i Partsgemensamt forum är, enligt propositionen (2009/10:55) 

om en politik för det civila samhället och forumets arbetsordning för 2019: 

Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och 

utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin. 

Frågorna bör ha en inriktning som utgör ett led i en strategi för framtiden och det bör 

finnas möjlighet till reellt inflytande för det civila samhällets organisationer. 

Syftet är dialog och samråd kring politiken och inte att fatta gemensamma beslut eller 

sluta överenskommelser. Det är viktigare att lyfta erfarenheter och kunskaper och att 

tydliggöra parternas roller och förutsättningar än att bli överens. 

Generella frågor av lokal eller regional karaktär kan lyftas i forum. 

 

Dialogen 

Varje möte ska sammanställas genom att deltagarna tillsammans svarar på frågorna: 

-      Vad kan regeringen göra?  

-      Vad kan civilsamhället göra?  

-      Vad kan parterna göra tillsammans? 

 

Planeringsgrupp inför dialogmöte 2 består av: Carl-Johan Friman, Regeringskansliet; Kristin 

Olofsson, LSU; Ludvig Sandberg, FORUM; Marie Welin, Civos; Åse Classon, Hela Sverige ska 

leva 
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1.  Inledning 

De allra flesta har hört talas om Agenda 2030. Men vad handlar agendan egentligen om och 

vad har den för relevans för regeringen och för det civila samhällets organisationer? Innebär 

Agenda 2030 en ovälkommen pålaga eller är den en källa att hämta kraft och engagemang 

ur? Måste man vara insatt i agendan för att bidra till dess mål om hållbar utveckling, 

samverkan och delaktighet, eller kan det visa sig att man arbetar för agendans mål utan att 

ens vara medveten om det? Vem gör vad, och vilka förväntningar kan vi ha på varandra? 

 

Vid Partsgemensamt forum den 21 maj får vi ta del av exempel på hur det civila samhället 

och det offentliga arbetar tillsammans med Agenda 2030. Vi får också höra hur regeringen 

arbetar med Agenda 2030 när nu ansvaret gått över till vice statsminister Isabella Lövin, och 

hur förslagen från Agenda 2030-delegationen se ut. Både regeringen och det civila samhället 

lyfter fram samverkan som en nyckel i att nå agendans mål. Dialogen som sker på 

Partsgemensamt forum är på så vis en viktig del i att uppfylla Agenda 2030. 

1.1 Bakgrund 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 

och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 

och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

 

De 17 målen är:  

1. Ingen fattigdom 

2. Ingen hunger 

3. Hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringen 



Kallelse Partsgemensamt Forum Bilaga 1 
Datum  
2019-05-07 
  

3 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

17. Genomförande och globalt partnerskap 

 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. 193 medlemsländer 

deltog i framtagandet. Dessa 17 globala mål har i sin tur 169 delmål och 230 globala 

indikatorer. Ni kan läsa mer om de globala målen här: https://www.globalamalen.se/  

Bland alla dessa delmål finns många intressanta och många som berör organisationerna i 

PGF. Några exempel på delmål som kan vara intressanta är:  

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 

beslutsfattande på alla nivåer 

16.6 Bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner 

17.7 Uppmuntra och främja offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap 

inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras 

finansieringsstrategier 

1.2 Frågeställning  

Det är en uttalad ambition i Agenda 2030 att alla i samhället bör göra vad de kan för att 

bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen. Det handlar både om oss som enskilda 

individer och om de olika organisationer [alt. aktörer] som finns i samhället; offentliga 

aktörer på olika nivåer, myndigheter, näringsliv, akademi, idéburna organisationer. Och även 

om olika aktörer fokuserar på endast ett eller några mål så är ändå tanken att målen är 

sammanflätade. Det är i längden inte möjligt att uppfylla de enskilda målen om inte alla mål 

tillgodoses. 

Detta är en enorm uppgift som kan hanteras på olika sätt. En fråga att ställa sig kan vara: Vad 

gör vi som redan idag bidrar till något eller flera av målen? En annan fråga kan vara vilka nya 

aktiviteter som vi kan engagera oss i, kanske enskilt eller i samverkan med andra, för att 

bidra till målens uppfyllnad?  

Hur fördelar sig ansvaret och vilka är de olika rollerna? I den avsiktsförklaring som ett antal 

av det civila samhällets organisationer skrivit under finns följande roller för idéburna 

organisationer:  

- exempelgivare 

- innovatörer 

- folkbildare 

- granskare  

https://www.globalamalen.se/
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I regeringens handlingsplan för Agenda 2030 2018-2020 beskrivs rollen för regeringen som 

att underlätta för olika samhällsaktörer genom olika statliga åtgärder, exempelvis ramverk, 

lagstiftning och strategier inom olika politikområden, stödja engagemang på lokal och 

regional nivå, stimulera och utveckla former för samverkan och partnerskap med bl.a. 

civilsamhälle, samt uppföljning. Centralt är att regeringen och övriga offentliga aktörer ska 

ha en helhetssyn. I betänkandet från Agenda 2030-delegationen nämns också rollen för 

staten av att vara “garant” för att målen uppnås. De olika myndigheterna har uppdrag inom 

sina respektive ansvarsområden, vilket kan ses som en genomföranderoll.  De offentliga 

rollerna kan alltså beskrivas som: 

- möjliggörare 

- helhetsstyrare 

- garant för genomförande  

Utifrån detta har vi valt att ställa två huvudfrågor inför samtalet den 21/5. 

1.2.2 Frågor för samtalet 

Fråga 1: Förstår vi våra roller i arbetet med de globala hållbarhetsmålen? 

Följdfrågor: 

• Stämmer de roller som beskrivits i stycket ovan? Saknas några? 

• Har vi kompetens/resurser för att uppfylla rollerna? 

• Vad behöver ske för att vi ska klara av våra respektive roller? 

 

Fråga 2: Vet vi vad vi kan göra i det kommande arbetet med att uppfylla de globala 

hållbarhetsmålen? 

Följdfrågor: 

• Hur kan vi som parter bidra till uppfyllandet av målen i agenda 2030? 

• Behöver ny verksamhet startas för att stödja uppfyllandet av Agenda 2030? 

• Vilka möjligheter och svårigheter ser vi i det arbete som ligger framför oss? 

• Målen hänger samman och är beroende av varandra – vad betyder det för dem som 

vill arbeta med att uppfylla dem? 

1.3 Metod 
Vi kommer inleda dialogen med en kort övning där var och en får fundera över vilka av de 

globala målen som rör eller påverkar er verksamhet. Resultatet från övningen kommer att 

samlas ihop för att se vilka mål som PGF:s organisationer framförallt jobbar med.  

Efter övningen kommer dagens frågeställningar diskuteras i smågrupper och svaren kommer 

sedan diskuteras i storgrupp.  
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Sist av allt ska våra vanliga tre PGF-frågeställningar besvaras, alltså:  

1. Vad kan det civila samhället göra? 

2. Vad kan regeringen göra?  

3. Vad kan vi göra tillsammans?  

Detta kommer vi göra genom bordsdiskussioner för att sedan återvända till storgruppen.  

2.  Underlag för dialog 

2.1 Regeringens pågående arbete med Agenda 2030 

Regeringens pågående arbete med Agenda 2030 nationellt sammanfattas bland annat i en 

handlingsplan med centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. Handlingsplanen 

innehåller sex tematiska fokusområden samt fyra nyckelfaktorer för genomförandet: 

styrning och uppföljning; lokalt och regionalt genomförande, partnerskap och samverkan 

samt internationellt ledarskap. Med handlingsplanen vill regeringen bland annat stimulera 

och utveckla former för samverkan och partnerskap inom och mellan den offentliga sektorn, 

näringslivet, civilsamhället, akademin och andra samhällsaktörer för hållbar utveckling, 

(Handlingsplan för Agenda 2030 – 2018–2020 sid. 6–9) 

  

Ett särskilt kapitel i handlingsplanen handlar om samverkan och partnerskap med näringsliv 

och civilsamhälle. I kapitlet anger regeringen att den välkomnar kommuner, statliga 

myndigheter och civilsamhälle att i sitt arbete med Agenda 2030 att utveckla partnerskap. I 

syfte att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga har regeringen tillsatt 

en utredning som bl.a. ska föreslå riktlinjer, kriterier eller andra sätt att ingå idéburet-

offentligt partnerskap. (Handlingsplan för Agenda 2030 – 2018–2020 sid. 61–65, dir. 

2018:46) 

  

I handlingsplanen tas också avsiktsförklaringen från generalsekreterare i civila samhällets 

organisationer upp och stödet till denna som sker genom NOD (Se avsnitt 2.3 i detta 

förberedelsematerial). I handlingsplanen omnämns också Sveriges medlemskap i den 

multilaterala organisationen Open Government Partnership (OGP) och Sveriges åtagande att 

inom ramen för denna verka för öppenhet i offentlig förvaltning och utvecklad samverkan 

med civilsamhället. För OGP finns en separat handlingsplan med aktiviteter som ses som ett 

bidrag till uppfyllelsen av Agenda 2030. 

 

Regeringarna i FN:s medlemsstater har åtagit sig ansvaret att följa upp genomförandet av 

agendan. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått regeringens uppdrag att redovisa hur en 

statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 kan genomföras.1 

                                                 
1 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/02/uppdrag-till-statistiska-
centralbyran-om-statistikbaserad-analys-av-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/ 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/02/uppdrag-till-statistiska-centralbyran-om-statistikbaserad-analys-av-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/02/uppdrag-till-statistiska-centralbyran-om-statistikbaserad-analys-av-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/
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Uppdraget har bl.a. resulterat i nationella indikatorer som täcker mål och delmål. I 

utarbetandet av indikatorerna har SCB haft kontakt med myndigheter och organisationer. 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har nu också presenterat nyckeltal för 

lokal och regional nivå. 

 

2.2 Agenda 2030-delegationens slutbetänkande  

Den 11 april 2019 överlämnade Agenda 2030-delegationen slutbetänkandet Agenda 2030 

och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13) till regeringen. I 

betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges 

fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Civila samhället lyfts fram 

som en viktig sektor för att nå målen i agendan, och återfinns både övergripande som en 

viktig part i många av förslagen samt i ett eget kapitel. Betänkandet har nu skickats ut på 

remiss inför att regeringen tar ställning till vidare hantering av förslag och bedömningar. 

Synpunkter ska vara inne senast den 1 juli 2019. 

Om civila samhället från sammanfattning av betänkandet (SOU 2019:13 s. 22–23): 

“Ett självständigt, öppet och livskraftigt civilsamhälle är en hörnsten i ett demokratiskt 

samhälle och en förutsättning för omställning till hållbar utveckling. Regeringen bör fortsatt 

verka och stå upp för att stärka de medborgerliga och politiska rättigheterna, inklusive rätten 

att organisera sig, i alla länder. 

I Sverige bidrar det civila samhällets organisationer till genomförandet av agendan genom 

samverkan sinsemellan samt med kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringslivet 

och forskningen. Den statliga bidragsgivningen och bidrag från kommuner och landsting till 

civila samhällets organisationer är viktiga medel för genomförandet av Agenda 2030. Det är 

angeläget att bidragsgivningen är långsiktig för att på bästa vis möjliggöra en hållbar 

verksamhet.  

Civila samhällets aktörer är viktiga genomförare av många centrala samhällsfunktioner, 

bland annat inom välfärdsområdet, men även för att skydda och bevara naturresurser. Det 

är därför viktigt att främja och underlätta för samverkan mellan det offentliga och civila 

samhället, exempelvis genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).” 

Övergripande förslag i betänkandet som även rör civila samhället 

• Ett riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030 bör införas liksom en årlig 

samlad redovisning till riksdagen av regeringens arbete och en kommitté för uppföljning 

bör tillsättas. Detta ska ge ökad långsiktighet, politisk förankring och stärkt 

genomförande av Agenda 2030. 
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• Statsförvaltningens ansvar bör förtydligas genom tillägg i det förvaltningspolitiska målet 

och i myndighetsförordningen, hållbarhetskrav bör ställas vid upphandling och 

konsekvenser kring hållbarhet bör vara med i offentliga utredningars arbete. 

• Regeringen bör arrangera ett nationellt Agenda 2030-forum med en bredd av olika 

aktörer. Länsstyrelserna bör få i uppdrag att arrangera liknande forum.  

• Forskning och innovation för att nå agendans mål bör prioriteras, i detta ingår även civila 

samhället som ett perspektiv.  

• Samarbete mellan olika aktörer på lokal och regional nivå är viktigt för genomförande av 

agendan. Regeringen bör ingå ett handslag med SKL om samarbete. 

Förslag och bedömningar som specifikt rör civila samhället 

• Utredningen bedömer att den statliga bidragsgivningen och bidrag från kommuner och 

landsting till civila samhällets organisationer är viktiga medel för genomförandet av 

Agenda 2030. Den offentliga finansieringen bidrar till genomförandet genom att stärka 

såväl möjligheten att organisera sig som att finansiera verksamheter som bidrar till 

uppfyllandet av agendans mål. Utredningen anger också att det finns ett stort behov av 

att skapa överblick över de olika bidragssystemen. (SOU 2019:13 s. 154) 

• Utredningen bedömer att regeringen och statliga myndigheter aktivt bör verka för att 

öka långsiktigheten vid statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer. 

Delegationens bedömning fokuserar på möjligheter till förändrade regler och praktik vid 

bidragsgivning som kan bidra till en mer långsiktig och hållbar verksamhet. 

Bidragsgivande myndigheter bör fatta beslut om bidrag snarast möjligt efter att 

regleringsbreven beslutats för att bidragen ska kunna användas så stor del av 

verksamhetsåret som möjligt. Detsamma gäller kommuner och landsting så snart 

budgeten beslutats. Delegationen delar de bedömningar som gjorts om behovet av att i 

högre grad överväga om bidrag som i dag ges som verksamhets- eller projektbidrag bör 

fördelas i form av mer långsiktiga organisationsbidrag. SOU 2019:13 s. 156) 

• Utredningen bedömer att regeringen aktivt bör verka för att främja och underlätta för 

samverkan mellan det offentliga och civila samhället och för idéburna offentliga 

partnerskap i frågor som är av betydelse för genomförandet av Agenda 2030. 

Utredningen nämner i detta sammanhang regeringens vidtagna åtgärder för att stärka 

samverkan och partnerskap genom bl.a. NOD. SOU 2019:13 s. 157) 

• Utredningen bedömer att regeringen fortsatt bör verka för och stå upp för stärkandet av 

de medborgerliga och politiska rättigheterna, inklusive rätten att organisera sig, i alla 

länder. SOU 2019:13 s. 158) 

2.3 NOD och lärnätverk 
De frågor som identifieras under dialogen 21 maj kommer att bidra till underlaget inför ett 

lärnätverk som NOD under året startar upp kring Agenda 2030. Lärnätverk syftar till att 

genom dialog öka kunskapen om specifika sakområden i både civilsamhälle och det 
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offentliga. Ett lärnätverk kan initieras av en offentlig aktör eller civilsamhällesaktör på 

nationell nivå, men också på initiativ från NOD:s kansli. Inbjudna deltagare representerar 

myndigheter och civilsamhällesorganisationer med stor erfarenhet av temat. 

2.4 Avsiktsförklaringarna från myndigheter och 

civilsamhälle 
Hösten 2018 antog ett antal myndighetschefer och ett antal idéburna organisationer varsina 

avsiktsförklaringar gällande arbetet med Agenda 2030. I detta papper jämför vi de båda 

avsiktsförklaringarna och beskriver möjliga samverkansområden utifrån dem och utifrån de 

17 globala målen. 

Myndighetschefernas avsiktsförklaring 

De 63 myndigheter som i oktober 2018 på ett GD-Forum som arrangerades av SIDA skrev 

under avsiktsförklaringen säger sig ”ta ett avstamp för ökad samverkan i genomförandet av 

Agenda 2030” och säger att de ska visa ”ansvar och ledarskap för att bidra till 

genomförandet” genom att ”integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet 

utifrån sina kärnuppdrag”.2  

Myndigheterna för ”en strategisk dialog, möjliggör ökad samstämmighet och utarbetar 

former för konkreta samarbeten” och ska bidra med ”expertkunskap” samt att de ”bygger 

vidare på den samverkan som redan pågår mellan myndigheterna och tillsammans med 

andra aktörer samt prövar nya arbetsmetoder i ljuset av den nya transformativa agendan”. 

Civilsamhällets avsiktsförklaring 

De 95 organisationer som på internationella frivilligdagen, 5:e december 2018, gick samman 

i en avsiktsförklaring ville ”skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. 

De ”såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring som 

generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat”. Organisationerna 

poängterar att ”Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för 

ansvarsutkrävande”. 

Med avsiktsförklaringen vill organisationerna dels ställa sina egna verksamheter till 

förfogande men vill också att både näringsliv och det offentliga ska bidra till målens 

genomförande. Organisationerna vill visa exempel genom sina egna verksamheter, verka 

folkbildande, försöka stimulera innovation, förbättra samråds och dialogformer, tydligt 

utkräva ansvar av både näringsliv och offentliga organisationer. 

Beröringspunkter 
Båda avsiktsförklaringarna lovar att dess undertecknare ska öka sina ansträngningar för att 

bidra till uppfyllandet av målen. Båda lovar också förbättrad samverkan i samma syfte. 

Myndighetsförklaringen nämner inga specifika aktörer, medan civilsamhällets dokument 

pekar ut näringsliv och offentliga aktörer. Båda avsiktsförklaringarna tar sina utgångspunkter 

                                                 
2 https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/svenska-
myndigheter-for-hallbar-utveckling/ 

https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/svenska-myndigheter-for-hallbar-utveckling/
https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/svenska-myndigheter-for-hallbar-utveckling/
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i att alla de ingående aktörerna har olika typer av resurser och fokusområden. Dvs ingen kan 

göra allt men tillsammans kan mycket åstadkommas.  

 
Skillnader 
Åtagandet eller löftet är lite olika formulerat i de två dokumenten. I myndighetsdokumentet 

är löftet/åtagandet kortfattat och fokuserar på ledarskap. I civilsamhällets dokument 

sammanfattas åtagandet i åtta punkter som innehåller många olika delar. 

En aspekt som finns i civilsamhällets dokument men inte i myndighetsdokumentet är 

ansvarsutkrävande. Det civila samhällets organisationer ser sig möjligen som ett slags 

representant för folket och vill utifrån det mandatet utkräva ansvar av de folkvalda och deras 

stödsystem.  

3. Goda exempel på samverkan mellan 

civilsamhället och det offentliga 
Vi listar några exempel som får vara glimtar av vad som sker i Sverige. Vi gör det ur två 

perspektiv. Det ena perspektivet är exempel som illustrerar verksamhet som skapats och 

pågår utan att tydligt vara anknutet till Agenda 2030, men som i efterhand tydligt kan 

beskrivas som del av agendan. Det andra perspektivet är sådan verksamhet som från starten 

har formulerats utifrån Agenda 2030.  

3.1 Perspektiv ett: inte ursprungligen formulerat som Agenda 2030-arbete 

Exempel 1: ”Service i samverkan” 

Att bygga hållbara strukturer för olika samhällsutmaningar. 

I projektet “service i samverkan” fokuserar vi på hur processer mellan offentlig och ideell 

sektor kan leda till hållbara servicelösningar. Vi samarbetar med 6 regioner och 11 

kommuner. 

Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun inkluderas i 

planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan 

dem och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en 

hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. I varje deltagande kommun 

ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska 

innehålla något av servicesslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller 

betaltjänster. De nya modellerna ska dokumenteras och i projektets slutfas ska en 

fungerande modell eller kunskapsbank för lokal servicesamverkan presenteras på en 

konferens för spridning och implementering. Hela Sverige ska leva kommer att bilda en 

servicegrupp som arbetar vidare med servicefrågan efter projektets slut. Projektet styrs av 

en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och 

landsting. Nio lokala processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett 

processledarnätverk som leds av en projektkoordinator. 



Kallelse Partsgemensamt Forum Bilaga 1 
Datum  
2019-05-07 
  

10 

Projektet har inte formulerats utifrån Agenda 2030. Men när vi i planeringsgruppen tittat på 

exemplet är det för oss tydligt att arbetet anknyter till mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt), 9 (Hållbar industri, innovation och infrastruktur), 11 (Hållbara städer och 

samhällen) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap). 

Länk till beskrivning hos Hela Sverige ska leva 

Exempel 2: Nätverk Aktivitet Delaktighet (NAD) 

Tioårigt arbete som görs i samverkan mellan civilsamhällesorganisationer, kommuner, 

Länsstyrelse, Arbetsförmedling i Skåne. 

Vad är NAD? En metod för hur man inom etableringsplaner kan skapa hälsofrämjande, 

språkfrämjande och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för nyanlända. Genom att 

komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och 

förbättra sin hälsa. Vem ingår i NAD? Verksamheten i NAD sker i samverkan mellan 

NÄTVERKET – idéburen sektorn Skåne, Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner, 

arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer. Hur organiseras NAD? NÄTVERKET 

har en regional processledare och fem regionala föreningssamordnare från olika idéburna 

organisationer. Tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen arbetar vi för att få 

till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplanerna.  NAD-aktiviteter I projektet 

anordnas en mängd olika aktiviteter runt om i Skåne. 

Arbetet som inleddes för drygt tio år sedan har inte skapats med Agenda 2030 eller dess 

föregångare, de sk Millenniemålen, som utgångspunkt. När vi i planeringsgruppen tittat på 

exemplet är det för oss tydligt att arbetet anknyter mot mål 3 (Hälsa och välbefinnande), 11 

(Hållbara städer och samhällen) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap). 

Länk till beskrivning hos Nätverk idéburen sektor Skåne 

Länk till beskrivning hos Länsstyrelsen i Skåne 

3.2 Perspektiv två: verksamhet som formulerats utifrån Agenda 2030 

Exempel 1: Glokala Sverige 

FN:förbundet, utbildning i kommuner och regioner om Agenda 2030. 

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera 

kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har vi tagit fram 

kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare och genomfört 

utbildningar på plats hos dem. De sju pilotdeltagarna är kommunerna Gislaved, Kristianstad, 

Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland. 2019 kommer ytterligare 75 

kommuner och 14 regioner att delta i projektet. Under 2019 samarbetar projektet med 

totalt 96 kommuner och regioner.   

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/Vad_vi_goer/service/Rapport_Service_low.pdf
http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/
http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440273288a/1528890311668/PS%20folder%20final%20.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440273288a/1528890311668/PS%20folder%20final%20.pdf
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Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete 

som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med 

Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och 

regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi 

tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten 

som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och 

skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som 

globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget 

kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk! 

Länk till Glokala Sverige 

Exempel 2: Regional Överenskommelse Östergötland 

Överenskommelsen är en gemensam avsiktsförklaring avseende samverkan. Den regionala 

Överenskommelsen i Östergötland är ett dokument framtaget i en gemensam process 

mellan Region Östergötland och representanter från den idéburna sektorn som ger parterna 

ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån. Inom ramen för den regionala 

Överenskommelsen kan det offentliga och de idéburna organisationerna föra en kontinuerlig 

dialog, vilket gör kontaktytan mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna 

tydligare.  

Den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och de idéburna 

organisationerna i Östergötland utgår från en gemensam värdegrund som baseras på alla 

människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt. Syftet med den regionala 

Överenskommelsen i Östergötland är att:  

• skapa en utökad dialog mellan de idéburna organisationerna och Region Östergötland  

• tillsammans hitta lösningar på samhällsutmaningar*  

• underlätta samverkan som stärker demokratin samt ökar delaktighet och inkludering av 

idéburna organisationer  

• öka kunskapen om respektive part, i syfte att skapa ett större förtroende och stärkt tillit 

mellan parterna 

*I FN:s mål för hållbar utveckling, även kallad agenda 2030, beskrivs dagens globala 

samhällsutmaningar. Dessa har av regering och riksdag fått nationella prioriteringar. På 

motsvarande sätt fastställs regionala prioriteringar för samhällsutmaningar i den Regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). RUS kommer att utgöra en samlad strategi för regionens 

utvecklingsarbete och vara vägledande för kommuner, region, statliga myndigheter, 

näringsliv och den idéburna sektorn. 

 Länk till Överenskommelsen i Östergötland 

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/social-ekonomi/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/social-ekonomi/
https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionutvecklingsn%C3%A4mnden/2018%20Regionutvecklingsn%C3%A4mnden/2018-10-09/06%20Information%20inf%C3%B6r%20beslut/6.4%20Regional%20%C3%B6verenskommelse%20i%20%C3%96sterg%C3%B6tland.pdf
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Bilaga A: Myndigheternas avsiktsförklaring 

Gemensam avsiktsförklaring 

Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 

Agenda 2030 är universell och dess mål är ömsesidigt förstärkande och utgör tillsammans en 

helhet. Målen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den 

sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en 

styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt. 

Alla kan bidra till en bättre framtid där ingen lämnas utanför.  

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för myndigheters olika uppdrag och 

verksamheter, tar vi myndigheter inom GD-forum ett avstamp för ökad samverkan i 

genomförandet av Agenda 2030.  

Svenska myndigheters löfte 

Genom GD-forumet visar deltagande myndigheters generaldirektörer ansvar och ledarskap 

för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för att uppnå de Globala målen för 

hållbar utveckling. De myndigheter som står bakom denna deklaration bidrar till 

genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i 

sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag.  

Svenska myndigheters principer 

Vårt arbete genomsyras av öppenhet, icke-diskriminering, deltagande och 

ansvarsutkrävande samt utgår från perspektiv på utveckling från människor som lever i 

fattigdom. Vårt arbete utgår ifrån och bevakar rättsstatens principer, goda 

förvaltningsmetoder och antikorruption. Detta är grundförutsättningar för att bedriva 

förändring. Vårt samarbete utgår ifrån att vi möts på lika villkor och bidrar till att uppnå 

gemensamma mål inom ramen för våra uppdrag.  

Svenska myndigheters bidrag i Sverige och internationellt  

Vi för en strategisk dialog, möjliggör ökad samstämmighet och utarbetar former för konkreta 

samarbeten kring genomförandet av Agenda 2030. Vi bidrar med expertkunskap i dialogen 

och arbetet för hållbar utveckling. Vi stöttar varandra då vi möter aktuella globala 

utmaningar och då vi ser möjligheter till lösningar. Vi vidareutvecklar våra myndigheters 

hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och kommunicerar detta på ett öppet och 

jämförbart sätt. Vi bygger vidare på den samverkan som redan pågår mellan myndigheterna 

och tillsammans med andra aktörer samt prövar nya arbetsmetoder i ljuset av den nya 

transformativa agendan. Vi möter behov, förväntningar och efterfrågan på svensk 

kompetens för kapacitetsutveckling inom offentlig förvaltning. Vi beskriver våra prioriterade 

fokusområden i en årlig samverkansplan för GD-Forum. Detta arbete ska kontinuerligt följas 

upp och vidareutvecklas.  
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Myndigheter som hittills har enats om avsiktsförklaringen inom GD-forum för svenska 

myndigheter i samverkan för Agenda 2030: Arbetsförmedlingen, Boverket, 

Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Energimyndigheten, 

Exportkreditnämnden, Finansinspektionen, Folke Bernadotteakademin, 

Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 

Forskningsrådet för Areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS), Försäkringskassan, 

Göteborgs universitet, Havs- och Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, 

Kommerskollegium, Konstnärsnämnden, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, 

Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen 

Västernorrland, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten 

för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF), Naturvårdsverket, Nordiska Afrikainstitutet, 

Patent och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Post- 

och Telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Rymdstyrelsen, Socialstyrelsen, Styrelsen för 

Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida), Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens 

Fastighetsverk, Statens geotekniska institut, Statens Jordbruksverk, Statens Kulturråd, 

Statens veterinärmedicinska anstalt, Statistiska Centralbyrån, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI), Swedac, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Sveriges 

geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet, Tillväxtverket, Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Tullverket, Universitets och högskolerådet (UHR), 

Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet, Vinnova, Åklagarmyndigheten 
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Bilaga B: Civilsamhällets avsiktsförklaring 

Civilsamhället för Agenda 2030  

En gemensam avsiktsförklaring  

Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling ger oss hopp i en tid med stora 

utmaningar. Agendan visar på vikten av att uppnå hållbarhet i alla samhällsområden och 

understryker hur sammanlänkade de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

samhällsutmaningarna är. Vi alla uppmanas till handling, samarbete och samverkan eftersom 

arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle är allas vårt ansvar.  

Agenda 2030 är ett politiskt löfte om en ambitionshöjning där ingen ska lämnas utanför i 

arbetet med hållbar utveckling. Det är ett förhållningssätt där det som görs nationellt och 

internationellt hör samman och förstärker varandra. Det lokala påverkar det globala, positivt 

men också negativt. På många sätt är Agenda 2030 en styrningsfråga där vi som ledare för 

organisationer har ett ansvar att låta den genomsyra våra verksamheter.  

Civilsamhällets roll och ansvar  

Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska 

kunna uppnå Globala målen för hållbar utveckling. Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, 

utkräver ansvar av makthavare, utbildar, ger röst åt de som inte hörs och utför en stor bredd 

av verksamheter. Tillsammans utgör vi en hörnsten i samhället och har en viktig funktion i 

att bidra till samhällsnyttan på såväl lokal, nationell som global nivå.  

Ansvaret för att skapa och bidra till ett aktivt civilsamhälle vilar på oss alla, inte minst där det 

demokratiska utrymmet för civilsamhällesorganisationer krymper eller där utrymmet är helt 

stängt. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, 

uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för 

höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030.  

Vi åtar oss därför att utifrån våra egna förmågor och förutsättningar: • Föregå med gott 

exempel och arbeta långsiktigt för att alla dimensioner av hållbarhet och åtagandet om att 

ingen ska lämnas utanför blir en naturlig del i all vår verksamhet. • Hålla oss informerade om 

hur arbetet med hållbar utveckling fortskrider inom våra respektive fokusområden. • Vara 

folkbildande aktörer, sprida kunskap och skapa engagemang kring Globala målen och vår roll 

i uppfyllandet av dem. • Arbeta inkluderande, ta tillvara och synliggöra olika generationers 

och människors unika kunskap och förmågor i vår verksamhet. • Bygga vidare på de 

samverkans- och dialogformer som redan pågår på olika samhällsnivåer och mellan olika 

aktörer för att tillsammans utveckla ömsesidigt och konstruktivt samarbete, 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. • Granska och utkräva ansvar av näringsliv och 

beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner och landsting. • Bidra till att agendan 

genomförs globalt genom de internationella nätverk som många av oss är del av. • Vara 

innovatörer, våga testa nya metoder och i de fall det är nödvändigt eller möjligt sätta upp 

högre uppsatta mål än Globala målen för hållbar utveckling.  
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Tillsammans och var för sig arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, 

jämlikhet demokrati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en 

hållbar värld nu och efter 2030.
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