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Mötets öppnande
Partsgemensamt forums ordförande Agneta Rolfhamre och vice ordförande Katarina
Höög öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Därefter följde en presentationsrunda och genomgång av föregående
minnesanteckningar.
Mötet godkände minnesanteckningarna.

Regeringens arbete med Agenda 2030 (bilaga 4)
Alev Nybladh, politisk sakkunnig på Regeringskansliet, berättade om regeringens arbete
med Agenda 2030. Vad gör regeringen just nu och vad vill de göra framöver?
Miljö- och energidepartementet tog över ansvaret för samordningen den 1 april i år,
med Isabella Lövin som ansvarigt statsråd. Det har tidigare legat på
finansdepartementet. I år finns ett tydligare fokus på dialog.
Det finns en nationell handlingsplan som går ut 2021. Agenda 2030-delegationen
lämnade sitt betänkande 11 mars och är ute på remiss. Sista dagen för att skicka in
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remisser är 11 juli, departementet beräknar att kunna ha ett sammanställt underlag i
augusti.
Ett urval av förslag:
- Ett riksdagsbundet mål för Agenda 2030
- Samlad redovisning av Agenda 2030 i den statliga budgeten
- En Agenda 2030-kommitté, Genomförandedelegationen, med bred
sammansättning som kan ta vid där delegationens arbete slutade.
- Uppdrag till länsstyrelserna att genomföra regionala Agenda 2030-konferenser
Alla aktörer ska bidra till omställningen.
Ansvaret för den globala uppföljningen ligger på Utrikesdepartementet. I år sker HLPF
9-18 juli i New York. Den svenska delegationen leds av statsrådet Annika Strandhäll och
har en bred sammansättning. I år är ett slags ”superår” för det globala arbetet med
många toppmöten med fokus på det globala hållbarhetsarbetet.
Arbetet framåt:
- Ny nationell handlingsplan som ska vara framåtsyftande
- Genomförandedelegationen
- Dialoger med olika samhällsaktörer
- Statssekreterargrupp
- Fler uppdrag till myndigheter
Ambition:
- Få en tydligare förankring i riksdagen
- Tydligare ägandeskap för hållbarhetsfrågorna på varje departement
- Hålla kvar helheten
- Öka delaktighet och samverkan med framför allt barn och unga
- Undanröja barriärer för arbetet med att genomföra Agenda 2030
- Utveckla kommunikationen internt i Regeringskansliet och externt med andra
aktörer

Lärnätverk
Lina Rengius Persson från NOD berättade om modellen lärnätverk och hur den kan
användas. Lärnätverk är en metod för civilsamhällesaktörer och nationella myndigheter
att mötas kring specifika utmaningar eller sakfrågor.

Dialogen inleds
Planeringsgruppen för dagens dialogträff presenterades. Den har bestått av Carl-Johan
Friman (Kulturdepartementet), Kristin Olofsson (LSU), Ludvig Sandberg (Forum), Marie
Welin (Civos) och Åse Classon (Hela Sverige). Representanter för gruppen presenterade
dagens tema och frågeställningar.
Kristin Olofsson från gruppen höll i en övning där alla deltagare fick sätta post-it lappar
på de mål i Agendan som de anser att de bidrar till att uppfylla.

Service i samverkan (bilaga 5)
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Claes Becklin inledde dialogens första del med att presentera Hela Sveriges projekt
”Service i samverkan”, som handlar om att utveckla service på landsbygden. Projektet är
finansierat av Tillväxtverket. Service handlar om allt mellan kollektivtrafik, mataffär,
bensinmack och sjukvård och har fokus på medskapande med tydlig samverkan med
gräsrötterna och de 11 deltagande kommunerna. Detta är ett pilotprojekt för att kunna
bygga upp en kunskapsbank och hållbara strukturer för servicesamverkan. Projektet
bidrar till att uppfylla målen 5.5 och 5b under målet 5. jämställdhet och 8.3 och 8.9 om
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 9.1, 9.3 och 9c om hållbar
industri, innovationer och infrastruktur. Det har också ett fokus på mål 11. Hållbara
städer och samhällen och 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Claes Becklin
menade att kopplingen till de globala målen har stor betydelse och stärker arbetet i
projektet.

Frågor och dialog
Marie Welin från planeringsgruppen presenterade frågeställningarna och förklarade
dem mer ingående. Därefter följde gruppdiskussioner.
Frågeställning 1: Förstår vi våra roller i arbetet med de globala målen?
- Stämmer de roller som beskrivits i underlaget? Saknas några?
- Har vi kompetens/resurser för att uppfylla rollerna?
- Vad behöver ske för att vi ska klara av våra respektive roller?
Frågeställning 2: Vet vi vad vi kan göra i det kommande arbetet med att uppfylla de
globala hållbarhetsmålen?
- 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?

Uppsamling
Vad kan civilsamhället göra?
Kartläggning av verksamhet som sker som är kopplad till målen.
Ansvarsutkrävande rollen, kräva att regeringen visar vilket arbete som sker för att
uppfylla Agendan.
Se över vilka mål ens egen kärnverksamhet bidrar till att uppfylla och kommunicera det
utåt.
Bli bättre på att bygga broar till akademin.
Vad kan regeringen göra?
Förstå att det behövs resurser för civilsamhället för att kunna jobba med dessa frågor,
göra det möjligt för organisationerna att finansiera verksamheten som ska uppfylla
målen.
Identifiera och undanröja barriärer.

3

Bilaga 2.
Göra en kartläggning av vilken verksamhet som redan görs som bidrar till att uppfylla
målen.
Instifta ett nationellt Agenda 2030-forum där det blir möjligt att ha samtal om de olika
målen.
Regeringen har ansvar för att Agendan genomförs.
Tydliggöra måluppfyllelse: hur vet vi vad som mäts, hur det mäts och när har vi uppnått
målen?
Vara föredöme.
Vad kan civilsamhället och regeringen göra tillsammans?
Ansvar att folkbilda utåt på de olika arenorna vi rör oss inom. Fler behöver få kunskap
om att målen finns för att vi ska kunna uppnå dem.
Använda Agendan som utgångspunkt för att folkbilda och prata om innehållet
tillsammans.
Kompetensutveckla sig i dessa frågor, ta dem på allvar.
Se agendan som ett styrdokument.
Bli bättre på att samverka och samverka på nya sätt. Se Agenda 2030 som ett
gemensamt språk, en gemensam utgångspunkt.
Använda länsstyrelserna för att ha dialog om hållbar utveckling i regionerna.

Övrigt
Det finns en risk för backlash eftersom vi som samhälle satt upp väldigt höga mål som är
svåra att uppnå. Vad händer när många känner att de inte är en del av arbetet?
Målkonflikter kommer uppstå, det måste vi vara beredda på att hantera.
På rka.nu kan vi hitta nyckeltal på kommunal nivå för olika indikatorer som används för
att mäta Agenda 2030.
Det vore intressant att ha en uppföljande dialog om detta ämne inom PGF nästa år.

Avrundning och avslutning
Agneta Rolfhamre och Katarina Höög sammanfattade dagen och uppmanade alla att fylla
i utvärderingen när den kommer ut.
Mötet avslutades.
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