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”Vi är den första generationen som kan utrota 
fattigdom och den sista som kan stoppa 

klimatförändringarna.”

Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare 2007 – 2016  



Agenda 2030 – en glokal agenda



Viktiga principer 

Agendan är universell

Riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett 
gemensamt ansvar för dess genomförande

Målen är integrerade och odelbara

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

Genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen 
som har sämst förutsättningar.



Vår gemensamma agenda – partnerskapet 

Civilsamhället

Staten

Arbetsmarknadens 
parter

Kommuner &

regioner

Näringslivet

Forskningen

Bild: Agenda2030-delegationen



Hur går det för världen?



Agenda 2030 Covid-19

Att förstå
Orsaker till Covid-19
Omfattning och utbredning
Konsekvenser för samhället

Att vidta åtgärder
Förhindra uppkomst
Begränsa omfattning/utbredning
Minimera skador/effekter utifrån 
konsekvenserna

(UN Department of Economic Social Affairs)



Hur går det för Sverige?

Källa: Sustainable development report 2020



Det är skillnad på att vara bäst i världen 
och göra det som är bäst för världen



Vi har bråttom! 

• 4 år av tiden har gått

• Bara drygt 10 år kvar till 2030

• Stora utmaningar kvarstår  

Bild: Agenda 2030-delegationen

https://unixtitan.net/explore/stopwatch-clipart-sketch/


Hållbar utveckling måste vara 

en del av kärnan i all verksamhet

- inte ett projekt! 

Bild: Agenda 2030-delegationen



Prop. 2019/20:188
Sveriges genomförande av Agenda 2030 

Nytt nationellt mål

”Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och 
internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen 
ska lämnas utanför.”

• Genomförandet följs upp genom en särskild bilaga i budgetpropositionen 
minst en gång per mandatperiod. 

• Regeringen ska delta i den frivilliga nationella granskningen vid FN:s 
politiska högnivåforum för hållbar utveckling

• Flera riksdagsbundna mål (och lagar) överensstämmer redan med 
delmålen i Agenda 2030



Den svenska regeringen 

Agenda 2030 – samordnare 

Gabriel Wikström ska stärka, främja och fördjupa genomförandet bland 
olika aktörer

Regeringens handlingsplan 2018 – 2020

Sex tematiska fokusområden för genomförandet av Agenda 2030

Agenda 2030 – delegationen

Statlig utredning som avslutade sitt uppdrag mars 2019

Statliga myndigheter

Uppdrag till SCB, Länsstyrelsen, Sida m.fl. har olika uppdrag när det gäller 
genomförandet av agendan. GD-forum för Agenda 2030 har bildats.



Utmaningarna är globala men 
lösningarna är ofta lokala

Ett gemensamt ansvar för genomförandet på lokal 
och regional nivå



Vad är kommunens DNA?

Bild: Agenda 2030-delegationen



Bild: OECD och Agenda 2030-delegationen



Ledarskap för hållbar 
utveckling – Agenda 
2030 i kommuner och 
regioner 

19 exempel på kommuner och 
regioner som arbetar med 
Agenda 2030



Tack för mig så länge 

Nu är det dags att knyta samman 
Agenda 2030 med arbetet i Knivsta 
kommun



Stratsys – Hur synliggör vi Agenda 
2030 i vår verksamhetsplanering och 

uppföljning? 

Karin Carlsson, Knivsta kommun



Paus!



Utmaningar och möjligheter för Knivsta 
kommun



Hur ligger Knivsta kommun till i förhållande 
till andra kommuner?

Överlag bättre till
Mål 1, 3, 7, 8, 16
Lite lagom/varierar inom målet
Mål 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15
Lite sämre till
Mål 6, 10

Indikatorer saknas för mål 14 och 17

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16563&tab_id=16795

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16563&tab_id=16795


Gruppdiskussion

Inom vilka mål har ni era största utmaningar?

Inom vilka mål har ni era största möjligheter?

Cirka 15 minuter

Mentiövning

Reflektioner



Utmaningar och möjligheter
www.menti.com

http://www.menti.com/


Paus!



För att bidra till Agenda 2030

Vilka är knäckfrågorna?



Målkonflikter och synergier? Utifrån Agenda 2030

Agendan är universell. 

Kommunen ska bidra till global utveckling på ett positivt sätt. 

Att målen är integrerade och odelbara. 

Kommunen säkerställer att den verksamhet som bedrivs integrerar sociala, 
ekonomiska och miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling. 

Att ingen ska lämnas utanför. 

Kommunen tillgodoser mänskliga rättigheter och främjar jämställdhet och 
jämlikhet mellan olika geografiska områden och grupper i samhället. 



Gruppdiskussion

För att bidra till Agenda 2030

Knäckfrågorna!

Målkonflikter och synergier

Cirka 15 minuter

Mentiövning

Reflektioner



Vilka är knäckfrågorna i ert arbete för att bidra till Agenda 2030?
www.menti.com

http://www.menti.com/


Omsätta Agenda 2030 i praktisk 
handling i Knivsta kommun



Remissversion av SS 854000

Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförandet av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling

Kommuners och regioners roll
Agenda 2030 och globala målen
Viktiga principer 
OECDs styrkomponenter

Processorienterat tillvägagångssätt 
(PDCA)

”Planera”, ”Genomföra”, ”Följa upp”, 
”Förbättra” med inspiration från SKR 
styrsnurra



Bild: OECD och Agenda 2030-delegationen



Gruppdiskussion

Vad behöver göras för att min verksamhet och 
kommunen som helhet ska styra mot Agenda 2030? 

Gärna konkreta åtgärder! 

Cirka 15 minuter

Mentiövning

Reflektioner



Vad behöver göras i det fortsatta arbetet?
www.menti.com

http://www.menti.com/


Världens utmaning – världens 
möjlighet







Tack för mig

Jonas Frykman

Frykman Kunskap & Analys

jonas@frykman.nu


