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Delegationens uppdrag
.
.

Stödja och stimulera det svenska 
genomförandet av Agenda 2030 och ge förslag 
till övergripande handlingsplan.

Rapporter:
• 1 november 2016, delredovisning
• 1 mars 2017, kommunikationsförslag 
• 31 maj 2017, I riktning mot en hållbar välfärd
• 1 mars 2018, delredovisning
• 11 mars 2019, slutbetänkande



Goda förutsättningar
.

• I en internationell jämförelse ligger Sverige väl till vad 
gäller merparten av målen men det finns utmaningar 
som behöver åtgärdas inom samtliga 17 mål.

• Den svenska välfärdsmodellen, starkt näringsliv, avtal 
mellan arbetsmarknadens parter, framstående 
forskning och en stark folkrörelsetradition ger goda 
förutsättningar att nå målen.

• Det finns ett stort intresse och engagemang bland 
samhällets aktörer såväl inom offentlig, privat och 
ideell sektor

• Tillit till varandra och till samhällets institutioner



Ingressen till Agenda 2030 
.
.

De 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som vi tillkännager 
i dag visar denna nya universella agendas omfattning och 
ambitionsnivå. De syftar till att bygga vidare på 
millennieutvecklingsmålen och slutföra vad som inte uppnåddes 
genom dem. De syftar till att förverkliga alla människors mänskliga 
rättigheter och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor. De är integrerade och odelbara och balanser 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
sociala och miljömässiga.



Punkt 8 i deklarationen till Agenda 2030 

Vi förutser oss en värld med universell respekt för mänskliga 
rättigheter och den mänskliga värdigheten, rättssäkerhet, rättvisa, 
jämlikhet och icke-diskriminering, med respekt för ras, etnicitet och 
kulturell mångfald samt med lika möjligheter som medger ett fullt 
förverkligande av den mänskliga potentialen och som bidrar till 
delat välstånd. En värld som investerar i sina barn och i vilken varje 
barn växer upp i frihet från våld och exploatering. En värld i vilken 
varje kvinna och flicka åtnjuter full jämställdhet och alla rättsliga, 
sociala och ekonomiska hinder för att öka deras egenmakt har 
undanröjts. En rättvis, tolerant, öppen och socialt inkluderande 
värld i vilken behoven hos de mest utsatta möts.



16.1 Avsevärt minska alla 
former av våld och dödligt 
våld överallt.

8.8 Skydda arbetstagarnas 
rättigheter och främja en trygg 
och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i 
synnerhet kvinnliga migranter, 
och människor i otrygga 
anställningar.

5.2 Avskaffa alla former av 
våld mot alla kvinnor och 
flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive 
människohandel, sexuellt 
utnyttjande och andra typer 
av exploatering.

6.2 Senast 2030säkerställa att alla 
har tillgång till fullgod och rättvis 
sanitet och hygien och att ingen 
behöver uträtta sina behov utomhus. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt behoven hos kvinnor och flickor 
samt människor i utsatta situationer.



Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda, 
Nina Weitz, Henrik Carlsen, Måns Nilsson och Kristian Skånberg



Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 
2030 Agenda, 
Nina Weitz, Henrik Carlsen, Måns Nilsson och Kristian Skånberg
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