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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som upptas i bilaga 1 att
bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för
långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling
(Agenda 2030).
Respektive myndighet ska bedöma på vilka mål och delmål i agendan
som dess verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell
nivå. Redovisningen ska också innehålla en kort beskrivning av vilka
delar av myndighetens verksamhet som avses, hur de bidrar till att
agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om
myndighetens verksamhet på området är tillräcklig. Myndigheten
ska även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett
jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan.
Om myndigheten bedömer att det, inom ramen för myndighetens
ansvarsområde, finns behov av ytterligare åtgärder för att uppfylla
agendans mål och delmål, på nationell nivå och för att bidra till att målen
nås globalt, ska dessa översiktligt beskrivas. Om dessa åtgärder täcks in
av befintliga nationella mål är en kortare beskrivning tillräcklig.
Målansvariga myndigheter inom miljömålssystemet (Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, Kemikalie
inspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges
geologiska undersökning) ska inom ramen för sina ansvarsområden även
göra en kartläggning av hur mål och delmål i agendan förhåller sig till
miljökvalitetsmålen och till generationsmålet. Naturvårdsverket ska
vägleda myndigheterna i arbetet i enlighet med verkets uppgifter i
miljömålsarbetet.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även göra en
kartläggning av hur mål och delmål i agendan förhåller sig till Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Kommerskollegium ska även analysera och redovisa hur mål och delmål i
agendan förhåller sig till handelspolitiken. Analysen ska anlägga både ett
genomförande- och ett uppföljningsperspektiv.
Uppdraget ska senast den 31 augusti 2016 redovisas till Regeringskansliet
(Finansdepartementet
insväfarföFmyndlgheten). Vid redovisningen av vilken inverkan som myndighetens
verksamhet har på målen och delmålen i agendan ska mallen i bilaga 2
användas. Enbart mål och delmål som myndighetens verksamhet har
störst inverkan på ska redovisas. Även den övriga redovisningen av
uppdraget bör göras så konkret och kortfattad som möjligt.
Myndigheterna ska vidare vid behov bistå delegationen för Agenda 2030
(Fi 2016:01) i dess arbete med Sveriges genomförande av agendan.
Bakgrund

FN:s generalförsamling antog i september 2015 resolutionen Agenda
2030, som innehåller en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk,
social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. En
översättning av agendan finns i bilaga 3.
En grundläggande utgångspunkt för arbetet med Agenda 2030 är att
arbetet i möjligaste mån ska utgå ifrån nationellt etablerade mål, strate
gier, styrnings- och uppföljningsprocesser, samt Sveriges åtaganden i
enlighet med internationella konventioner.
Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att ge en kommitté i form av en
nationell delegation i uppdrag att verka för att underlätta och stimulera
arbetet med Sveriges genomförande av agendan (dir. 2016:18). I arbetet
ingår att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges
genomförande av agendan. Delegationen ska vidare förankra målen i
agendan och utveckla en bred dialog om hållbar utveckling med alla
relevanta aktörer, samt främja informations- och kunskapsutbyte mellan
aktörerna. Delegationen ska senast den 1 mars 2017 redovisa ett förslag
till handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.
Sveriges politik för global utveckling (PGU) som presenterades i
propositionen Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling
(prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) är ett centralt
verktyg för genomförandet av Agenda 2030. Enligt PGU ska bl.a.
politiska beslut som fattas i Sverige också ta hänsyn till effekter för
länder och människor som befinner sig i fattigdom.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i sitt
regleringsbrev för budgetåret 2016 fått i uppdrag att särskilt prioritera
att bidra med expertstöd i regeringens arbete med internationellt
genomförande, uppföljning och översyn av bl.a. Agenda 2030, samt att
förbereda och anpassa den egna verksamheten för genomförandet av
agendan. Myndigheten ska också stödja regeringen i arbetet med att
informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i
genomförandet av agendan.
Universitets- och högskolerådet har i sitt regleringsbrev för 2016 fått i
uppdrag att redovisa hur myndigheten inom ramen för verksamheten
internationellt samarbete och utbyte bidrar till genomförandet av
agendan. Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för
2016.

Det finns utöver de ovan nämnda uppdragen behov av att ge de
myndigheter som berörs av agendan i uppdrag att bl.a. bedöma inom
vilka mål och delmål i agendan som myndighetens verksamhet har
störst inverkan, på nationell och internationell nivå. Myndigheternas
redovisningar kommer bl.a. att ligga till grund för den nationella
delegationens arbete med att ta fram den ovan nämnda handlingsplanen.

På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

Oskar Thorslund

Kopia till
Statsrådsberedningen/Framtidskansliet
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/MU och USTYR
Socialdepartementet/EIS
Miljödepartementet/MM
Näringsdepartementet/KLS
Ledamöter i delegationen för Agenda 2030 (Fi 2016:01)
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Bilaga 1
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Boverket
Diskrimineringsombudsmannen
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Malmö högskola
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk

Statistiska centralbyrån
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska institutet
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
J Verket för innovations sys tern
Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling (Jo 1968-.A)
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
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Bilaga 2

Mall för redovisning

Enbart mål och delmål som myndighetens verksamhet har störst
inverkan på ska redovisas.

Mål och delmål

1. Avskaffa
fattigdom i alla
dess former
överallt
1.1
1.2
l.a
Osv.

Stor inverkan
nationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om
den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om
den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Kommentarer

