”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Brundtlandrapporten 1987
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Agenda 2030
Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030
Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld till år 2030. Agendan,
som är tidtabellen, innehåller 17 mål
och 169 delmål.
De globala målen och Agenda 2030
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.

Agenda 2030 är universell, vilket
innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett
ansvar för dess genomförande.
Målen är integrerade och odelbara.
Det betyder att 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. Agendan
måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

”Vi är den första generationen som kan utrota
fattigdomen och den sista som kan bekämpa
klimatförändringarna” Ban Kii-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016

Sveriges handlingsplan
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera olika
samhällsaktörer, näringslivet och civilsamhället förväntas bidra till att de globala
målen kan nås.
Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär
en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I handlingsplanen för 2018–2020
beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som
förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Källa: Agenda 2030 delegationen

Länsstyrelsens uppdrag och vision

Centrala åtgärder

De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet med att genomföra
Agenda 2030. Det är de statliga myndigheterna som, tillsammans med kommuner, regioner och landsting, kommer
att stå för den offentliga förvaltningens
konkreta genomförande av agendan.

• Ett jämlikt och jämställt samhälle.

De statliga myndigheterna har en stor
potential att arbeta verksamhetsövergripande, eftersom de har en allmän
uppgift att samverka.
Förutom det generella uppdraget till
länsstyrelserna, såsom det beskrivs
ovan, har regeringen särskilt

uppdragit följande till länsstyrelserna:
”Länsstyrelserna ska, i samverkan
med andra aktörer inom länen, verka
för att sprida information om Agenda

• Hållbara samhällen.
• En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi.
• Ett starkt näringsliv med hållbart företagande.

2030-arbetet på regional och lokal

• En hållbar och hälsosam livsmedelskedja.

nivå.”

• Kunskap och innovation.

Länsstyrelsen bidrar till att målen i
Agenda 2030 kan nås genom sin
verksamhet inom 24 av Sveriges 27
politik- eller utgiftsområden.

Källa: Handlingsplan Agenda 2030 – 2018-2020 , Regeringskansliet

Länsstyrelsen vision ”Tillsammans för
Norrbottens bästa” slår fast att det
bästa för länet är en hållbar utveckling.

Läs mer på nätet!
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030
https://agenda2030delegationen.se/

