
Svenska myndigheter  
för hållbar utveckling

Ett kontinuerligt och etablerat GD-forum, 
för strategisk dialog på ledningsnivå, samt 
gemensamma aktiviteter och insatser för att 
bättre genomföra Agenda 2030. Det är kärnan  
i Sidas interna projekt ”Svenska myndigheter 
för hållbar utveckling”.  

Sida ska i enligt uppdrag från regeringen informera och 
engagera svenska aktörer i genomförandet av Agenda 
2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Projektet 
”Svenska myndigheter för hållbar utveckling” är ett svar på 
detta uppdrag och man samlas kring mål 17 – Genom
förande och globalt partnerskap. Projektet tar vara på det 
som svenska myndigheter redan gör, kopplat till Agenda 
2030 i Sverige och internationellt. Baserat på erfaren
heterna tar myndigheterna ett steg till och stärker sam
verkan sinsemellan, så att de bättre kan bidra till att 
uppnå de Globala målen. 

Agenda 2030 – som består av de 17 Globala målen 
för hållbar utveckling, är en politisk deklaration och ett 
ramverk som syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jäm
ställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten 
och dess naturresurser. De globala målen är universella 
och odelbara. De grundar sig också på de tre dimensio
nerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga.

Alla aktörer är ansvariga att arbeta och följa upp den 
universella agendan vilket innebär att tänka och agera 
på nya sätt. Svenska myndigheter är en viktig grupp som 
genom fördjupad samverkan bidrar till att ta ledarskap för 
hållbar utveckling.

GD-forum för strategisk dialog
För en kontinuerlig strategisk dialog mellan svenska 
generaldirektörer för svenska myndigheter öppnades GD
forum i januari 2016. Inom ramen för detta forum träffas 
generaldirektörerna regelbundet för att diskutera genom
förandet av Agenda 2030, både nationellt och globalt. GD
forumet bygger på ett gemensamt ägarskap där de olika 
myndigheterna träffas som kollegor och partners, vilket 
också bereder vägen för samverkan på operativ nivå. 

Genom att dra nytta av varandras erfarenheter av att 
verka såväl i Sverige som internationellt bidrar myndig
heterna tillsammans med andra aktörer till det svenska 
genomförandet av agendan. Myndigheterna är också eniga 
om att också stärka sitt nationella hållbarhetsarbete 
– kopplat till agendans tre dimensioner – för att verka 

bättre internationellt. Genom att möta behov internatio
nellt där myndigheternas unika kunskap inom offentlig 
förvaltning och kapacitetsutveckling efterfrågas, kan 
myndigheterna bidra med att utveckla och stötta hållbara 
institutioner. 

Initialt har följande myndigheter tagit ledning och 
driver GDforumet framåt; Energimyndigheten, 
Försäkrings kassan, Kommerskollegium, Naturvårds
verket, Skatteverket, Sida och Svenska Institutet.

Forum på operativ nivå
För att kunna gå från ord till handling inom ramen av pro
jektet så sker samverkan på en operativ nivå. Det handlar 
bland annat om gemensamma satsningar inom miljö och 
klimatområdet, utbyte av erfarenheter, samt kompetens
utveckling eller utveckling av metoder för samverkan. 
Sommaren 2016 träffades exempelvis representanter från 
olika myndigheter som för att diskutera uppdraget som 
myndigheter hade fått från regeringen, att tydliggöra vilka 
mål inom Agenda 2030 som respektive verksamhet har 
störst inverkan på, i Sverige och internationellt. 

GDmöte i april 2016.
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Kommerskollegium är en av många svenska myndigheter som bedriver 
utvecklingssamarbete. Tidigare medarbetare på Kommerskollegium 
Ellen AnkerKofoed tillsammans med Leelai Kpukuyo (Liberian Business 
Association) och Jackie Capehart (Turistministeriet i Liberia).



Pilotprojekt
Då miljö och klimat är ett prioriterat område för Sverige, 
nationellt och globalt, har Sida gett ett designstöd för en 
ansats inom området direkt kopplat till Globala målen. 
Den första piloten inom miljö och klimatområdet sam
ordnar Naturvårdsverket med två mål i sikte; Mål 11 
– Hållbara städer och samhällen och mål 13 – Bekämpa 
klimatförändringarna. Denna kan ses i ljuset av de natio
nella åtagandena i enlighet med Parisavtalet, men också 
som ett svar på en ökad satsning inom 
kapacitetsutveckling.

Öppna och inkluderande miljöförvaltningar är ett steg 
i en positiv utveckling i världens länder. Svenska myndig
heter har kapacitet och kunskap att bidra till att stärka 
dessa, i samverkan med Sida. En ambition är att identi
fiera hur flera svenska myndigheters arbete, erfarenheter 
och kompetens kan samverka med andra organisationer 
och initiativ för att uppfylla agendans mål om att inte 
lämna någon därhän (leave no one behind). 

Pilotprojektet ska också verka för att utveckla bättre 
metoder och samverkansformer mellan myndigheter och 
Sida.

Bygger på erfarenhet
Mycket av det myndigheter gör idag kan kopplas till de 
Globala målen. Men vi behöver nå längre i fattigdoms
bekämpningen. En helhetssyn på ökad samverkan och 
partnerskap kan hjälpa oss att arbeta bredare och komma 
ännu längre. Svenska myndigheter kan konkret bidra till 
uppfyllandet av många mål inom Agenda 2030 och har 
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en lång erfarenhet av utvecklingssamarbete som vi kan 
bygga vidare på. De senare åren har också samarbeten 
formats likt ”kluster” där en grupp myndigheter samver
kar inom specifika områden.

Post och Telestyrelsen har exempelvis ett partner
skap med Stockholms universitet och Ericsson om regle
ringar av ICTmarknaden. Detta ska utmynna i ett globalt 
”International Training Program” – ITP. 

Ett annat exempel är Skatteverket som utvecklat ett 
partnerskap med Kronofogden och Lantmäteriet och dess 
systerorganisationer om fastighetsskatt i Kosovo, i enlig
het med mål 1 ”säkra en betydande resursmobilisering 
/…/ för att genomföra program och politik för att avskaffa 
all form av fattigdom. 

I dag deltar ett trettiotal svenska myndigheter med sin 
kunskap i olika insatser i Europa, Asien och Afrika. Genom 
GDforumet och det operativa utbytet samt befintliga nät
verk utvecklar vi myndighetssamverkan vidare. Projektet 
blir en katalysator till att vi går ett steg vidare – med 
Agenda 2030 som inspiration.

Med Agenda 2030 strävar myndigheterna efter en hållbar framtid. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  
Skolbarn utanför Arbegona i Sidama, Etiopien.
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Kontakt
Myndighetssamordnare:
Ylva Sahlstrand +46 8 698 45 43.
Michelle Bouchard + 46 8 698 52 29.

Samordnare pilotprojektet miljö och klimat: 
Nina Geladze Ekstedt: +46 8 698 51 53


