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Agenda 2030 för en hållbar
utveckling
• People
• Planet
• Prosperity
• Peace
• Partnership
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De 17 globala målen
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Agenda 2030

Tre mål med koppling till jämlik hälsa
God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder
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svenska

Tre mål med koppling till jämlik hälsa
Folkhälsopolitiken

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen (riksdagsbundet)

Jämställdhetspolitiken

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Regeringens samlade politik

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation
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En god hälsa är en integrerad
del av en hållbar utveckling
• Ett skifte: En god hälsa är nu tydligt
en del av en hållbar utveckling.
• En god hälsa är en förutsättning
för och ett nödvändigt utfall av
en hållbar samhällsutveckling,
såväl socialt som ekonomiskt
• Agenda 2030 är ett nytt ramverk
som underlättar och stödjer ett
sektorsövergripande arbete
på alla nivåer i samhället

Sid 6. 2016-12-07

”Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world”

• High-Level Political Forum on Sustainable Development är FN:s
plattform för uppföljning av Agenda 2030 och de globala målen

• Nästa forum kommer att hållas i juli 2017 och fokusera på mål
1, 2, 3, 5, 9, and 14.
• Sverige har frivilligt anmält sig för att rapportera till 2017 års
forum tillsammans med 27 andra länder
• Folkhälsomyndigheten räknar med att få i uppdrag att bidra med
underlag till den svenska rapporteringen
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Den svenska organisationen för
genomförande
“Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030. Agendan och de 17 målen ligger i
stora delar i linje med de mål som riksdagen fastställt inom olika
politikområden.” Civilminister Ardalan Shekarabi.

• I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för att stödja
genomförandet av Agenda 2030 för att uppnå de globala målen
• Alla statsråd i regeringen är ansvariga för genomförandet av Agenda
2030 inom sina respektive ansvarsområden
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Delegationens uppdrag
• Ta fram en handlingsplan i samråd med samtliga berörda parter
• Förankra Agenda 2030 genom en bred dialog
• Lämna förslag till digitala lösningar som kan användas för att
sprida kunskap, goda exempel och information mellan olika aktörer
Delegationens tolkning av direktiven är att det är två perspektiv som
lyfts fram, dels ett vertikalt styrnings- och ledningsperspektiv, dels
ett horisontellt perspektiv som bygger på förankring och gemensamt
ägandeskap samt ett brett deltagande och dialog.
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Frågor som lyfts av delegationen
• Kartläggning och analys av var Sverige befinner sig idag i och vad
som ytterligare krävs för att nå de globala målen
• Nära dialog med angränsande utredningar, som Kommissionen för
jämlik hälsa, är en viktig del av det kommande arbetet
• Kommuner och landsting har en central roll, och viktiga
erfarenheter, i arbetet för en hållbar utveckling

• Relevant och tillförlitlig uppföljning av agendans mål och delmål är
avgörande för att nå framgång och skapa delaktighet
• Kommunikation
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Kommunernas särskilda roll
”De globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner och
landsting redan arbetar aktivt med, till exempel folkhälsofrågor, klimat- och
miljö, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk
samhällsstyrning på alla nivåer.” Delrapport från Agenda 2030-delegationen 2011-11-01, s. 17

• Som ett led i det arbetet på lokal och regional nivå krävs fortsatt
arbete med integrering av de tre dimensionerna av hållbarhet
• Delegationen avser att bl.a. genom kommundialogerna fånga upp
det engagemang som finns och det arbete som pågår, samt
stimulera vidareutveckling.
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Delegationens reviderade tidplan
• 86 statliga myndigheter redogjorde i augusti 2016 för hur deras
verksamhet förhåller sig till Agenda 2030
• Sektorsvisa dialoger med ”alla andra” under hösten 2016 i syfte att
få en bild av vad som redan pågår
• Tvärsektoriella dialoger under våren 2017 i syfte att tolka och
omsätta målen i den nationell kontexten
• Redovisning av översiktlig handlingsplan i maj 2017 (framflyttad,
skulle egentligen ha varit med i redan novemberrapporten)
• Kompletteras och förtydligas med åtgärder under 2018
• Delegationen verksam till våren 2019
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Hälsa i uppdraget om Agenda 2030
• 86 statliga myndigheter redogjorde i augusti 2016 för hur deras
verksamhet förhåller sig till Agenda 2030
• Över 30 av 60 centrala myndigheter rapporterade mot mål 3
– Länsstyrelserna samt universitet och högskolor inte inräknade ( 60, inte 86)

• Myndigheterna representerar nio av tio departement
– Topp tre: Social, Näring (inklusive bostäder, transporter och livsmedel), Miljö

• Detta öppnar ett nytt fönster för att arbeta med hälsa i alla
politikområden – men jämlikhetsperspektivet måste bevakas
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3.D 3.C 3.B 3.A 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1

Myndigheterna rapporterar på alla
delmål under mål 3
MÖDRADÖDLIGHET
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BARNDÖDLIGHET FÖRE 5 ÅR
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SMITTSAMMA SJUKDOMAR

8

ICKE-SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH PSYKISK HÄLSA
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DROGMISSBRUK INKL SKADLIGT ALKOHOLBRUK

11

TRAFIKSÄKERHET

5

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR ALLA
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Myndigheterna sorterar under nio av tio
av regeringens departement
6

JUSTITIEDEPARTEMENTET

42

42
 42

SOCIALDEPARTEMENTET

6

UTRIKESDEPARTEMENTET

2

FINANDEPARTEMENTET

11

MILJÖDEPARTEMENTET

17

NÄRINGSDEPARTEMENTET

1

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

7

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

2

KULTURDEPARTEMENTET

0
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En god folkhälsa är inte bara mål 3
• Många myndigheter har rapporterat direkta bidrag till mål 3
– Exempelvis Försäkringskassan, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
Livsmedelsverket, MSB och Trafikverket

• Andra att de har ansvar för bestämningsfaktorer för mål 3
– Boverket och en hållbar samhällsplanering
– Jordbruksverket och bidraget till friluftslivet

• Andra rapporterar ett visst direkt bidrag till mål 3 men har inte lyft att
deras verksamhet är en viktig bestämningsfaktor för mål 3
– Arbetsförmedlingen, tar upp droger på arbetsplatsen när det gäller mål 3
– Skolverket, tar upp elevhälsan när det gäller mål 3

• Andra har inte alls rapporterat på mål 3 men deras verksamhet är en
bestämningsfaktor för mål 3
– Diskrimineringsombudsmannen och Kronofogden
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Folkhälsomyndigheten och Agenda 2030
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Folkhälsomyndigheten och Agenda 2030
Folkhälsopolitiken

Skapa samhälleliga
förutsättningar för en god
Hälsa på lika villkor för
hela befolkningen
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Tack!

