En analys av relationen mellan
Det öppna Skåne 2030 och Agenda 2030
Kan hållbarhetsperspektivet tydliggöras genom att
integrera Agenda 2030 i Det öppna Skåne 2030?
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Introduktion
I augusti 2017 trädde en ny förordning om regionalt tillväxtarbete (2017: 583) i kraft. I enlighet
med denna ska den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ses över åtminstone en gång mellan
varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Det finns ett antal förändringar jämfört med
den föregående förordningen, till exempel ett utökat uppdrag gällande uppföljning och utvärdering samt ett ökat ansvar för att integrera social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
i tillväxtarbetet.
Utöver förordningen framkommer krav på hållbarhet även i regeringens årliga villkorsbrev
till regionerna samt i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020, som den regionala utvecklingsstrategin tar avstamp i.
Samhällsutvecklingen inom olika områden och processer i omvärlden påverkar den
regionala utvecklingsstrategins aktualitet och dess genomslagskraft. Agenda 2030 som
antogs 2015 utgör ett sådant exempel.
Med hänvisning till ovanstående har regional utveckling inom Region Skåne tagit fram en
process för att se över Skånes regionala utvecklingsstrategi, kallat Det öppna Skåne 2030.
Denna rapport är en del av detta arbete och syftar till att undersöka
• begreppet hållbar utveckling
• hur Agenda 2030 och Det öppna Skåne 2030 relaterar till varandra
• om en policyintegrering av Agenda 2030 kan bidra till ett starkare hållbarhetsperspektiv
• fördelar och nackdelar med att integrera Agenda 2030.
Rapporten utgår främst från följande dokument:
• Olika definitionen av hållbar utveckling.
• Policy integration for sustainable development: Agenda 2030 meets Region Skåne:
ett examensarbete vid Lunds universitet. Författaren Filip Lidegran har under vårterminen
2018 genomfört en jämförande innehållsanalys av Agenda 2030 och Det öppna Skåne 2030.
• Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 (2018–2020), beslutad 14 juni 2018.
• Ett urval av regionala utvecklingsstrategier från andra regioner där Agenda 2030 har
integrerats på olika sätt: Stockholms läns landsting, Region Örebro samt Region Uppsala.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem
fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.
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Förhållningssätt till hållbar utveckling
Hållbar utveckling förutsätter vissa teoretiska förkunskaper
för att man ska kunna fatta informerade beslut. Vetenskapen kring hållbar utveckling är under ständig utveckling
och nya modeller tas fortfarande fram för att fördjupa
vår kunskap om ämnet. Nedan följer en kort diskussion
av viktiga begrepp inom hållbar utveckling.
”Hållbar utveckling” står sig fortfarande som ett vagt
definierat koncept sedan det introducerades för över
30 år sedan. Brundtlandkommissionens definition från
1987, ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov”, har lämnat ett stort mått av
tolkningsfrihet till FN:s medlemsstater att implementera
åtgärder utifrån lokala förutsättningar. Nationella riktlinjer
lämnar i sin tur ett relativt stort handlingsutrymme till
regionala och lokala aktörer.

Ekonomisk
Social

Ekologisk
Figur 2: Den inkapslade beroendemodellen av hållbar utveckling.

inbegriper exempelvis resurseffektivitet, avsaknad av
miljöförstöring och en jämn återhämtning av de naturliga och sociala resurser som förbrukas. Tillväxt kan i
värsta fall ha en negativ inverkan på hållbarhet om inte
konkreta åtgärder vidtas för att integrera dessa tillsammans.
För det tredje kan retoriken kring hållbar utveckling
ibland ge upphov till en sorts blind optimism, där de tre
dimensionerna framställs som ömsesidigt förstärkande
och att de kan utvecklas i gemensam takt. I själva verket
är varje samhälle begränsat i sina resurser och förmågor,
och beslutsfattare måste ofta prioritera utifrån vad som
är konkret möjligt att genomföra.1
En annan variant av de tre dimensionerna är den
inkapslade beroende-modellen (från engelskans nested dependencies model)2 . Denna modell, som illustreras i figur 2,
förtydligar hierarkin mellan de olika dimensionerna:
ekonomin utgör endast en mindre del av det mänskliga
samhället, som i sin tur är beroende av den omgivande
miljön.
FN:s Agenda 2030 trädde i kraft den 1 januari 2016
och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Dessa bygger
vidare på de åtta milleniemål som utgjorde det globala
ramverket för hållbar utveckling åren 2000–2015. Medan
fokus för milleniemålen var fattigdomsbekämpning och
utmaningar kopplade till utvecklingsländer (med ekonomiskt stöd från industriländer), täcker de globala utvecklingsmålen in ett brett spektrum frågor som kräver att
alla länder agerar både nationellt och globalt för att nå
resultat.
I korthet strävar Agenda 2030 efter att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlika livsvillkor, lösa klimatkrisen
samt främja fred och rättvisa. Utgångspunkten är social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom samtliga mål.

Social

Ekologisk

Ekonomisk

Figur 1: Tre dimensioner av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling delas traditionellt in i tre dimensioner:
social, ekonomisk och ekologisk (se figur 1). Dessa tre
kräver ett integrerat förhållningssätt för att möta samhällets utmaningar. Även om denna uppdelning är vanligt
förekommande på policynivå har den fått bred kritik i
akademiska kretsar.
För det första tenderar denna modell att representera
en förenklad bild av de tre dimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet behandlas som tre separata
sfärer i samhällsutvecklingen, när de i själva verket oftast
flyter in i varandra.
För det andra kan ekonomisk hållbarhet, när den
separeras från de övriga dimensionerna, riskera att
fokusera på tillväxt som sker på bekostnad av social
och ekologisk hållbarhet. ”Tillväxt” tenderar att handla
om en renodlad kapitalökning, medan ”hållbarhet”

1

2

För en djupare diskussion i ämnet, se Hartmut Bossel (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications.
International Institute for Sustainable Development.
Se bl.a. Dharmasasmita et al. (2017); Giddings et al. (2002).
5

Figur 3: Miljöprofessor Johan Rockströms tårta, Stockholm Resilience Centre.

Miljöprofessor Johan Rockström har vidareutvecklat den
inkapslade beroendemodellen genom att inkludera de
17 globala utvecklingsmålen; i denna modell är de tre
dimensionerna tydligt porträtterade i en hierarki där de
ekonomiska och sociala målen för hållbar utveckling
är begränsade av ramarna för miljömässig hållbarhet
(se figur 3). Trenden pekar på att det akademiska samfundet börjar inse den hierarkiska ordningen mellan
de olika målen. För att driva på en utveckling mot
hållbarhet krävs att beslutsfattare kan prioritera mellan
de olika målen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta
ställer krav på bedömningskriterier som kan vara vägledande för att värdera i vilken grad samhällsprocesser
främjar hållbar utveckling, oavsett om dessa processer
faller under de ekonomiska, sociala eller ekologiska
dimensionerna eller är en blandning av de tre.
Ett exempel på sådana kriterier har utvecklats
av Graham Haughton, professor i stadsplanering vid
Manchester University. Haughtons fem så kallade
jämlikhetsprinciper är:

3

1

Framtid – jämlikhet mellan framtida generationer

2

Social rättvisa – jämlikhet mellan nuvarande
generationer

3

Globalt ansvarstagande – geografisk jämlikhet

4

Jämlikt deltagande – mänsklig öppenhet och rättvisa

5

Jämlikhet mellan arter – vikten av andra arters
överlevnad

Ovanstående kriterier framhäver ansvaret hos dagens
generationer för framtida generationers välmående. För
att driva en utveckling mot hållbarhet krävs även öppna
och demokratiska institutioner som bygger jämlikhet
mellan alla människor, oberoende av individuella förutsättningar. Slutligen bör alla beslut ta hänsyn till hur de
påverkar naturliga ekosystem. Dessa fem principer kan
användas som ett stödverktyg för att bedöma till vilken
grad en insats kan främja utveckling åt rätt håll.3

För en djupare diskussion i ämnet, se Graham Haughton (1999). Environmental Justice and the Sustainable City.
Association of Collegiate Schools of Planning, s. 235.
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Agenda 2030 och Det öppna Skåne 2030:
en studie i policyintegrering
I ett examensarbete från masterprogrammet Välfärdspolitik
och management vid Lunds universitet har Filip Lidegran
under våren 2018 genomfört en kvalitativ innehållsanalys
av Agenda 2030 och Det Öppna Skåne 2030. Arbetets
frågeställning var att bedöma om en policyintegrering av
Agenda 2030 skulle kunna bidra till ett starkare hållbarhetsperspektiv i Det öppna Skåne 2030.
Uppsatsen diskuterar åtta tematiska områden och
avslutar med åtta rekommendationer på hur Agenda
2030 kan integreras. Uppsatsens slutsats är att det finns
en varierad potential för Agenda 2030 att höja hållbarhetsperspektivet i strategin: svårigheter som lyfts fram är
att Agenda 2030 i många fall är för vagt formulerad för
att erbjuda några konkreta riktlinjer i det regionala arbetet
och att inneboende målkonflikter mellan dokumenten
kan försvåra en policyintegrering. Agenda 2030:s styrka
är att den globala policyn kan erbjuda en starkare legitimering av särskilda verksamheter inom Region Skånes
ansvarsområden som bidrar till hållbar utveckling.
Nedan följer en sammanfattning av uppsatsens
diskussion. På sidan 9 presenteras uppsatsens rekommendationer i korthet.

även på global nivå, eftersom globala mätningar är beroende av data från nationell, regional och lokal nivå. Agenda
2030 kan legitimera ett utökat ansvar för Region Skåne
att driva utvecklingen mot ett regionalt register av
indikatorer för hållbar utveckling som är förenligt med
Agenda 2030:s utvärderingssystem.

3. Gemensamma nämnare
Agenda 2030 och RUS har liknande uppfattningar kring
ett flertal frågor i både större och mindre skala. Bådas
policyer genomsyras av humanistiska värderingar som
fokuserar på individens välmående. Dessa fundamentala
likheter bidrar till att slå vakt om detta som den huvudsakliga målsättningen för hållbar utveckling. Andra exempel innefattar vikten av att skydda naturliga ekosystem,
ökad produktion och effektivitet i energisektorn och
stärkt åtagande för att främja småskaligt jordbruk och
eftersträvar en fördubbling av agrikulturell produktion.
Agenda 2030 efterfrågar ett ökat fokus på materialvetenskap. Samtidigt framhäver RUS att forskningscentren
Max IV och ESS kan bidra inom just detta område.
Andra områden är än mer konkreta: indikator 3.6 i
Agenda 2030 strävar efter att halvera antalet dödsfall
och allvarliga skador i trafiken, vilket faller direkt under
Region Skånes ansvarsområde. Andra likheter inkluderar
ett erkännande av lärarnas roll i att ingjuta hälsosamma
värderingar i nästkommande generationer samt framhäver migranter som en tillgång för samhällets tillväxt.
Slutligen anser båda policyerna att kultur utgör en
kraftig motor för att främja hållbar utveckling.

1. Internationell öppenhet
Skånes läge som gränsregion sätter en tydlig internationell
prägel på Region Skånes verksamhet. Öppenhet och
tillgänglighet är två vanligt förekommande värderingar
i RUS. Två relaterade faktorer problematiseras:
För det första beslutades RUS år 2014. Sedan dess
har den öppenhet som präglade svensk gränspolitik
ersatts av ett mer restriktivt förhållningssätt gällande
exempelvis immigration och flyktingmottagande.
För det andra kritiseras RUS för att vara okritiskt
positiv till ökad internationalisering. Detta kan underlätta en integrering av Agenda 2030 men riskerar å andra
sidan att överrösta den lokalt förankrade RUS i förmån
för den globala policyn. Studier i miljömålsintegrering
har visat att om så sker finns en risk att den uppdaterade
policyn inte längre tar hänsyn till den lokala kontexten.4

4. Konceptuella meningsskiljaktigheter
I andra fall kan koncept i de två policydokumenten vid
första anblicken uppfattas som liktydiga, medan de vid
en närmare granskning kan innehålla vissa skillnader.
Tre exempel lyfts fram: ”öppenhet” tolkas av RUS i
geografisk bemärkelse, såtillvida att Skåne ska vara
öppet för utomstående. Agenda 2030:s förståelse av
begreppet inkluderar även en institutionell kvalitet
med transparenta offentliga institutioner. Ett liknande
mönster framkommer i begreppet ”demokratiskt styre”:
RUS porträtterar detta som en styrningsmodell där alla
samhällsaktörer samarbetar för att uppnå policyns mål,
medan Agenda 2030 betraktar begreppet i något större
bemärkelse till att handla om demokratiska beslutsprocesser. Slutligen utpekas mindre skillnader i hur ”mångfald” representeras. Diskrimineringsgrunder såsom kön,
ålder, etnicitet och religiös tillhörighet fördöms i lika
hög grad av båda policyerna. Däremot har Agenda 2030
inga konkreta referenser till sexuell läggning eller köns-

2. Skillnader i omfattning
Agenda 2030 riktar sig till den globala nivån och RUS till
den regionala nivån. Som en naturlig följd har Agenda
2030 väsentligt fler arbetsområden, varav alla inte är
relevanta för Skåne.
I vissa fall kan skillnaderna mellan dokumenten ha
potential för att komplettera varandra i viktiga frågor.
Ett exempel är regional utvärdering och uppföljning:
Agenda 2030 bedömer att regionala organisationer kan
bidra till uppföljning och utvärdering av hållbarhetsmålen
4

För en djupare diskussion i ämnet, se De Jong, Lalenis & Mamadouh (2002). The theory and practice of institutional transplantation:
Experiences with the transfer of policy institutions. Springer: Netherlands.
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identitet. Svenska normer representerade i RUS tycks
behandla ”mångfald” som ett bredare paraplybegrepp
jämfört med Agenda 2030. Detta behöver dock inte
utgöra ett problem för skånska aktörer eftersom Agenda
2030 ger FN:s medlemsstater frihet att implementera
Agenda 2030 enligt nationella förutsättningar.

bör betraktas som ett naturligt resultat av de olika styrningsnivåer som policyerna riktar sig till.
En utmaning kan vara några av de tidsramar som
Agenda 2030 sätter upp som ska uppfyllas tidigare än
2030. Ett exempel är indikator 14.2: ”att senast 2020
förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på
ett hållbart sätt […]”. Utöver de miljömässiga målen
som uttrycks i Agenda 2030 har Sveriges regering listat
16 nationella miljömål som ska uppnås senast år 2020.
Hur har det gått i Skåne? (HUGÅ), den årliga uppföljningen av implementeringen av RUS, visade att Skåne
förväntas misslyckas med att uppnå alla utom ett av
miljömålen, vilket också omnämns som ett problemområde i RUS. I stället åtar sig RUS att Skåne ska ha uppnått sina miljömål år 2030. Värdet i att integrera Agenda
2030 i RUS kan ifrågasättas utifrån ett miljöperspektiv,
när den globala policyn kräver att Skåne ska leva upp
till mål som länet redan riskerar att misslyckas med.
En liknande diskussion kan föras kring ungdomsarbetslöshet, där Agenda 2030:s indikator 8.6 strävar
efter att ”till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar
som varken arbetar eller studerar”. RUS har som ambition att minska arbetslösheten i Skåne till nivåer som är
lägre än riksgenomsnittet senast år 2030.

5. Otydligheter
Både Agenda 2030 och RUS fungerar som övergripande
styrdokument till underliggande, mer konkreta strategier
och handlingsplaner. Som en följd av detta är flera av de
värderingar, önskade utfall och instrument som nämns i
dokumenten otydligt utformade, i flera fall är det också
svårt att avgöra vilken aktör som har ansvar för en
särskild fråga utan att först göra en subjektiv tolkning.
I studiens kodning av aktörskap utgör 45 procent av referenserna i RUS ospecificerade aktörer på regional nivå.
Däremot erbjuder RUS konkreta indikatorer för
utvärdering av målen. Detsamma kan inte sägas om
Agenda 2030, där 103 av 169 indikatorer är helt eller
delvis kvalitativa. Även om Agenda 2030 har många
positiva värderingar att erbjuda, och i viss mån även
juridiska instrument, saknas fortfarande konkreta och
formella regleringar som kan vägleda aktörer.

6. Målkonflikter

8. Konflikt mellan konkurrenskraft
och samarbetsvilja

Som tidigare nämnts kan det vara svårt att balansera
de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Studier i
miljöintegrering lyfter fram problematiken i huruvida
”tillväxt” och ”hållbarhet” verkligen är kompatibla. En
kvantitativ ökning i produktion och konsumtion kan
ifrågasättas utifrån deras hållbarhet i ett längre tidsperspektiv. Uppsatsen kritiserar RUS för att ha en okritisk
”win-win”-retorik mellan dessa två koncept och att textens
innehåll har mer än fem gånger så många referenser till
tillväxt som till hållbarhet. Agenda 2030 framställs som
bättre på att framhäva hållbarhetsperspektivet.
Litteratur i policyintegrering ger stöd för tesen att
integrerade och icke-motstridande policyinstrument är
en viktig komponent för framgångsrik policyintegrering.5
Utifrån detta uppstår två problem: motsättningar kring
frågan om hållbarhet finns både internt i RUS och mellan
RUS och Agenda 2030.

En policyintegrering är i slutändan beroende av om de
underliggande motiven för att genomföra policymålen
är förenliga eller inte. RUS har en tydligt tävlingsinriktad
karaktär: dess ambition är att göra Skåne till en av de tio
mest innovativa regionerna i världen och som därmed
lockar kompetens, kapital och företag till regionen.
Motivationen är att stärka regionens internationella
attraktivitet för att klara av framtida konkurrens. Denna
tävlingsinriktade mentalitet saknas helt i Agenda 2030,
som uteslutande inriktar sig på dialog, samarbete och
spridning av gemensamma normer. I Agenda 2030
föreslås att regioner ska ha möjlighet att lära av varandra
genom frivilliga översyner, utbyte av bästa praxis samt
diskussion om gemensamma mål.
Uppsatsen framhäver tre problem med detta: för
det första är ambitionen att vara världsledande en målsättning av relativ karaktär och saknar således absoluta
mätinstrument. För det andra innebär en attraktion av
humant och fysiskt kapital till Skåne att andra, potentiellt mer behövande, regioner riskerar att utarmas på
resurser. Slutligen argumenterar uppsatsen för att den
ökade konkurrens om resurser som förespråkas i RUS
kan vara oförenlig med Agenda 2030:s ideal.

7. Instrumentella konflikter
Uppsatsen lyfter fram att RUS förlitar sig mer på ”mjuka”
styrningsinstrument (exempelvis dialog, ledarskap och
utbildning) medan Agenda 2030 använder betydligt fler
”hårda” instrument (exempelvis lagar, finansiella verktyg
och avtal). Detta behöver inte utgöra ett problem utan
5

Se Briassoulis (2004). Polilcy integration for complex policy problems: What, why and How.
Presenterad vid Konferensen “Greening of policies: Interlinkages and policy integration” i Berlin, 2004.
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Uppsatsens rekommendationer i korthet

1

Gör ett selektivt urval över vilka av Agenda 2030:s indikatorer som kan
användas för att specificera delmålen i RUS på ett konkret sätt.

2

Ta fram en strategi för uppföljning och utvärdering på regional nivå som lutar
sig mot Agenda 2030, exempelvis inom mänskliga rättigheter, jämställdhet
och miljö.

3

Använd Agenda 2030 för att legitimera och betona vikten av humanistiska
värderingar, biologisk mångfald, ökad energiproduktion, fördubblad jordbruksproduktion, materialvetenskap, trafiksäkerhet samt lärande och kultur i den
regionala verksamheten.

4

Observera vilka målsättningar mellan policydokumenten som vid första
anblicken förefaller vara kompatibla, men som döljer djupare meningsskiljaktigheter under ytan. Uppsatsen lyfter fram ”öppenhet” ”mångfald” och
”deltagande” som exempel.

5

Leta inom regionens gränser för att konkretisera ansvarsfördelningen
mellan skånska aktörer i stället för att importera Agenda 2030:s vaga
rekommendationer rakt av.

6

Reflektera över huruvida målen i nuvarande RUS verkligen lever upp till
kraven för hållbar utveckling och gör en tydlig bedömning av vilka prioriteringar
som behöver göras mellan målen.

7

Gör ett medvetet urval av vilka tidsramar och mål i Agenda 2030 som är
rimliga att genomföra på lokal nivå i Skåne utifrån lokala förutsättningar.

8

Ta ställning till i vilken grad ställningstagandet att vara globalt konkurrenskraftig
klarar av att samexistera med globalt samarbete och utbyte av idéer.

9

I ett nationellt perspektiv:
Handlingsplan för Agenda 2030
Regeringen har tagit beslut om en nationella handlingsplan för Agenda 2030 som är aktuell 2018–2020. Syftet
är att stärka arbetet samt göra det tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra till Agenda
2030. Handlingsplanen beskriver aktörer på regional och
lokal nivå som nyckelspelare i genomförandet, vilket
inkluderar kommuner och landsting såväl som statliga
myndigheter. Engagemanget från andra samhällsaktörer,
så som frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademin, ses också som avgörande.
Handlingsplanen utgår från sex fokusområden med
ett antal sektorsövergripande åtgärder. Regeringen bedömer att det är inom dessa områden som Sverige har
störst utmaningar men även störst möjligheter att bidra
med lösningar och innovationer som kan ge en positiv
inverkan globalt. Samtliga fokusområden anses ha koppling till verksamheter som bedrivs på lokal och regional
nivå, där det finns möjlighet att skapa synergieffekter
och långsiktiga resultat. En sammanfattning av dessa
presenteras nedan.

hälsa för genomförandet av Agenda 2030 har tagits fram.
Regeringen har även inrättat en ny strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i utvecklingssamarbetet (2018–2020). SCB kommer att få i uppdrag att ta fram nya indikatorer för mänskliga rättigheter.

Hållbara samhällen
Långsiktig hållbar utveckling i Sverige är beroende av att
alla människor kan bo och leva såväl i tätorter som på
landsbygden. Dessa måste länkas samman och dra nytta
av varandra. Hållbarhet i samhällsutveckling, stadsbyggande och digitalisering är viktiga områden för innovation
och kunskapsutveckling och kan stärka Sveriges roll som
föregångsland inom hållbar utveckling.
Regeringens nya landsbygdspolitik syftar till hållbar
tillväxt med cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi
och hållbart nyttjande av naturresurser, samt mot attraktiva livsmiljöer på Sveriges landsbygd. De tre delmål som
satts upp integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, utgår från ett helhetsperspektiv och är sektorsövergripande i linje med Agenda 2030. En förutsättning
är att aktörer på nationell och regional nivå agerar samordnat. För att förverkliga detta avser regeringen att ge
en myndighet i uppdrag att verka för ett mer samordnat
agerande bland statliga aktörer.
Svenska städer ska göras hållbara genom att skapa
goda fysiska livsmiljöer som bidrar till att minska segregation och ökar den nationella sammanhållningen, så
att vi kan uppnå de nationella klimat- och miljömålen.
Regeringen har inrättat Delegationen mot segregation
vars syfte är att öka de långsiktiga effekterna av insatser
för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Från och
med 2018 och tio år framåt satsar regeringen totalt 22
miljarder på att förbättra situationen i kommuner och
områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen
avser att ge Tillväxtverket i uppdrag att föreslå hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan
stärkas på nationell nivå. För att främja en mer hållbar
samhällsutveckling har regeringen under 2018 också lagt

Ett jämlikt och jämställt samhälle
RRegeringens långsiktiga mål för jämställdhetspolitiken
är att nå ett jämställt samhälle med jämn fördelning av
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd
utbildning, jämställd hälsa, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, och där mäns våld mot
kvinnor upphör.
För att uppnå detta är jämställdhetsintegrering
i politiken central. Den generella välfärden ska vara
utformad så att den främjar ekonomisk utveckling och
jämlika livschanser. Målet för integrationspolitiken ska
vara lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Folkhälsan fortsätter att utvecklas i positiv riktning men
hälsoklyftorna har ökat under de senaste decennierna.
En strävan att minska ojämlika förutsättningar utifrån
folkhälsopolitikens åtta övergripande mål bör vägleda
folkhälsoarbetet inom alla sektorer och på alla samhällsnivåer. En plan för Sveriges samlade arbete med global
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inte stödjer miljöskadlig verksamhet utan i stället premierar
miljövänliga alternativ. Handlingsplanen uttrycker att
lokalt och regionalt engagemang är viktigt för att skapa
goda förutsättningar för ett hållbart företagande i alla
delar av landet, bland annat genom insatser från kommuner och regioner.
Skrivelsen om hållbart företagande, Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter samt
uppföljningen av miljömålen kommer, tillsammans med
Statskontorets bedömning av Sveriges genomförande av
FN:s vägledande principer, att vara en del av det fortsatta arbetet med hållbart företagande. Regeringens kommande godstransportstrategi kommer även att peka ut
riktningen för att skapa effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter.

fram en proposition med förslag till nya bestämmelser
om regional fysisk planering i plan- och bygglagen.
Regeringens nya nationella plan för transportsystemet
2018–2029 skjuter till över 100 miljarder kronor för att
möjliggöra satsningar på tillgänglighet och hållbarhet.

En samhällsnyttig, cirkulär och
biobaserad ekonomi
Under våren 2018 har regeringen beslutat att inrätta en
delegation för cirkulär ekonomi för att nationellt och
regionalt stärka omställningen till en resurseffektiv,
cirkulär och biobaserad ekonomi.
Andra initiativ som främjar målområdet är de nationella miljömålen, samverkansprogrammet för cirkulär
och biobaserad ekonomi mellan näringsliv, högskola,
branschinstitut och stat samt strategin för hållbar konsumtion. Konsumentverket har i uppdrag att inrätta och
tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion.
Världen behöver länder som visar att det går att
förena hållbar utveckling med välfärd och god konkurrenskraft. Det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen sätter kursen för det fortsatta arbetet.

En hållbar och hälsosam livsmedelskedja
En hållbar och hälsosam livsmedelskedja ger positiva
effekter på uppfyllelsen av i princip samtliga mål i Agenda
2030. Medvetna prioriteringar vid produktion, inköp och
upphandling ger möjlighet att på både lokal och global
nivå främja en hållbar och hälsosam livsmedelskedja.
Handlingsplanen framhåller att enskilda insatser och
aktörer inte är tillräckligt för att uppnå en genomgripande
förändring. Därför krävs koordinering och samverkan
mellan olika samhällssektorer och nivåer av styrning.
Utvecklingen av nationella mål och indikatorer bör
länkas till multisektoriella strategier. Det behövs även
kompetenshöjande insatser samt nationella uppföljningsoch övervakningssystem.
Utgångspunkten i arbetet kommer att vara den
nationella livsmedelsstrategin. Målet där är att höja den
totala livsmedelsproduktionen för att skapa tillväxt och
sysselsättning, samtidigt som man och uppnår relevanta
miljömål. Samtidigt ska den fysiska planeringen ta hänsyn till grund- och ytvattnets kvalitet och kvantitet.
Livsmedelsverket har fått permanent finansiering för
den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) som
ger stöd till kommuner och regioner vid akuta problem
vid dricksvattenförsörjning.

Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
Regeringen strävar efter att identifiera och åtgärda juridiska
hinder för en omställning till hållbar produktion. Miljötillsynen är ett verktyg för att säkra att statliga subventioner
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Nyckelfaktorer för genomförandet
De sex tematiska områdena kompletteras med fyra nyckelfaktorer för genomförandet: styrning och uppföljning,
lokalt och regionalt genomförande, partnerskap och
samverkan samt internationellt ledarskap.
I budgetpropositionen för 2018 har regeringen slagit
fast att Agenda 2030 ska genomföras inom ramen för ordinarie styrning och processer inom alla politikområden.
Centralt för alla sex fokusområden är att jämställdhetsintegrering samt miljö- och klimatintegrering ska genomsyra allt arbete. Därtill kommer det ramverk för nya mått
på välstånd som lades fram i 2017 års ekonomiska vårproposition: 15 indikatorer som belyser ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter.
De statliga myndigheterna kommer att utgöra ett
fortsatt stöd till regionerna i implementeringen av
Agenda 2030. Statskontoret har även fått i uppdrag att
analysera och följa upp hur Agenda 2030 har integrerats
i myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur
genomförandet kan vidareutvecklas.
Uppdraget ska delredovisas senast den 31 oktober
2019 och slutredovisas senast den 30 juni 2020. I september 2018 inrättas även en ny myndighet, Myndigheten
för digital förvaltning, som ska utgöra en samlad organisation som kan utveckla, samordna och stödja statliga
myndigheter, kommuner och landsting i att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.
Det är på den lokala och regionala nivån som Agenda
2030-åtagandet omsätts i praktisk handling. Det kommunala självstyret har möjliggjort anpassning utifrån lokala
förutsättningar. 24 kommuner och sju landsting har
redan börjat genomföra Agenda 2030 på frivillig grund,
medan andra fortfarande befinner sig i en uppstartsfas.
Handlingsplanen lyfter fram vikten av ledarskap på
alla nivåer. Styrelser, fullmäktige samt den övriga kommun- och landstingsledningen behöver vara engagerade
och vilja få till stånd förändring och kunskapsutveckling.
Detta inkluderar även offentlig verksamhet i företagsform. Strategiska offentliga inköp är ett viktigt verktyg
för att påskynda en mer hållbar utveckling.
Agenda 2030-delegationen arbetar med att etablera
en nationell digital plattform för att underlätta möjligheten till kunskapsspridning och deltagande med att
genomföra Agenda 2030. SKL kommer att påbörja ett
treårigt utbildningsprojekt tillsammans med Svenska
FN-förbundet i syfte att stärka kunskap och engagemang
för Agenda 2030. Rådet för främjande av kommunala
analyser (RKA) kommer i samråd med delegationen,
SCB och representanter för kommun och landsting att
arbeta med att ta fram frivilliga nyckeltal för kommuner
och landsting utifrån mål och delmål i Agenda 2030.

Stärkt kunskap och innovation
Hållbar utveckling förutsätter att det svenska utbildningsväsendet förmedlar, utvecklar och stärker värderingar
och beteenden som ger individen egen förmåga att göra
medvetna val om en hållbar livsstil, i förhållande till
andra och till naturen. Handlingsplanen efterfrågar en
samlad bild av hur utbildning för hållbar utveckling
tillämpas i svensk skola, för att man i ett nästa steg ska
kunna vidta verkningsfulla åtgärder så att alla elever i
Sverige kan förverkliga de rättigheter och förmågor som
understryks i Agenda 2030. En generell kunskapshöjning
om innehållet i Agenda 2030 kan förväntas leda till ökat
folkligt engagemang.
Nationella innovationsrådet har identifierat tre
områden som centrala för att lösa det svenska samhällets
utmaningar: digitalisering, life science samt miljö- och
klimatteknik. Dessa områden identifierades även som
globala utmaningar i regeringens forskningspolitiska
proposition. Regeringens delegation för cirkulär ekonomi
ska utgöra ett nav för nytänkande och innovation.
Den strategiska forskningsagendan presenteras i
forskningspropositionen. Regeringen prioriterar forskning
som svarar mot nationella och globala samhällsutmaningar, som klimat och miljö, hälsa, digitalisering, ett
hållbart samhälle och förbättrade kunskapsresultat i det
svenska skol- och utbildningssystemet. Samma proposition redovisar åtgärder för att främja jämställdhet i
högskola och forskning. En ny global strategi för hållbar
social utveckling (2018–2022) för utvecklingssamarbetet
ska utarbetas. Satsningar görs även på forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund, som bland annat
kan bidra till utvecklingen av nya material som främjar
hållbar utveckling.
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Region Skånes utvecklingsstrategi idag
Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne
2030 antogs 2014, och därav saknas referenser till Agenda
2030 som trädde i kraft den 1 januari 2016. Strategin tar
dock tydligt avstamp i de tre hållbarhetsdimensionerna –
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Problematiken som beskrevs om de tre hållbarhetsdimensionerna i kapitel 2 ovan kan också skönjas i Det
öppna Skåne 2030. Avsaknaden av tydliga miljömål och
en stark betoning på ekonomisk tillväxt kan kritiseras för
att inte prioritera alla tre dimensioner på ett balanserat sätt.

” I det öppna Skåne mår såväl skåningen som platsen bra. Och det beror på att det

öppna Skåne är hållbart. Grunden vilar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Dessa tre hållbarhetsperspektiv är fullständigt integrerade i vårt agerande; när vi fattar
beslut om hur vi planerar, hur vi bygger, hur vi förflyttar oss, hur vi utvecklar hälsooch sjukvården, hur vi konsumerar, hur vi odlar, hur vi nyttjar skogen och hur vi
transporterar gods.”
(Det öppna Skåne 2030)

Integrering av Agenda 2030 i RUS:
exempel från andra regioner
2019 blir alla Sveriges landsting regioner. Det innebär att
alla län kommer att utveckla och följa regionala utvecklingsstrategier. Under 2019 kommer ett stort antal regioner
att utarbeta nya utvecklingsstrategier, men det återstå att
se hur och om Agenda 2030 kommer att integreras där,
och utfallet är givetvis även beroende av vilka riktlinjer
som ges på nationell nivå. I nuläget relaterar i princip
alla utvecklingsstrategier till hållbar utveckling i en eller
annan form.
Om Agenda 2030 kommer att användas som verktyg
eller målbild för hållbar utveckling fortsättningsvis
återstår att se. Det finns ett antal regioner som redan nu
tar in Agenda 2030 i sina utvecklingsstrategier; Region
Örebro, Region Uppsala och Stockholms läns landsting
utgör tre sådana exempel. Nedan följer en kort sammanställning över hur det har skett.

målen bifogas även ”Rockströms tårta” över hållbar utveckling i utvecklingsstrategin. Mer konkret hänvisas
Agenda 2030 i strukturbilden för att säkra en långsiktigt
hållbar livsmedelsförsörjning: ”För att möjliggöra en
miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda
2030 gäller det att Uppsalaslättens bördiga jordar och
regionens stora kunnande inom gröna näringar tas tillvara” (sida 18). Därmed finns ett exempel på hur Agenda
2030 används som konkret måttstock på policynivå i
Region Uppsala.

Stockholms läns landsting
I Stockholms läns landsting (SLL) ges en generell beskrivning av Agenda 2030, och man nämner även att
tio av de globala målen är särskilt relevanta för SLL:
Hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla,
Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Minskad ojämlikhet, Hållbara
städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringen.

Region Örebro
I Region Örebros utvecklingsstrategi är hänvisningarna
till Agenda 2030 sparsamma – den nämns endast vid två
tillfällen. Utöver en beskrivning av de globala målens
syfte och mål, omnämns att tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018–2030 ingår i en struktur av styroch policydokument på flera nivåer, varav Agenda 2030
utgör ett exempel på kopplingen till den globala nivån.

I alla tre exemplen ovan är hänvisningarna till och
integrationen av Agenda 2030 sparsamma. Däremot är
hållbarhetsperspektivet starkt betonat utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Alla är ense om att de regionala
utvecklingsstrategierna bör och kan bidra till hållbar
utveckling.

Region Uppsala
Även Region Uppsala är sparsam med sina hänvisningar
till Agenda 2030. Förutom en beskrivning av de globala
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Rekommendationer
5.

Utifrån materialet som har presenterats i denna rapport
framkommer ett antal avslutande rekommendationer på
hur hållbarhetsperspektivet kan tydliggöras i RUS samt
hur Agenda 2030 kan integreras:

Eftersom långt ifrån alla indikatorer i Agenda 2030 kan
erbjuda specificerade målsättningar bör man göra ett
selektivt urval om Agenda 2030 ska integreras i RUS.
Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 2018–2020
erbjuder ett möjligt ramverk för detta urval och kan
utgöra ett exempel på hur man kan arbeta med handlingsplanen på regional nivå (se bilaga 2).

1.
Inför det fortsatta arbetet med att aktualisera RUS bör
Skånes aktörer enas kring en gemensam definition av
hållbar utveckling. Rockströms tårta kan med fördel
användas till detta syfte.

6.
I arbetet med att revidera RUS bör man reflektera över
de potentiella målkonflikterna mellan ”tillväxt” och
”hållbarhet” i enlighet med rekommendation nr 2.

2.
Riktlinjer bör upprättas för hur man tar fram strategier
och handlingsplaner så att de genomsyras av hållbar
utveckling.

7.
Den konkurrensmentalitet som dominerar i RUS
kolliderar med Agenda 2030:s uppmaning till globalt
samarbete. Denna målkonflikt bör skånska aktörer ta
ställning till innan en uppdaterad RUS tas fram.

3.
Hållbarhetsperspektivet i RUS bör balanseras för att
ge mer utrymme åt den ekologiska dimensionen av
hållbar utveckling och därmed stärka det ekologiska
perspektivet.

4.
RUS bör utformas så att måluppföljningen kan bidra
till den nationella och internationella uppföljningen
av Agenda 2030:s genomförande. BRP+ är ett positivt
exempel.
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Bilaga 1
Översiktlig mappning av Skånes regionala utvecklingsstrategi
och hur den förhåller sig till Agenda 2030
Skåne ska erbjuda
framtidstro och
livskvalitet

Skåne ska bli
en stark hållbar
tillväxtmotor

Skåne ska dra
nytta av sin flerkärniga ortstruktur

Skåne ska utveckla
morgondagens
välfärdstjänster

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi har tittat på hur väl RUS:ens ställningstaganden, delstrategier och mål täcker in/eller förhåller sig till Agenda 2030.
• Utifrån den preliminära mappningen är RUS:en i linje med Agenda 2030.
• RUS täcker i stora drag visionen och målen inom Agenda 2030.
• Det finns utmaningar med att mappa dokumenten eftersom de bygger på olika logik.
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Skåne ska vara
globalt attraktivt
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Bilaga 2
Handlingsplan för Agenda 2030 och dess måluppfyllelse
gentemot RUS fem prioriterade ställningstaganden
Skåne ska
erbjuda framtidstro och
livskvalitet

Skåne ska
bli en stark
hållbar
tillväxtmotor

Skåne ska
dra nytta av
sin flerkärniga
ortstruktur

Ett jämlikt
och jämställt
samhälle

Hållbara
samhällen

En samhällsnyttig, cirkulär
och biobaserad
ekonomi
Ett starkt
näringsliv
med hållbart
företagande
En hållbar och
hälsosam livsmedelskedja

Stärkt kunskap
och innovation
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Skåne ska
utveckla
morgondagens
välfärdstjänster

Skåne ska
vara globalt
attraktivt

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet
och tillväxt i Skåne. Vår uppgift inom regional utveckling
är att skapa förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar
som handlar om jobben, miljön och människors hälsa.
Genom att arbeta med de sociala och fysiska faktorer
som påverkar såväl tillväxten, klimatet som den enskilde
skåningens hälsa, skapar vi en attraktiv och innovativ
region. På så sätt gör vi dagligen skillnad för Skåne och
skåningarnas framtid.

