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Nyhetsbrev GD-Forum – juni 2021
Utmaningar och lärdomar från ytterligare en vår med
pandemin i fokus
Det går ännu inte att dra slutsatser kring vilka konsekvenserna av pandemin kommer att
bli, men det står klart att inom många av målen och delmålen i Agenda 2030 har det skett
tillbakagångar både nationellt och globalt. Pandemin har ytterligare tydliggjort att de
utmaningar världen står inför inte kan hanteras isolerat utan måste lösas genom
samarbete och med hänsyn tagen till andra utmaningar. Att hantera den kris som
pandemin inneburit har många gånger krävt en helhetssyn i förhållande till både
styrnings- och sakfrågor och inneburit flera exempel på bred och gränsöverskridande
samverkan, både mellan myndigheter, olika samhällsaktörer och internationellt. Det finns
lärdomar att dra från detta i det framtida hållbarhetsarbetet, där just samsyn och
samarbete kommer vara avgörande för att nå framgång.
Totalt ingår nu 83 myndigheter i GD-Forum Svenska myndigheter i samverkan för Agenda
2030, varav 16 länsstyrelser. För medlemmarna i nätverket fortsätter arbetet med hållbar
utveckling och Agenda 2030 både inom specifika uppdrag och som en del av de ordinarie
processerna. Detta visar bland annat den sammanställning av de hållbarhetsinitiativ som
skickades in från ett stort antal av de myndigheter som medverkade vid året
nätverksträff. Sammanställningen har överlämnats till regeringen.
På GD-Forums digitala nätverksträff den 21 april deltog cirka 130 personer. Seminariet
går att ta del av i efterhand på GD-Forums hemsida under rubriken GD-Forum 2021. En
programpunkt under nätverksträffen var gruppdiskussionen kring hur statliga myndigheter
kan underlätta för kommuner och regioner att ställa om till hållbar utveckling. De
synpunkter och idéer som kom fram kommer att sammanställas och tas vidare
tillsammans med den nationella samordnarens kansli under hösten.

Nyheter, aktiviteter och initiativ med koppling till GD-Forum och Agenda
2030


High Level Political Forum on Sustainable Development
Den 6-16 juli är det dags för FN:s högnivåmöte för uppföljning av Agenda 2030,
HLPF. Det övergripande temat är Sustainable and resilient recovery from the

COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental
dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path
for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action
and delivery for sustainable development. Sverige har inför mötet tagit fram en
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s.k. frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete
med att genomföra Agenda 2030 går. Rapporten är framtagen i en
konsultationsprocess med ett stort antal aktörer i det svenska samhället. Ta del av
rapporten här.


Utbildning för hållbart ledarskap
Tillsammans med Nationell samordnare för Agenda 2030 har Stockholm Resilience
Center (SCR) tagit fram en utbildning i hållbart ledarskap riktad till GD-forums
medlemmar: Att leda Sverige i Agenda 2030. Utbildningen bygger på en serie
vetenskapsbaserade föreläsningar och diskussioner med utgångspunkt både i den
egna ingången i agendan och hållbar utveckling samt Agenda 2030 som
gemensam riktning. Planerad kursstart i början av 2022. Kursupplägget utgår från
utbildningskonceptet Executive programme in resilience thinking för svenska
företagsledare som SRC drivit sedan 2018. Se även
http://executive.stockholmresilience.org.
Välkommen på digital informationsträff om GD-utbildning i Agenda 2030!
 26 augusti 2021 kl 13-14 alt.
 8 september 2021 kl 10-11
Kursledare: Lisen Schultz, programdirektör Stockholm Resilience Centre,
Stockholms universitet. Anmäl dig till informationsträff HÄR.



Hur går det för Sverige?
SCB har regeringens uppdrag att samordna uppföljningen av hur Sverige lever upp
till målen i Agenda 2030. I mars lanserades SCB:s särskilda temasidor om Agenda
2030 som innehåller uppföljning av indikatorer från den nationella indikatorlistan.
Läs mer här.



Hållbar offentlig upphandling
År 2030 är bara två upphandlingar bort (2x4 år). Enligt rapport från Nordiska
ministerrådet kan offentlig upphandling bidra till samtliga av agendans mål och till
82 procent av delmålen. Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa
hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar det offentliga till att nå målen i Agenda
2030. Läs mer här.



Omställningen till hållbar konsumtion och produktion
One Planet Network – en global plattform för att accelerera omställningen till
hållbar konsumtion och produktion – har genomfört workshops med syfte att
identifiera områden för fortsatt samverkan efter 2023. Det första fokusområdet
har varit livsmedelskedjan och i höst fortsätter arbetet med fler områden. Läs mer
här.

GD-Forum
Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030



Forum jämställdhet 2021
Alla programpunkter på årets Forum jämställdhet knöt an till olika delmål i Agenda
2030 och jämställdhet lyftes som en av förutsättningarna för att nå övriga mål i
agendan. Ta del av ett urval av filmer från Forum Jämställdhet 2021.



SEI lanserar SDG Synergies
Nyligen lanserade Stockholm Environment Institute (SEI) synergiverktyget SDG
Synergies. Det är ett verktyg initialt framtaget för att öka förståelsen för hur olika
mål- och delmål inom Agenda 2030 interagerar med varandra. Verktyget riktar sig
till alla som behöver fatta strategiska beslut som involverar flera interagerande mål
och intressen och har hittills använts av flera nationella och regionala regeringar
runt om i världen. Läs mer här.

Andra nyheter på GD-Forums webbplats.
Frågor?
Om du har frågor, vill komma i kontakt eller avanmäla dig från detta nyhetsbrev, skicka epost till GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se.
Med önskan om en trevlig sommar!

