
Regeringens arbete med Agenda 2030 - "Världens utmaning - världens 
möjlighet"  

 
Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice 
statsminister Isabella Lövin (MP) 

Agenda 2030 innehåller en bredd och ambition som de tidigare globala 
hållbarhetsmålen inte varit i närheten av. Därför är vikten av en effektiv 
samordning från regeringen stor. Nätverket gästas av miljö- och 
klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövins statssekreterare Eva 
Svedling som är ansvarig för klimatpolitiska frågor och frågor som rör 
regeringens arbete med Agenda 2030. 

År 2019 kom Agenda 2030-delegationen med sitt slutbetänkande i 
SOU:n Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världen möjlighet. 
Hur har regeringen tagit till sig av utredningens resultat? Här får nätverket 
chansen att höra om regeringens arbete med Agenda 2030 och ställa sina 
frågor. Vilka av de 17 målen ser statssekreterare Eva Svedling som de 
svåraste att realisera i Sverige och hur verkar regeringen för att 
hållbarhetsmålen ska implementeras i praktiken?  

och 

Miljöpartiet - "Gör världen hållbar" 

 
Maria Gardfjell (MP), miljöpolitisk talesperson och 1:a vice ordförande i 
miljö- och jordbruksutskottet 

https://www.regeringen.se/493ab5/contentassets/a1d21f7c7c7c484e96c759f2b3c44638/agenda-2030-och-sverige-varldens-utmaning--varldens-mojlighet-sou-201913.pdf


Under dagens nätverksträff gästar Miljöpartiets miljö- och 
landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell. Maria Gardfjell sitter idag 
som första vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, hon sitter även 
som ersättare i EU-nämnden och som suppleant i näringsutskottet, 
trafikutskottet och utrikesutskottet. Miljöpartiets vill skapa en vardag för 
människor där det är lätt att leva miljövänligt. Vilka politiska styrmedel ser 
Maria som de viktigaste för att rädda miljön och klimatet? 

Hur ser Maria, som är talesperson för både miljö- och landsbygdsfrågor, på 
rösterna som uttrycker att miljöpolitiken slår hårdast mot de som bor på 
landsbygden? Detta och mer därtill diskuteras under dagen med Maria 
Gardfjell.      
 

IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33, Stockholm, onsdag den 14 
oktober 2020, kl. 09:30-12:30  

 

Helsingborg - Sveriges bästa miljökommun tredje året i rad 

+ SKR person! 

 

 
Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg stad 

Varje år utser Aktuell Hållbarhet Sveriges miljöbästa kommun och för tredje 
året i rad seglade Helsingborg stad in som vinnare år 2019. Under dagens 
nätverksträff gästar Helsingborg stads miljödirektör Henrik Frindberg för att 
tillsammans med nätverket diskutera vad som är framgångsfaktorer för ett 
framgångsrikt miljöarbete. 

I Helsingborg har de haft ett livskvalitetsprogram livskvalitetsprogram som 
förenar miljö med folkhälsa som miljödirektör Henrik Frindberg ser som en 

https://www.aktuellhallbarhet.se/
https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/helsingborgs-miljoarbete/helsingborgs-livskvalitetsprogram/


stor bidragande faktor till att kommunens miljöarbete har varit så 
framgångsrikt. Helsingborg stad har även ett ambitiöst 
klimatväxlingsprogram för att minska de kommunanställdas utsläpp.  

Och under samma träff 

Regional och kommunal samverkan för att nå de globala målen  

 
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR  

Kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret för genomförandet av 
de globala målen i Sverige då flera av uppdragen som åligger kommunerna 
och regionerna (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är 
direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Lika viktigt som 
det är med nationell styrning för att samordna implementeringen av Agenda 
2030 i Sverige, lika viktigt är det med samverkan på regional och kommunal 
nivå. Ansvariga för denna samverkan är Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och under dagens träff berättar SKR:s miljöexpert Kerstin Blom 
Bokliden om SKR:s arbete med att kommunicera och samordna landets 
kommuner och regioners arbete med att implementera Agenda 2030.      
 

DIGITALT måndagen den 9 november 2020, kl. 09:30-12:30 
 

Klimatexperten om FN:s klimatpanel - IPCC, klimatförhandlingar och 
nya forskningsrön   

 
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds 
universitet, klimatrådgivare vid SMHI och Sveriges representant i IPCC 



Under dagens träff gästar klimatexperten och forskaren Markku 
Rummukainen nätverket. Sedan 2016 representerar Markku Sverige i FN:s 
klimatpanel - IPCC. Markku har medverkat som expert i Sveriges och EU:s 
delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med och tog fram 
IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Under dagen berättar Markku mer 
om klimatpanelens arbete och funktion samt om kunskapsutvärderingen 
som tagits fram. Markku är även aktiv forskare vid Lunds universitet och 
kommer att berätta om nya rön inom klimatforskningen. Tid för frågor och 
diskussion kommer självklart att finnas.  
 

DIGITALT måndagen den 14 december 2020, kl. 09:30-12:30  

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

