
Svenska myndigheter  
för hållbar utveckling

PILOT MED MILJÖ- OCH KLIMAT  
I FOKUS
Inom ramen för projektet ”Svenska myndig
heter för hållbar utveckling” ger Sida ett 
så kallat designstöd till myndigheter så att 
de konkret kan bidra till genomförandet av 
Agenda 2030. Ett första steg är ett pilotprojekt 
med Naturvårdsverket inom klimat och 
miljöområdet. 

Det aktuella pilotprojektet tar sikte på två mål:  
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, och mål 13 – 
Bekämpa klimatförändringarna. Naturvårdsverket driver 
pilotprojektet framåt i nära samarbete och andra svenska 
myndigheter. Tillsammans utformar de lämpliga aktivite-
ter som ska möta upp behov i utvecklingsländer, i samar-
bete med utländska parter. Syftet är i båda fallen att öka 
kapaciteten inom miljö och andra relevanta förvaltningar. 
Det ska ske i enlighet med rättsstatsprinciper och med 
såväl hållbarhetsfokus som ett fokus på fattigdomsminsk-
ning och jämställdhet. 

När det gäller arbetet med klimatförändringar väg-
leds samarbetsparterna bland annat av mål 13.b som vill: 
”Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv kli-
matrelaterad planering och förvaltning i de minst utveck-
lade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar 
samt lokala och marginaliserade samhällen”. 

Den andra ingången, mål 11, innebär stora möjligheter 
att få med ett hållbarhets-tänkande. Här kan ett starkt 
rättighetsperspektiv integreras och parterna kan även 
få med kulturella aspekter. Delmålet 11.3 trycker på att 
verka för en ”inkluderande och hållbar urbanisering samt 
förbättra kapaciteten för deltagendebaserad, integrerad 
och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i 
alla länder”.

Ett konkret delmål att arbeta mot, är 11.6 som handlar 
om att minska städernas negativa miljöpåverkan genom 
att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall. 

Satsningen på klimat- och miljöområdet och denna 
första pilot, kan ses i ljuset av de nationella åtaganden 
som Paris-avtalet resulterade i – vilket även har särskild 
bäring på mål 13. Det finns även ett ökat intresse i Sverige 
och i Sidas samarbetsländer. Det nya policyramverket för 
utvecklingssamarbetet betonar att Sverige kan bidra inom 
området för kapacitetsutveckling – i strävan efter stärkt 
demokrati. Här kan svenska myndigheter spela en viktig 
roll för att bidra till att stärka systermyndigheters institu-
tioner, dess funktioner och roller för en mer hållbar miljö 
och för att bättre möta klimatförändringarna.

Pilotprojektet ska sträva efter att även samspela med 
andra aktörer inom civilsamhället, privata sektorn och 
forskningsvärlden. 
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En bild av stadsmiljö i Calcutta. 
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Kontakt
Naturvårdsverket: Ylva Reinhard: +46(0)10 698 11 78

Sida: Nina Geladze Ekstedt: +46 (0)8 698 51 53


