
Mål 17 handlar bland annat om att mobilisera och omförde-
la resursfördelningen mellan världens rikaste och världens 
fattigaste länder. Målet slår fast att de utvecklade länder-
na ska genomföra sina åtaganden vad gäller utvecklings-
bistånd. Målet handlar också om att främja överföring och 
spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna och 
bistå dem i kapacitetsuppbyggnad för att kunna nå alla 
målen i Agenda 2030 samt fördubbla de minst utveckla-
de ländernas export till 2030. För att uppnå mål 17 krävs 
partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och 
civilsamhället.

Sverige 
Sverige har en lång tradition av nationell och internationell 
samverkan och ett starkt civilsamhälle. Hoten mot civilsam-
hället i stora delar av världen är ett område som Sverige 
prioriterar att motverka. Den svenska politiken för global ut-
veckling är viktig för Sveriges internationella genomförande 
av Agenda 2030. Utmaningar som har identifierats för Sveri-
ges del vad gäller mål 17 är att kostnaderna för remittering-
ar, det vill säga de pengar som skickas till utvecklingsländer 
från personer bosatta i rikare länder, är relativt höga och att 
vi har ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna de 
utvecklade länderna. Nationellt sker samverkan sedan länge 
såväl mellan offentlig och privat sektor som mellan offentlig 
sektor och civilsamhället. 

Sölvesborg 
Kommunen samverkar med andra kommuner, regionen, nä-
ringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav 
på samverkan med olika grupper finns också inbyggd i viss 
lagstiftning. Att betona här är också vikten av flernivåstyre, 
det vill säga att lokal, regional, nationell och internationell 
nivå samspelar i förverkligandet av politiken. Kommuner och 
regioner bidrar till måluppfyllelse av de globala målen, men 
också i andra länder genom att de upphandlar varor som är 
producerade utomlands. Genom att genomföra medvetna 
upphandlingar kan kommuner och regioner bidra positivt 
till agendan även utanför landets gränser. För att klara av 
välfärdsuppdraget är kommuner och regioner beroende av 
bred samverkan. 

Samverkan och partnerskap
Det finns flera exempel på partnerskap och samverkan 

mellan Sölvesborgs kommun och andra aktörer. Exempel på 
forum som kommunen skapat för att samverka med andra 
aktörer i samhället är näringslivssammankomster, lands-
bygdsnätverk, brottförebyggande råd, folkhälsoråd, rådet 
för funktionsnedsättning, trygghetsråd, pensionärsrådet. I 
kommunen finns också kommunbygderåd och hembygds-
föreningar som samlar föreningar på landsbygden och i 
samhällen till en gemensam samtalspartner till den kommu-
nala verksamheten. 

Plattform för gemenskap
Det finns flera plattformar med många olika aktörer och 
typer av verksamheter som bidrar till social sammanhåll-
ning, gemenskap och tillit mellan människor och grupper. 
Det finns ett stort engagemang och föreningslivet är aktivt 
i kommunen inom idrott, kultur, bland pensionärer och sam-
hällsföreningar. Våren 2020 finns det drygt 160 registrerade 
föreningar i Sölvesborg. De största föreningstyperna är 
ungdomsföreningar följt av kulturföreningar. 

Vänort
Vänortsrörelsen är en slags fredsrörelse som växt fram i 
Europa efter andra världskriget med förhoppningar om att 
genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka 
förståelsen mellan folk. Kontakterna bygger på ett ömsesi-
digt samarbete med syfte att stödja en fredlig och demokra-
tisk utveckling, att höja kompetensen inom kommunen och 
regioner, att få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport 
samt att stimulera det lokala näringslivet. Ofta har vänorter-
na något gemensamt – liknande geografiska förutsättning-
ar, liknande historia eller näringar och har ungefär samma 
befolkningsmässiga storlek. 
Idag finns vänorts- och samarbetsavtal med polska Malbork 
och tyska Wolgast. 

MÅL 17 
Genomförande  
och globalt partnerskap
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Utmaningar mål 17:

Genom samverkan, både inom kommunen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar lösas. 

Fortsatt arbeta för samverkan och partnerskap både inom och utom kommunens gränser.

Fortsatt arbeta för en hållbar plattform för gemenskap mellan människor och grupper, exempelvis Brottsförebyg-
ganderådet (BRÅ).

17. Globala sam-
arbeten ska stär-
kasför att till-
sammans
uppnå hållbar  
utveckling.
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