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Yttrande över betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens
utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) är en statlig myndighet vars verksamhet har central betydelse för
att bidra till arbetet med främst den miljömässiga dimensionen av hållbarhetsmålen. Detta sker genom:


omfattande och framgångsrik forskning rörande bl.a. tillståndet och förändringar i naturmiljön
såväl i Sverige som globalt



utställningar, programverksamhet, pedagogik och informationsspridning via Internet och
andra medier som bidrar till att öka kunskapen hos olika målgrupper, i synnerhet barn och
unga, om miljön och hur man själv kan bidra till ökad hållbarhet.

NRM välkomnar betänkandets övergripande arbete som på ett förtjänstfullt sätt belyser hur arbetet
med hållbarhetsmålen genomsyrar hela samhället, men begränsar yttrandet till de delar som rör
museets kärnområden som beskrivits ovan, samt de generella delar som är relevanta för myndigheten.
5. Riksdagen beslutar om mål och ramar
NRM tillstyrker förslagen.
6. En kommitté för förslag och uppföljning
NRM tillstyrker förslagen.
7. Stärkta förutsättningar för staten
NRM tillstyrker förslagen och instämmer i bedömningarna.
8. Behovet av kunskap, forskning och innovation
8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation.
NRM tillstyrker förslagen och instämmer i bedömningarna.
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8.3 Stärk barns och ungas kunskap om Agenda 2030
NRM tillstyrker förslagen.
10. Forum för dialog
NRM tillstyrker förslagen.
14. Den värld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag
14.2 Sverige ska aktivt bidra till agendans genomförande globalt
NRM instämmer i bedömningen att Sverige bör fortsatt vara pådrivande i EU och i internationella
organ.
15. Att kommunicera Agenda 2030
NRM instämmer i bedömningarna.
Beslut i detta ärende har fattats av stf överintendent Christina Kåremo Sköldkvist. Föredragande har
varit forskningshandläggare Thomas Lyrholm.
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