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Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning – världens
möjlighet (SOU 2019:13)
(M2019/00661/S)
Finansinspektionen (FI) välkomnar Agenda 2030-delegationens förslag som
syftar till att skapa förutsättningar för Sveriges fortsatta genomförande av
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Som delegationen betonar är en
förutsättning för att nå målen att det politiska systemet agerar, bland annat
genom att ge myndigheter förutsättningar att bidra till arbetet.
Agenda 2030 – GD-forums gemensamma yttrande
FI lämnar tillsammans med ett antal andra myndigheter representerade i det
s.k. GD-forum, svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030, ett
gemensamt yttrande över de av utredningens förslag som tydligast berör de
statliga myndigheternas verksamhet. FI ställer sig bakom detta yttrande. FI vill
därutöver något utveckla resonemangen kring styrningen av myndigheter och
också lyfta vikten av att hantera de målkonflikter som finns.
Finansinspektionens synpunkter
Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen (kap. 7.2)
Som GD-forum trycker på i sitt remissvar är det nödvändigt att föra in Agenda
2030 i den samlade styrningen av myndigheter. Samtidigt har olika
myndigheter, utifrån sina respektive uppdrag, fokus på olika delar av Agenda
2030, och också olika verktyg för att bidra till dess genomförande. När det
gäller FIs arbete är utgångspunkten de risker för finansiell stabilitet och för det
finansiella konsumentskyddet som aktualiseras. När det gäller det finansiella
stabilitetsperspektivet har exempelvis de klimatrelaterade riskerna stått i
centrum. FI:s uppdrag berör med andra ord påtagligt vissa av Agenda 2030målen, medan andra berörs mindre. Därför behöver styrningen vara anpassad
till respektive myndighets ansvarsområde och roll.
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Behov att diskutera prioriteringar och målkonflikter
Agenda 2030-målen innebär på många punkter stora samhällsutmaningar.
Genomförandet kräver beslut om både prioriteringar och val av metoder och
verktyg för att uppnå dessa mål. Inte minst krävs en diskussion om och
tydlighet kring hur målkonflikter som uppstår ska hanteras – detta kan gälla
inom de olika Agenda 2030-målen, mellan de olika målen, och mellan Agenda
2030-målen och andra politiska mål. Som regeringen anger i skrivelsen
skrivelse 2017/18:146 ”Politiken för global utveckling i genomförandet av
Agenda 2030”, kan målkonflikter exempelvis uppstå i ambitionen att bygga ut
fossilfria energisystem, att skydda havsmiljöer och att öka sjötransporterna.
Flera av målen är också mycket brett formulerade och nödvändiggör många,
viktiga och delvis kontroversiella vägval. FI inser att det inte legat i den
aktuella utredningens uppdrag att diskutera hur målkonflikter av den
karaktären ska hanteras, men vill trycka på behovet av att en sådan diskussion
förs vidare i lämpliga former. Detta faller enligt FI:s uppfattning naturligt in
under det ansvar som regeringen har.
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