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Institutet för språk och folkminnen (Isof) överlämnar härmed synpunkter på
Agenda 2030 ochSverige:Världensutmaning-världens möjlighet(SOU 2019:13).
Isof väljer i remissvaret att besvara de delar av betänkandet som närmast rör
myndighetens verksamhet, avsnitt 1.1/7 .2 och 8.1. I övrigt ställer sig myndigheten
bakom de förslag som utredningen lämnar.
Isof stödjer utredningens förslag att myndigheternas ansvar för hållbar utveckling
ska ske inom ordinarie processer. Det finns ett behov av att ansvaret tydligare
regleras. Isof välkomnar en ambitionshöjning generellt i arbetet med Agenda
2030.

Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen
(avsnitt 1.1 och 7.2)
Delegationens förslag: Regeringenbörtydliggöra
att myndigheterna
ska verkafr en
miljömässigt,socialtochekonomiskthällbarutvecklinggenomatt dettaangesi6 f
myndighetsförordningen
(2007:515).
Isof avråder från att föra in en skrivning av myndigheternas ansvar i
myndighetsforordningen då förordningen syftar till att reglera ansvar, roller och
organisationer för förvaltningsmyndigheterna. Önskar regeringen ändå lyfta
hållbar utveckling i myndighetsforordningen bör detta ske i samband med en mer
djupgående översyn av myndighetsforordningen och dess syfte, med möjlighet att
även uppmärksamma andra frågor, t.ex. jämställdhets frägan.
Isof förespråkar i stället betänkandets andra alternativ, dvs. en översyn av
myndigheternas instruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv, alternativt att ta fram
en särskild förordning där myndigheternas ansvar regleras.
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Nya krav på myndigheterna bör analyseras så att de i minsta möjliga mån inte
upprepar eller överlappar befintlig lagstiftning. En alltför komplex reglering
riskerar att försvåra ett effektivt arbete med agendan.

Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation
(avsnitt 8.1)
Delegationens förslag: Regeringenbörsom ett underlaginförkommande
forskningsproposition
tillsättaen utredninginomkommitteväsendet
ellerRegeringskansliet
om
hur tvärdisciplinär
kompetenskan stimulerasochpremieras.Regeringenbörinförnästa
forskningsproposition
uppdraät universitetochhögskolor,
forskningsfinansiärer
ochandra
relevantamyndigheter
att bejysa
forsknings-ochinnovationsbehov
i relationtillAgenda 2030.
Isof anser att utredningen bör bejaka de delar som framhåller forskningens
betydelse samt att hållbarhet får en framskjuten position i kommande
forskningsproposition. Ur myndighetens perspektiv är det viktigt att sådan
forskning och innovation också lämnar utrymme för att lyfta fram värdet av att
bevara och sprida kunskaper kring historiskt hållbara metoder, så som t.ex. gjorts
inom det tvärsektoriella arbetet kring traditionell småskalig matkultur rörande
framställning av mat och dryck'.
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