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Agenda2030 och Sverige:Världensutmaning –
världensmöjlighet SOU2019:13
(M2019/00661/S)
Länsstyrelsenbedömer att Agenda2030-delegationensslutbetänkandelämnar en
väl genomarbetadanalysoch mångaviktiga förslag i arbetet med att genomföra
Agenda2030 och verka för de globalamålen för hållbar utveckling i Sverige.

Kapitel 3 Agenda 2030 och hållbar utveckling
Länsstyrelsenställer
sigbakomförslagetatt Agenda2030får utgöradefinitionenav hållbar
utveckling.Länsstyrelsen
vill särskiltunderstrykaoch välkomnadelegationens
tydliggörande
att Agenda2030inte är ett tvärgående
perspektivutanen sammanhållen
målstruktursombl.a.förenarett stort antalredanetablerade
perspektiv.Delegationenlyfter
medfördel hur dessaövergripandeprinciper(t.ex.mänskligarättigheter,jämställdhet),
specifikagruppersvillkor ellerrättigheter(t.ex.nationellaminoriteter,personermed
funktionsnedsättning),eller
enskildafrågor(t.ex.alkoholoch tobak,livsmedel)relaterartill
Agenda2030och kommersammani det övergripandemåletom en hållbarutveckling.

Kapitel 4 Sveriges åtagande kräver handling
Delegationens
förslagom att skapaförutsättningarför ett genomförande
av Agenda2030
inom statenbedömerlänsstyrelsen
somviktiga.Det är angeläget
att måleni Agenda2030
beaktasi all löpandeverksamhetsomsker,mensamtidigtatt det tvärsektoriella
arbetet
inom statenutvecklas.Det är dåcentraltatt de tre hållbarhetsperspektivenmiljö,
sociala
och ekonomiskablir bättresammankopplade,
integrerade
i verksamhetens
samtligadelar
och därigenomfrämjarnyamöjligheteratt utvecklalänsstyrelsernas
arbeteoch samverkan
medandraaktörer.Inom länsstyrelserna
skernu mycketarbetemedintegreringav Agenda
2030i denegnaverksamheten.

Kapitel 5 Riksdagen beslut om mål och ramar
I genomförandet
är det viktigt medbredpolitiskförankringoch en långsiktighet.
Länsstyrelsen
tillstyrkerdärför förslagetom en parlamentarisk
Agenda2030-kommittéoch
denanalyssomdelegationen
gör för att motiveraen sådan.Länsstyrelsen
välkomnaräven
förslagetom ett riksdagsbundet
mål för genomförandet
av Agenda2030,samtmotivetatt
dettabidrartill långsiktigheti det nationellaarbeteoch uppföljningenav regeringens
arbete.

Kapitel 9 Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
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Länsstyrelsensroll och regional samverkani arbetet med Agenda 2030
Länsstyrelsen
bedömerförslagensomberördenregionalaoch lokalanivånsomväl
avvägdaoch viktigaför genomförandet.
Länsstyrelsen
välkomnarde förslagsomär riktade
till länsstyrelserna.
Förslagetom ett samverkansoch informationsuppdrag
om Agenda2030till
länsstyrelserna
är ett uppdragsomlänsstyrelserna
hadei regleringsbrevet
2018ochsom
länsstyrelserna
påbörjatett arbetemedatt implementera.
Förslagetatt länsstyrelserna
skafå
tillbakadettauppdragvälkomnasavlänsstyrelsen.
Att gelänsstyrelserna
ett regionaltsamverkansuppdrag
bedömerlänsstyrelsen
somlämpligt
eftersomde uppdraglänsstyrelserna
har omfattari stort settsamtligapolitikområdenoch
Agenda2030-mål.Därtill har länsstyrelserna
stor erfarenhetav att göraavvägningar
mellan
olikamål,inbegripetatt hanteramålkonflikteroch stimulerasynergier,samtävenstor
erfarenhetav samverkanmedkommuner,näringslivoch organisationer
samtatt bygga
partnerskap.
Att länsstyrelsen
somstatensrepresentant
har en roll att verkaför dessamål
regionaltochlokalt bedömerocksålänsstyrelsen
somlämpligtoch rimligt.
Delegationenpåpekari sitt slutbetänkande
att det funnitsoklarheteroch osäkerheter
kring
denregionalasamverkan
i arbetetmedAgenda2030.Detta särskiltkring
landstingens
och länsstyrelsernas
roller och ansvarför Agenda2030.Delegationenlyfter att
länsstyrelsen
företräderstatenpå regionalnivåinom flerasamhällsområden
somär av stor vikt för genomförandet
av agendan.
Länsstyrelsen,
menarman,har en viktig
funktion att åstadkomma
samordnadoch anpassad
statligstyrning,där samverkan
med
kommuneroch landstinglyfts somett särskiltutpekatansvar.Länsstyrelsen
i sin tur ska
inom sitt ansvaratt verkaför att fleraolika nationellamål skafå genomslag
i länen,för att
denregionalatillväxtpolitiken
uppnåssamtattfrämja andrastatligamyndigheters
medverkani regionalutveckling.
Länsstyrelsen
bistårdessutomlänets
aktörer,däribland
landstingenoch kommuner,medunderlagoch kunskap.I tilläggliggerflera
samordningsuppdrag
medkopplingtill måleni Agenda2030hoslänsstyrelsen.
Samtidigthar Landstingenutifrån sitt regionalautvecklingsansvar
och somupprättareav
regionalautvecklingsstrategier,
samtsomföreträdareför denregionalapolitiskanivånen
centralroll förimplementeringenav Agenda2030.Landetskommunerhar en avgörande
roll för att få till ståndgenomförandet
på denlokalanivån,samtinom de många
ansvarsområden
centralaför fleraav de globalamålen.
Delegationens
bedömningom kommunernas
och landstingens
roll samtvikten av dialog
och god samverkan
mellankommuner,landstingoch länsstyrelser
är attLänsstyrelsen
har
en nyckelroll.Länsstyrelsenser
positivtpå delegationens
bedömning,menönskarett
tydliggörande
kring roller och ansvarför Agenda2030på denregionalanivån.Ett
samstämtagerande
på nationell,regionaloch lokal nivåär väsentligtför ett effektivt

Organisationsnummer

Adress

Telefon

E-post

Webb

202100-2320

Skeppsbrokajen4
371 86Karlskrona

+46 (0) 10-224 00 00

blekinge@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/blekinge

Sida3av 4
DATUM2019-06-14

genomförande.
Länsstyrelsens
bedömningär att dettaskulleunderlättaen nationell
samstämmighet
för det regionalaoch lokalaAgenda2030-arbetet,
samtbidratill att just
1
’dengemensamma
kraftenanvändas
för att genomföraagendan’.
Delegationenhänvisaräventill att det råderoklarheteterhosvissakommuneroch landsting
om hur nationellamål och lagstiftningrelaterartill Agenda20302.Somexempellyfts
miljömålen,folkhälsomålet,
samtplan-och bygglagen
(2010:900).
Detta skaparosäkerhet
om hur olika frågorskakopplassammanpå lokal och regionalnivå.Här serlänsstyrelsen
en viktig roll i att tydliggöradessaoklarheter,menocksåatt verkaför förbättrade
förutsättningarför kommuneroch Landstingatt verkaför de nationellamålensomett
bidragtill genomförandet
av Agenda2030.

Kapitel 10 Forum för dialog
Förslaget om regionala Agenda 2030-forum
Länsstyrelsen
välkomnarävendelegationens
förslagom att länsstyrelserna
får i uppdragatt
arrangeraregionalaAgenda2030-forumför olika sektoreroch aktörerpå lokal och regional
nivå.Dessaforum bör dock enligtlänsstyrelsens
meningbli någotmer än en enstaka
konferens,utansnararefungerasommer permanenta
och återkommande
forum för en
regionalövergripandesamverkankring Agenda2030.Länsstyrelsen
bör ha frihet att forma
dessaforum efter vadsomär ändamålsenligt
i respektivelän och det är viktigt att
länsstyrelsensamråder
medlandstingetom utformningen.
Länsstyrelsen
och denregionalanivånbör enligtlänsstyrelsen
ocksåha en delaktigheti det
nationellaforumetför Agenda2030och i rapporteringenav genomförandet.
Länsstyrelsen
bedömskunnafå en roll för lokal och regionaluppföljningoch utvärderingav Agenda
2030.

Kapitel 15 Att kommunicera Agenda 2030
Länsstyrelsens
samtyckermeddelegationens
bedömningom att regeringenoch de statliga
myndigheterna
bör kommuniceraoch tillgängliggöra
hur denegnaverksamheten
bidrartill
genomförandet
av Agenda2030.Det finns ävenbehovför kommunikationom Agenda
2030,samtvaden omställningtill en hållbarutvecklingomfattaroch innebär.
Kommunikationpå denregionalaoch lokalanivånär av betydanderelevansför att öka
kännedomkring hållbarutvecklingoch,samtbidratill ökadsamverkan.
Länsstyrelsen
menaratt de lokalaoch regionalaperspektivenpå Agenda2030och de globalamålens
1
2

SOU 2019:13,s. 125
Ibid, s. 119
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uppfyllandeär viktigaför att skapadrivkraft blandlänensför samhällsaktörer
och individer
för genomförandet
av agendan.
Länsstyrelsen
delardelegationens
bedömningom ett behovav ett sammanhållet
digitalt
tillgängliggörande
av uppföljningenav genomförandet.
Länsstyrelsen
vill understrykaatt
dataoch statistikåtkomligför aktörersomunderlagför såvälbeslutsfattande
som
ansvarsutkrävande
ävenär av vikt för informeradebeslut,prioriteringaroch
ansvarsutkrävande
på denregionalaoch lokalanivån.Här kande nyckelindikatorer
som
utvecklatsunderledningav Rådetför främjandetav kommunalaanalyser(RKA) varaav
betydelse.
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