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Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet.
Remissvar på betänkande av Agenda 2030-delegationen
Länsstyrelsen Västerbotten bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande är en väl genomarbetad analys med många bra och viktiga förslag
för att genomföra Agenda 2030.
Vi har valt att svara på remissen utifrån delegationens förslag, framför allt de
som har bäring på länsstyrelsens medverkan.

Att stärka de ordinarie processerna
Långsiktighet, politisk förankring och stärkt genomförande
Stark politisk förankring är grundläggande i genomförandet av Agenda 2030.
Länsstyrelsen tillstyrker därför förslaget om en parlamentarisk Agenda 2030kommitte och analysen som delegationen gör för att motivera en sådan. Vi vill
tillägga vikten av regional och kommunal representation i en sådan kommitte.
Länsstyrelsen bifaller även förslaget om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030, med motivet att det bidrar till långsiktighet i det
nationella arbetet samt uppföljningen av regeringens arbete.
Stärkta förutsättningarna att arbeta med hållbar utveckling i staten
Bra med tydlig styrning och tydliga direktiv till statliga myndigheter. Detta
bör konkretiseras årligen i regleringsbreven.
Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ändringen i myndighetsförordningen 6 §
med den nya lydelsen - "Myndigheten ska verka för en miljömässig, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling".
Länsstyrelsen Västerbotten har sedan flera år visionen att vara en myndighet
som kombinerar arbete för tillväxt och utveckling med ett strategiskt och
långsiktigt perspektiv på ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.
Vi når vår vision genom att vara en Agenda 2030-myndighet vars verksamhet
på en rad olika sätt bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbar
utveckling.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Stabsenheten

Vaxel 010-225 40 00
Direkt 0 I 0-2254533

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Remiss
2019-06-17

2

Diarienummer
M2019/00661/S

Stärkt kunskap, forskning och innovation
Genomgående bra förslag.
Mindre företags teknikutveckling behöver stödjas med kompetensförstärkning, samarbetsplattformar och systemanalyser från regionala intermediärer och FOI-aktörer. Universiteten bör ges uppdrag att etablera
regionala innovationshubbar som i mer glesa strukturer kompletteras med
lokala noder. Länsstyrelsen bör ges uppdraget att koppla ihop innovationshubbens arbete med landsbygdsutvecklingsinsatser
Bra att Skolverket ges ett tydligt uppdrag att implementera lärande för hållbar
utveckling i för-, grund- och gymnasieskolor. "Mänsklighetens och planetens
framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre
generation, som kommer att föra facklan vidare till kommande generationer"
(FN, Generalförsamlingen, A/RES/70//1, 2015).
Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
Länsstyrelsen välkomnar de förslag som är riktade till länsstyrelserna.
Förslaget om ett samverkans- och informationsuppdrag om Agenda 2030 till
länsstyrelserna är ett uppdrag som länsstyrelserna redan hade i regleringsbrevet 2018 och som länsstyrelserna påböijat implementeringen av. Förslaget
att länsstyrelserna ska fortsätta med detta uppdrag välkomnas av länsstyrelsen Västerbotten.
Att ge länsstyrelserna ett regionalt samverkansuppdrag bedömer vi som
lämpligt eftersom de uppdrag länsstyrelserna har omfattar i stort sett samtliga
politikområden och Agenda 2030-mäl.
Länsstyrelserna är den enda statliga myndighet som med sin breda och mängfacetterade verksamhet har till uppgift att göra sammanvägda bedömningar
och därmed avgöra intressekonflikter på lokal och regional nivå och därmed
bidra till en hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. För detta
krävs närvaro, god kunskap och goda relationer som bygger på trovärdighet
och kontinuitet men framförallt en längtgäende tradition och förmäga till att
vara en samlande och samverkande kraft i respektive län.
Länsstyrelserna har stor erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika mål,
inbegripet att hantera målkonflikter och stimulera synergier. Vi har även stor
erfarenhet av samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer samt
att bygga partnerskap. Att länsstyrelsen som statens representant har en roll
att verka för Agenda 2030-mälen regionalt och lokalt bedömer vi därför som
lämpligt och rimligt.
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Delegationen hänvisar till att det råder oklarheteter hos vissa kommuner och
landsting om hur nationella mål och lagstiftning relaterar till Agenda 2030.
Som exempel lyfts miljömålen, folkhälsomålet, samt plan- och bygglagen.
Detta skapar osäkerhet om hur olika frågor ska kopplas samman på lokal och
regional nivå. Här ser Länsstyrelsen en viktig roll i att tydliggöra dessa
oklarheter, men också att verka för förbättrade förutsättningar för kommuner
och regioner att verka för de nationella målen som sina bidrag till genomförandet av Agenda 2030.
I detta sammanhang välkomnar vi delegationens omnämnande av regioners
och kommuners olika förutsättningar att genomföra åtgärder, till exempel
variationer i geografiskt läge och storlek, befolkningsstorlek och sammansättning.
Delegationens bedömning om kommunernas och regionernas roll samt vikten
av dialog och god samverkan mellan kommuner, region och länsstyrelser är
även den att länsstyrelserna har en nyckelroll. Vi ser positivt på delegationens
bedömning, men önskar ett tydliggörande kring roller och ansvar för Agenda
2030 på den regionala nivån.
För att uppnå kraft i uppdraget behöver medel omprioriteras/riktas om så att
länsstyrelserna tilldelas öronmärkta medel för uppdraget Agenda 2030. Vi
skriver därför under på denna formulering från delegationen: "Styrningen av
de statliga myndigheterna blir i detta perspektiv mycket viktig. För att
myndigheterna på ett effektivt och konstruktivt sätt ska kunna arbeta med och
på bästa sätt bidra till genomförandet av agendan måste de ges goda förutsättningar för att kunna arbeta med detta inom ramen för sina respektive
verksamheter".

Alla aktörers delaktighet
Forum för dialog
Förslaget om regionala Agenda 2030-forum:
Länsstyrelsen Västerbotten tillstyrker delegationens förslag om uppdraget att
arrangera regionala Agenda 2030-forum för olika sektorer och aktörer på
lokal och regional nivå. Dessa forum bör bli mer än någon enstaka konferens,
utan bör fungera som mer permanenta och äterkommande forum för den
regionala och övergripande samverkan kring Agenda 2030.
Civila samhällets roll i genomförandet
Viktigt att nämna det civila samhällets viktiga roll. Länsstyrelserna har
regionalt sett god kontakt och bra samarbete med många av civilsamhällets
aktörer. Därigenom kan vi bidra till såväl samordning av insatser som förmedling av den bidrag som delegationen föreslår.
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Generationsperspektivet
Barn och ungas perspektiv, deltagande och ägandeskap är centralt i arbetet för
hållbar utveckling. Det bör tydliggöras i styrsignalerna från regering och
riksdag att det är av yttersta vikt att myndigheter, regioner, kommuner och
civilsamhället inkluderar barn och unga som aktiva parter i arbetet.
Detta bör därför följas upp särskilt noga.

I detta ärende har beslut tagits av Landshövding Magdalena Andersson.
Ärendet har beretts och föredragits av Anna-Lena Bergman.

h.Handläggare

