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Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens
möjlighet (SOU 2019:13)
(M2019/00661/S)
Länsstyrelsen i Västmanlands län har tagit emot rubricerad remiss och lämnar
nedanstående remissvar. Samråd har även skett inom länsstyrelsernas olika
samverkansorgan inom hållbar utveckling.

Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer att Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i
arbetet med att genomföra Agenda 2030 som kan bidra till de globala målen för
hållbar utveckling i Sverige. Slutbetänkandet är också ett viktigt
kunskapsunderlag som visar på hur arbetet med hållbar utveckling har växt fram
inom Sverige och infogats i lagstiftning såsom regeringsformen och miljöbalken
och om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen växt fram. Länsstyrelsen
vill betona betydelsen av att Agenda 2030 på ett tydligt sätt inordnas i berörda
aktörers uppdrag och mål. Det finns en vilja hos många aktörer att vara med och
bidra och det är angeläget att detta engagemang tas tillvara, samtidigt som arbetet
med fördel kan samordnas av till exempel Länsstyrelsen med en organisation med
heltäckande verksamhet.

Synpunkter på delegationens förslag
Yttrandet är strukturerat enligt slutbetänkandets innehåll och omfattar följande
delar:
• Kapitel 3. Agenda 2030 och hållbar utveckling
• Kapitel 4. Sveriges åtagande kräver handling
• Kapitel 5. Riksdagen beslut om mål och ramar
• Kapitel 6. En kommitte för förslag och uppföljning
• Kapitel 7. Stärkta förutsättningar för staten
• Kapitel 9. Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
• Kapitel 10. Forum för dialog
• Kapitel 15. Att kommunicera Agenda 2030
• Kapitel 16. Samlad konsekvensanalys
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Kapitel 3. Agenda 2030 och hållbar utveckling
Länsstyrelsen i Västmanlands län ställer sig bakom förslaget om att Agenda 2030
bör vara ett övergripande förhållningssätt och mål för politiken. Om Sverige ska
kunna leva upp till ambitionen att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030
krävs att hela samhället verkar i de globala målens riktning.
Länsstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Agenda 2030 ska utgöra definitionen
av hållbar utveckling. Länsstyrelsen vill särskilt understryka och välkomnar därför
delegationens tydliggörande att Agenda 2030 inte är ett tvärgående perspektiv
utan en sammanhållen målstruktur som bland annat förenar ett stort antal redan
etablerade perspektiv. Delegationen lyfter med fördel hur dessa övergripande
principer (exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet), specifika gruppers
villkor eller rättigheter (exempelvis nationella minoriteter, personer med någon
form av funktionsvariation), eller enskilda frågor ( exempelvis alkohol och tobak,
livsmedel) relaterar till Agenda 2030 och kommer samman i det övergripande
målet om en hållbar utveckling. För att uppnå synergieffekter krävs stärkta
förutsättningar för arbetet med hållbar utveckling i staten.
Länsstyrelsen i Västmanlands län ställer sig också bakom att de 16
miljökvalitetsmålen som sedan många år varit gällande också ska vara
utgångspunkt för den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Kapitel 4. Sveriges åtagande kräver handling
Regeringen har uttryckt att Sverige ska vara ledande i genomförande av Agenda
2030 och att hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030.
Delegationen uttrycker i sitt slutbetänkande att de utmaningar som Agenda 2030
kan lösa är bland annat klimatförändringar, ojämlikhet och folkhälsa är förenade
med så stora konsekvenser för samhället att Sverige inte har råd att inte agera. I
slutbetänkandet konstateras att den uppföljning som Statistiska centralbyrån har
gjort visar att endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda
2030 är uppfyllda för Sveriges del 1. En omställning är därför nödvändig och tiden
för omställningen är knapp.
Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för genomförandet av Agenda
2030. Regeringen och statsförvaltningen har därmed ett särskilt ansvar för att
möjliggöra för andra aktörer att bidra till och sätta ramar i form av regler och
beslut som styr mot en hållbar utveckling.
Länsstyrelsen i Västmanlands län instämmer i att ett framgångsrikt genomförande
av Agenda 2030 förutsätter ett engagerat ledarskap som agerar långsiktigt och
sektorsövergripande samtidigt som det ska agera flexibelt samt snabbt kunna
hantera ändrade förhållanden. Det ger arbetet med Agenda 2030 större tyngd i
redan pågående verksamheter och knyter dem närmare befintliga processer
och insatser.

1

Statistisk uppföljning av Agenda 2030 (SCB 2017).

11

Länsstyrelsen

Västmanlands
län

3 (11)

YTTRANDE
Datum

Diarienummer

2019-06-27

100-2108-19

Länsstyrelsen anser att det bland annat av tidsskäl är angeläget att genomföra
insatser i agendans riktning inom ramen för ordinarie verksamheter och redan
existerande processer. Arbetet med Agenda 2030 får det inte riskera att uppfattas
som ett sidoprojekt.
Regeringen har lyft fram sex prioriterade fokusomräden, utifrän de 17 globala
Agenda 2030-mälen, i sin handlingsplan för Agenda 2030. Länsstyrelsen anser
att det är viktigt att i detta avseende använda sig av rätt pedagogik för att
tydliggöra kopplingen till vilka globala mål som avses inom respektive
fokusområde. Annars riskerar de sex områdena att skapa en ny struktur som är
svår att förhålla sig till. Länsstyrelsen anser att det kan finnas risk att de sex
prioriterade områdena medför att de 17 globala målen tappas bort.
Delegationens förslag om att skapa förutsättningar för ett genomförande av
Agenda 2030 inom staten bedömer Länsstyrelsen som viktiga. Det är angeläget att
målen i Agenda 2030 beaktas i all löpande verksamhet som sker, men samtidigt
att det tvärsektoriella arbetet inom staten utvecklas. Det är då centralt att de tre
hällbarhetsperspektiven, det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska, blir
bättre sammankopplade och integrerade i samtliga delar av länsstyrelsernas
verksamhet. Därigenom främjas nya möjligheter att utveckla länsstyrelsernas
arbete och samverkan med andra aktörer. Inom länsstyrelserna sker nu mycket
arbete med integrering av Agenda 2030 i den egna verksamheten.
Länsstyrelserna tar redan idag fram regionala lägesbilder inom en rad
politikområden såsom jämställdhet, integration, klimat, mänskliga rättigheter med
mera. Utredningen påtalar vidare om vikten av att analysera de så kallade
genomförandegapen (glappet mellan beslutade mål och de åtgärder som
genomförts). De lägesbilder och analyser som görs påtalar en rad brister i
ojämlikhet, klimatpåverkan, hälsorisker med mera där åtgärderna inte är
tillräckliga i dagens läge. Komplexa problem kräver dialog och samhandling
för att lösas.

Kapitel 5. Riksdagen beslutar om mål och ramar
5.1 Riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030

Länsstyrelsen i Västmanlands län välkomnar förslaget om ett riksdagsbundet mål
för genomförandet av Agenda 2030 samt motivet att detta bidrar till långsiktighet
i det nationella arbetet och uppföljningen av regeringens arbete. Det bidrar även
till en bred politisk förankring, vilket är avgörande för det svenska genomförandet
av agendan.
5.2 Agenda 2030 i den statliga budgeten

Länsstyrelsen i Västmanlands län är positiv till förslaget att regeringen från och
med 2022 ska åta sig att redovisa en nulägesanalys samt en samlad redovisning av
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regeringens arbete med Agenda 2030. Det är angeläget att bilagan innehåller en
nulägesanalys utifrån Statistiska centralbyråns nationella indikatorlista för
uppföljning av Agenda och en samlad redovisning av regeringens arbete med
Agenda 2030, vilket också Agenda 2030-delegationen föreslår i slutbetänkandet.
Uppföljningen kan även inspirera och vägleda den uppföljning som kan göras på
regional och lokal i nivå i samhället.

Kapitel 6. En kommitte för förslag och uppföljning
I genomförandet är det viktigt med bred politisk förankring och en långsiktighet.
Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker därför förslaget om en parlamentarisk
Agenda 2030-kommitte och den analys som delegationen gör för att motivera en
sådan. Länsstyrelsen vill samtidigt lyfta fram att det är angeläget att klargöra vad
kommitten ska leverera och att den sätts samman av ledamöter som kan bidra till
att detta uppnås.

Kapitel 7. Stärkta förutsättningar för staten
7 .1 Agenda 2030 i det förvaltingspoliska

målet

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker förslagen om att göra tillägg om
arbetet med att genomföra Agenda 2030 i det förvaltningspolitiska målet.
7.2 Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker förslagen om att tydliggöra
myndigheternas ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen
(2007 :515). Det bidrar tillsammans med tillägget i det förvaltningspolitiska målet
till en samlad myndighetsstyrning. Detta kan ytterligare stärkas genom tillägg i
myndigheternas instruktioner och regleringsbrev för att möjliggöra omställning,
prioritering och långsiktig resursallokering kopplat till genomförandet av
Agenda 2030.
Myndigheterna i Sverige samverkar på eget initiativ inom GD-forum och strävar
efter att integrera Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbarhet i sina
verksamheter utifrån sina kärnuppdrag. Som utgångspunkt finns en gemensam
avsiktsförklaring som i oktober 2018 undertecknades av 62 myndigheter,
däribland länsstyrelserna. GD-forum samordnas av Sida. GD-forum har tagit fram
en samverkansplan som ska visa på inriktningen av arbetet de kommande åren.
Den kommer att fokusera på att lösa gemensamma utmaningar och hantera de
möjligheter som myndigheterna står inför i genomförandet av Agenda 2030.
Det är även angeläget med ett starkt genomslag för Agenda 2030 på den regionala
nivån. Tillägget i myndighetsförordningen och i det förvaltningspolitiska målet är
en viktig gemensam nämnare för samverkan om Agenda 2030 inom den statliga
myndighetssfären på regional nivå. Länsstyrelsen i Västmanlands län samverkar
med ett stort antal regionala och lokala aktörer genom samverkansråd, projekt,
seminarier och utbildningsinsatser med målsättningen att uppnå Agenda 2030målen. Se vidare avsnitt 9 .4 nedan.
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7.3 Stärkt samordningskapacitet för genomförandet av Agenda 2030

Länsstyrelsen i Västmanlands län instämmer i delegationens förslag om att
regeringen bör stärka sin kapacitet att möta behovet av samordnad styrning i
genomförandet av Agenda 2030. Samordningen inom regeringskansliet behöver
stärkas för att säkerställa att olika politikområden samverkar och för att
samordningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån ska bli bättre.
Den är också angelägen för att hantera målkonflikter och hitta synergier som kan
bidra till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 i Sverige.
7.5 Hållbar upphandling i staten

Länsstyrelsen i Västmanlands län stödjer delegationens förslag om att ge de
statliga myndigheterna i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentliga
upphandlingar. Detta kräver dock förstärkt kompetens och resurser för att
möjliggöras. Här ser Länsstyrelsen också fördelar med att utveckla möjligheterna
att ställa sociala krav.

Kapitel 9. Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
9.1 Genomslaget för Agenda 2030 behöver stärkas i fler kommuner och landsting

Länsstyrelsen i Västmanlands län gör samma bedömning som delegationen vad
gäller kommuners och landstings betydelse för Agendans genomslag. Genom sin
närhet till människors vardag i exempelvis skola, omsorg, sjukvård, sophantering
och samhällsplanering är kommuner och landsting viktiga aktörer för att forma
villkoren för flickor, pojkar, kvinnor och män. Länsstyrelsen delar även
uppfattningen att ansvaret delas med länsstyrelser, civilsamhället och näringsliv
och att det krävs övergripande samordning.
9.2 Ett handslag mellan regeringen och SKL

Länsstyrelsen i Västmanlands län anser att delegationens förslag om att
regeringen ingär ett handslag med SKL är en förutsättning för det fortsatta arbetet
med att implementera Agenda 2030 i landsting och kommuner. Det är
ändamålsenligt att handslaget tar sin utgångspunkt i förslaget till riksdagsbundet
mål för Agenda 2030. Detta visar på inriktningen för det offentliga Sveriges
arbete och är en grund för att formulera mål för genomförandet av agendan för
olika aktörer. Det är angeläget att stat, kommuner och landsting utvecklar sin
samverkan i genomförandet av agendan på regional och lokal nivå för att bidra till
ett genomslag av de globala målen.
9.3 En regional tillväxt som bidrar till hållbar utveckling

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillstyrker förslaget om att regeringen i en
proposition till riksdagen ska tydliggöra ansvaret för hållbar utveckling i det
regionala tillväxtarbetet genom tillägget i målet för regional tillväxtpolitik
".. utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft i syfte att uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
utveckling". Den regionala tillväxtpolitiken har stor betydelse för
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utvecklingsinsatser på regional och lokal nivå och hållbar utveckling bör vara ett
självklart mål och en ledstjärna för olika typer av insatser.
9.4 Länsstyrelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030

Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer förslagen som berör den regionala och
lokala nivån som väl avvägda och viktiga för genomförandet. Länsstyrelsen
välkomnar de förslag som är riktade till länsstyrelserna om att samordna och
samverka på regional nivå.
Förslaget om ett samverkans- och informationsuppdrag om Agenda 2030 till
länsstyrelserna är ett uppdrag som länsstyrelserna hade i reglerings brevet 2018
och som länsstyrelserna tagit höjd för och päbörjat arbetet kring sedan dess.
Länsstyrelsen välkomnar förslaget att detta uppdrag ska återinföras och
tydliggöras ytterligare i regleringsbrevet.
Att ge länsstyrelserna ett regionalt samverkansuppdrag bedömer Länsstyrelsen
som ett naturligt och lämpligt uppdrag helt i linje med länsstyrelsernas omfattande
verksamhetsområden, som går hand i hand med samtliga politikområden kopplade
till Agenda 2030-mälen. Därtill har länsstyrelserna stor erfarenhet av att göra
avvägningar mellan olika mål, inbegripet att hantera målkonflikter och stimulera
synergier. Länsstyrelserna 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 dessa mål regionalt samt stödja
arbetet i länet bedömer också Länsstyrelsen i Västmanlands län som en
självklarhet. Redan idag genomförs ett omfattande arbete med stark koppling till
Agenda 2030.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har åtagit sig rollen att hålla samman länets
hållbarhetsarbete och verkar för att samordna olika samhällsintressen och sektorer
genom ett antal samverkansråd för att möjliggöra och bidra till en hållbar
utveckling i länet. Råden ska sammantaget bidra till helhetsperspektiv och ett
sektorsövergripande arbete. Det finns samverkansråd inom politikområden såsom
miljö, klimat, samhällsplanering, jämställdhet, folkhälsa, integration, mänskliga
rättigheter och krisberedskap. Länsstyrelsen samordnar och är en samlande kraft
inom politikområdena bland annat genom att engagera andra myndigheter,
kommuner, näringsliv och civilsamhällets aktörer. I samverkansråden identifieras
samhandlingsområden och gemensamma åtgärder vidtas. Det genomförs även
kunskapshöjande insatser. Nedan beskrivs några av samverkansorganen lite
mer ingående.
Miljö- och klimaträdet bildades 2016 på initiativ av och under ledning av
landshövdingen för att samverka laing miljöfrågor i länet och för att skapa
engagemang kring länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Medlemmar i
rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse
för länets miljöutveckling. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och
klimatförebild år 2030. Rådets organisation engagerar cirka 160 personer från
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länets kommuner, företag och organisationer som har stor betydelse för länets
miljöutveckling. Med utgångspunkt från visionen har rådet beslutat om tre
övergripande mäl som visar vägen fram till ett mer hällbart samhälle. De tre
områdena är:
•
•
•

Konsumtionen ska vara resurseffektiv utifrån ett livscykelperspektiv.
Produktionen och tillväxten ska vara hållbar inom ramen för våra
naturtillgångar.
Klimatpåverkan ska minska och luften ska vara ren.

Miljö- och klimatrådet har sedan 2017 drivit 16 projekt med olika inriktningar
inom miljö och klimatområdet varav två är avslutade. Se vidare
htt ://mil oochklimatradet.se/.
Jämställdhetsrädet, som bildades 2017, ska vara en pådrivande kraft i länets
jämställdhetsarbete. Syftet är att organisationerna i rådet gemensamt ska verka för
att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mäl på regional nivå. Till grund för
insatserna har även länets strategi för jämställdhetsintegrering för 2018-2020
tagits fram. Rådet leds av landshövdingen och består av runt 130 aktörer från
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Se vidare
htt ://ett amstalltvastmanland.nu/.
Integrationsrädet samverkar kring nyanländas etablering och mottagande av
ensamkommande barn sedan 2016. Grunden är den regionala överenskommelsen
(RÖK) om samarbete kring nyanländas etablering och mottagande av
ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020. Integrationsrådet har en
strategisk funktion utifrån länets regionala utvecklingsprogram (RUP) samt den
regionala överenskommelsen. Rådet ska prioritera och besluta om mål och
inriktning för samarbetet inom RÖK samt ge förankring och legitimitet inom de
deltagande organisationerna. Rådet ska också skapa förutsättningar för att
samverkan kan fungera samt följa upp arbetet. I rådet ingår drygt 50-tal aktörer
från olika delar av samhället och rådet leds av landshövdingen.
I Västmanland finns sedan 1998 ett politiskt partnerskap för samverkan om
utvecklingen i länet som kallas SUV (SUV står för samverkan för utveckling av
Västmanlands län). Till SUV kallas kommunstyrelseordförandena i länet,
ordförande för Regionrådet, länets riksdagsledamöter samt samtliga
kommunchefer. Även SUV leds av landshövdingen. Inom SUV behandlas
gemensamma frågor om regional utveckling, integration, kompetensförsörjning,
infrastruktur, hållbar utveckling med mera.
Landshövdingen sammankallar också Rådet för samverkan med statliga
myndigheter. I rådet ingär myndighetscheferna för de statliga myndigheterna med
koppling till länet. Syftet med rådets arbete är en tydligare och effektivare statlig
förvaltning på den regionala nivån.
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Delegationen påpekar i sitt slutbetänkande att det funnits oklarheter och
osäkerheter kring den regionala samverkan i arbetet med Agenda 2030. Detta
särskilt kring landstingens och länsstyrelsernas roller och ansvar för Agenda 2030.
Delegationen lyfter att Länsstyrelsen företräder staten på regional nivå inom flera
samhällsområden som är av stor vikt för genomförandet av agendan.
Länsstyrelsen har enligt sin instruktion en viktig funktion att åstadkomma
samordnad och anpassad statlig styrning, där samverkan med kommuner och
landsting lyfts som ett särskilt utpekat ansvar. Länsstyrelsen ska verka för att flera
olika nationella mål ska få genomslag i länen, att den regionala tillväxtpolitiken
ska uppnås samt att främja andra statliga myndigheters medverkan i regional
utveckling. Länsstyrelsen bistår dessutom länets aktörer, däribland landstingen
och kommuner, med underlag och kunskap. I tillägg ligger flera
samordningsuppdrag med koppling till målen i Agenda 2030 hos länsstyrelserna.
Samtidigt har landstingen utifrån sitt regionala utvecklingsansvar och som
upprättare av regionala utvecklingsstrategier samt som företrädare för den
regionala politiska nivån också en viktig roll för i implementeringen av
Agenda 2030. Landets kommuner har likaså en avgörande roll för att få till stånd
genomförandet på den lokala nivån samt inom de många ansvarsområden som är
centrala för flera av de globala målen.
Det är väsentligt med ett samstämt agerande på nationell, regional och lokal nivån
för att lyckas med ett effektivt genomförande av Agenda 2030. Delegationen gör
bedömningen att länsstyrelserna, men också landstingen har nyckelroller i det
regionala arbetet med Agenda 2030. Länsstyrelsen instämmer i delegationens
bedömning. Länsstyrelsen anser att myndighetens mot bakgrund av sin
heltäckande verksamhet, och dessutom som statens representant, är den mest
lämpliga organisationen för att samordna Agenda 2030-arbetet regionalt.
Länsstyrelsen önskar därför ett tydliggörande kring roller och ansvar för
Agenda 2030 på den regionala nivån. I slutbetänkandets sjunde kapitel påtalar
delegationen att flera statliga myndigheter inom olika politikområden riktar
verksamhet mot samma aktörer på regional och lokal nivå och att brist på
helhetsperspektiv kan hindra ett effektivt arbete för hållbar utveckling.
Länsstyrelsen i Västmanlands län vill därför ytterligare betona vikten av tydliga
uppdrag till regionala aktörer. Länsstyrelserna har uppdrag kring och lång
erfarenhet av att samordna olika insatser på regional nivå. Länsstyrelserna kan
därigenom bidra till att tydliggöra vad som ska göras och hur det ska genomföras
på regional nivå.
Regeringen kan tydliggöra detta i sina uppdragsbeskrivningar genom att ställa
krav på samverkan och dialog. Ett samstämt agerande på nationell, regional och
lokal nivå är väsentligt för ett effektivt genomförande. Länsstyrelsens bedömning
är att detta skulle underlätta en nationell samstämmighet för det regionala och
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lokala Agenda 2030-arbetet samt bidra till att just den gemensamma kraften
användas för ett lyckat genomförande av agendan 3.
Länsstyrelsen ser därför positivt på delegationens förslag om att länsstyrelserna
och landstingen aktivt ska söka dialog och samverka utifrån sina
respektive uppdrag.
Delegationen hänvisar även 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 (2010:900).
Detta skapar osäkerhet om hur olika frågor ska kopplas samman på lokal och
regional nivå. Här ser Länsstyrelsen i Västmanlands län att myndigheten har en
viktig roll i att tydliggöra dessa oklarheter, men också att verka för förbättrade
förutsättningar för kommuner och landsting att verka för de nationella målen som
ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030.

Kapitel 10. Forum för dialog
10.2 Regionala Agenda 2030-forum

Länsstyrelsen i Västmanlands län välkomnar även delegationens förslag om att
länsstyrelserna får i uppdrag att arrangera regionala Agenda 2030-forum för olika
sektorer och aktörer på lokal och regional nivå. Dessa forum bör dock enligt
Länsstyrelsens mening bli något mer än en enstaka konferens, utan snarare
fungera som mer permanenta och årligt återkommande forum för en regional
övergripande samverkan kring Agenda 2030. Länsstyrelsen bör ha frihet att forma
dessa forum efter vad som är ändamålsenligt i respektive län och det är viktigt att
Länsstyrelsen samråder med landstinget om utformningen. Länsstyrelsen i
Västmanlands län arbetar redan i denna riktning och arrangerade i oktober 2018
en regional konferens på temat ''Hur förverkligar vi Agenda 2030 i
Västmanland?" Syftet med konferensen var att belysa betydelsen av arbetet med
Agenda 2030 för att skapa ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart
samhälle. Under konferensen samlades miljö- och klimaträdet, jämställdhetsrädet
samt integrationsrådet för första gången gemensamt. I programmet medverkade
den nya ordföranden för regeringens Agenda 2030-delegation för att berätta om
delegationens arbete. I programmet gavs många exempel på hur olika aktörer i
länet framgångsrikt tillämpar Agenda 2030 och de globala målen som ledstjärna i
sin verksamhet.
Länsstyrelsen och den regionala nivån bör enligt Länsstyrelsen också ha en
delaktighet i det nationella forumet för Agenda 2030 och i rapporteringen av
genomförandet. Länsstyrelsen bedöms även kunna få en roll för lokal och regional
uppföljning och utvärdering av Agenda 2030.

3
4

sou 2019:13, s. 125
Ibid, s. 119
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Kapitel 15. Att kommunicera Agenda 2030
15.1 Att kommunicera och tillgängliggöra information om genomförande
Agenda 2030

av

Länsstyrelsen i Västmanlands län samtycker med delegationens bedömning om att
regeringen och de statliga myndigheterna bör kommunicera och tillgängliggöra
hur den egna verksamheten bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Det finns
även behov för kommunikation om Agenda 2030, samt vad en omställning till en
hållbar utveckling omfattar och innebär. Kommunikation på den regionala och
lokala nivån är av betydande relevans för att öka kännedom kring hållbar
utveckling och, samt bidra till ökad samverkan. Länsstyrelsen menar att de lokala
och regionala perspektiven på Agenda 2030 och de globala målens uppfyllande är
viktiga för att skapa drivkraft hos länens samhällsaktörer och individer för
genomförandet av agendan.
Länsstyrelsen delar delegationens bedömning om behov av ett sammanhållet
digitalt tillgängliggörande för uppföljningen av genomförandet. Länsstyrelsen vill
understryka att data och statistik åtkomlig för aktörer som underlag för såväl
beslutsfattande som ansvarsutkrävande är av vikt för genomtänkta beslut,
prioriteringar och ansvarsutkrävande på den regionala och lokala nivån. Här kan
de nyckelindikatorer som utvecklats under ledning av Rådet för främjandet av
kommunala analyser (RKA) vara av betydelse.

Kapitel 16. Samlad konsekvensanalys
16:6 Konsekvenser av förslagen om stärkta förutsättningar för lokal och
regional nivå
16:7 Konsekvenser av förslagen om forum för dialog
Länsstyrelsen i Västmanlands län delar utredarens uppfattning om att det redan
idag ligger i Länsstyrelsernas uppdrag att samverka, informera och öka kunskapen
inom olika områden. Med tanke på nya återrapporteringskrav, höjda krav på
samverkan, förslag på nya utbildningsinsatser och ökad styrning etc. kan förslagen
kräva extra resursinsatser. Den strategiska kapaciteten behöver stärkas med
tvärdisciplinära områden som exempelvis miljö, klimat, trygghet, jämställdhet och
folkhälsa.
Det är vår förhoppning att de förslag som Agenda 2030-delegationen lämnat i sitt
slutbetänkande nu tas till vara så att det engagemang och den vilja som många
aktörer har, bland annat länsstyrelsernas roll som en samlande kraft, fortsatt kan
kanaliseras till betydelsefulla insatser i de globala målens riktning för
en hållbar värld.

Länsstyrelsen

Västmanlands
län

11(11)

YTTRANDE
Datum

Diarienummer

2019-06-27

100-2108-19

I detta ärende har landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och utredare Åsa Sars
varit föredragande. I ärendets slutliga handläggning har även länsråd Ulrica
Gradin, övriga medlemmar i Länsstyrelsen ledningsgrupp, tillika styrgrupp för
Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete samt Länsstyrelsens beredningsgrupp för
Agenda 2030 deltagit.

Minoo Akhtarzand

p

Åsa Sars

