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Växjö kommuns yttrande över Miljö- och
energidepartementets remiss av Agenda 2030delegationens slutbetänkande, Världens utmaning,
världens möjlighet SOU 2019:13
Växjö kommun lämnar nedanstående yttrande över Miljö- och
energidepartementets remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande,
Världens utmaning, världens möjlighet SOU 2019:13
(diarienummer M2019/00661/S):
Växjö kommun är en av de kommuner som tidigt påbörjade arbetet med att
metodiskt ta sig an de utmaningar som delegationen pekade ut i sin
delrapport i maj 2017. Vi arbetar nu för att integrera vår lokala färdplan
”Hållbara Växjö 2030” i ordinarie organisation och befintligt styrsystem.
Vår uppfattning är att det till viss del saknas stöd för omställningen och
integreringen av agendan på den lokala nivån.
Växjö kommun instämmer i delegationens slutsatser om Sveriges
utmaningar och är positiva till den riktning som förslagen i delegationens
slutbetänkande eftersträvar och som krävs för att uppnå ambitionerna i
denna. Slutbetänkandets förslag riktar sig i störst utsträckning till den
nationella nivån, samtidigt som det betonas att den behöver brytas ner till
den lokala nivån, där genomförandet sker i landets kommuner.
Växjö kommun har inspirerats av och använt Agenda 2030 rapporten ”I
riktning mot en hållbar framtid” (Fi 2016:01) för att ta fram en
nulägesanalys. Vi efterfrågar nu ett tydligt nationellt stöd för att i nästa fas
påbörja arbetet med att implementera och genomföra omställningen på den
lokala nivån.
Stödet bör utgå ifrån att kommunerna har olika förutsättningar och behov
och vara utformat för att kunna anpassas efter detta. Det kan handla om;
 Ekonomiskt stöd för implementering, kunskap, forskning och
samverkan
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, bland annat vad
gäller den demografiska utvecklingen vilken också nämns i
delegationens slutbetänkande. Utvecklingen kommer att innebära
tuffare ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Som ett stöd för
att möta dessa utmaningar ser Växjö kommun ett behov av att det på
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den nationella nivån erbjuds dels ekonomiskt stöd för omställningen
men också stöd i form av kunskap, forskning och samverkan kring
agendans genomförande.


Genomförandets olika roller nationellt, regionalt och lokalt
Sveriges kommuner står generellt inför liknande utmaningar, men har
olika förutsättningar utifrån den lokala kontexten. Det är därför är av
stor vikt att det finns ett stöd på den nationella nivån som kan
användas för att lokalt bidra till måluppfyllelsen nationellt. Ett sådant
stöd bör tas fram i samarbete med SKL. Växjö kommun ser, som
nämns ovan, behov av stöd för genomförandet och omställningen av
agendan på lokal nivå. En viktig del handlar om att ytterligare
tydliggöra rollfördelningen för genomförandet mellan länsstyrelse,
region och kommun. Det finns även ett behov av att tydliggörande
och kommunicera vad som händer i nästa steg på den nationella
nivån och om vilket stöd eller utbyte som kan förväntas för att inte
tappa fart i arbetet.
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