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Finansdepartementet

Huddingekommunsyttrande rörande remissenpå Agenda
2030-delegationensslutbetänkande”Världens utmaningar –
världensmöjligheter”, SOU2019:13
Inledning
En stor del av Agenda2030 genomförspå lokal nivå när globalaåtagandenska
omsättasi praktisk handling.Kommunernaärsåledesviktiga för det konkreta
genomförandetgenomatt varahuvudmänför blandannatkultur och fritid, skola,
omsorgoch samhällsplanering.
Få sakerär viktigare än att skapaett hållbartsamhälleoch Huddingekommunhar
längearbetatmedfrågan.Redani juni 2012 antogsflera långsiktigamål för en
hållbaroch önskvärdsamhällsutvecklingi Huddingekommuntill år 2030,
samtidigtsom det beslutadesatt en hållbarhetsrapport
skatasfram varje
mandatperiodför att följa upp hur väl kommunenär på väg mot de uppställda
målen.Underkommandeår skaen andrahållbarhetsrapport
tasfram och en viktig
uppgift under2019blir att kopplaihop Agenda2030 och de globalamålenmed
kommunenslångsiktigamål
Huddingekommunär överlagpositiv till de förslagsom presenteras
i
betänkandet,menvill ocksålyfta fram nedanstående
synpunkterinför
Finansdepartementets
fortsattaberedningav ärendet.Den förstasynpunktenär av
mer generellart och rör ekonominmedande därpåföljandeär mer specifika.

Ekonomi
Enligt FN kommergenomförandetav Agenda2030 att krävaenorma
investeringar,men de menarsamtidigtatt dessaresurserredanexisterar.Det
handlarsnarareom att rikta resursernasåatt det bidrar till en hållbarutveckling.I
betänkandetstår att läsaatt äveni Sverigekommerden omställningsom behövs
att krävaomprioriteringaroch omfördelningav medel,men det framgårinte om
dettaävenbetyderomfördelningmellan huvudmän.
Det finns mycketsom tyder på att kommunernagår ekonomiskthårdaretider till
mötes.Av SverigesLandstingsoch Kommunersårliga Ekonomirapportfrån maj
2019framgåratt denekonomiskatillväxten väntasbromsain under2019 och
skatteunderlagets
utvecklingblir betydligt svagareän de senasteåren.Att anpassa
verksamheterna
till en växandeoch åldrandebefolkning medresursersom ökar
betydligt långsammarekräveravsevärdaeffektiviseringar.Det innebäratt statens
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alla reformeri syfte att höja ambitionsnivåni välfärden,inklusive förslageni
statensbetänkanden,måstefinansierasfullt ut. Ambitionen att introduceraett
långsiktigthållbarhetsarbete
är helt nödvändig,men om inte de förslagi remissen
somgenereramerkostnaderfinansierasav statenkommerdet menligt att påverka
denkommunalakärnverksamheten
eftersomkommunernasbegränsade
resurserdå
måsteräckatill fler åtaganden.
Med dettasagtinstämmerHuddingekommuni betänkandets
slutsatsatt det
snabbasteoch mesteffektiva sättetatt genomföraAgenda2030och nå den
omställningsom krävsär att användakrafteni ordinarieprocesser.
I betänkandetföreslåsatt en nationell folkbildningskampanjom Agenda2030
genomförs.Det är emellertidinte på ett tydligt sättformulerathur
folkbildningenskavara en integreraddel av Agenda2030 och vad som
egentligenmenasmed en folkbildningskampanj?Det går att seen
folkbildningskampanjsom en ren informations–eller
kommunikationssatsning.
Men man kan ocksåsedet som någotmer
fördjupandemed inriktning på lärandeoch långsiktighet.
I betänkandetförespråkasatt regeringenbör ingå ett handslagmed SKL med
en gemensamprogramförklaringför det fortsattagenomförandetav Agenda
2030på lokal nivå eftersomSKL i sin roll som medlemsorganisation
har
möjligheteratt företrädakommunernai samlati ett handslag.Förslageti sig
är bra men lite diffust och det är ocksåoklart vilket mandatregeringenanser
att SKL har och vad handslagetegentligenförpliktigar till.
Då kommunernaårligen upphandlarvaror och tjänsterför över 300 miljarder
från privata och offentliga företagoch andraorganisationerfinnsen stor
förändringspotentiali dessainköp. Den nya upphandlingslagstiftningen
ger
ocksåstort utrymmeför att ställakrav på hållbarhet,men i mångakommuner
saknaskunskapoch kompetensför att göradet och därför behöverdet stöd
vid upphandlingarsom diskuterasi betänkandetsnabbtutformasoch
sjösättas.
Huddingekommuninstämmeri bedömningenatt det civila samhälletsaktörer
mångagångerbidrar till att minskautanförskapetgenomatt företräda
människorsom självaav olika anledningarhar svårt att görasinarösterhörda
t.ex. nyanlända,barn och unga,funktionshindradeeller socio-ekonomiskt
utsatta.Men då det kommertill merakonkretaförslag för att stärka
civilsamhälletär skrivningarnai betänkandetallmänt hållnaoch vaga.Det är
dock bra att regeringenändåhar ambitionenatt främja och underlätta
samverkanmellan det offentliga och civila samhälletoch för idéburna
offentliga partnerskapi frågor somär av betydelseför genomförandetav
Agenda2030.
Regeringenger länsstyrelserna
i uppdragatt arrangeraregionalaAgenda
2030-forumför olika sektoreroch aktörerpå lokal och regionalnivå. I
skrivningarnanämnsatt forumenbör genomförasi samverkanmed
landstingenoch i samrådmed kommuneroch andrarelevantaaktörer.Det är
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svårtatt i betänkandetutläsavilken distinktionenregeringengör mellan
samverkanmed landstingenoch samrådmedkommunerna.
I betänkandetnämnsvikten av att ta tillvara generationsperspektivet,
dvs.
förståelseför och kunskapom framtidagenerationersutmaningaroch att det
då är angelägetatt barnoch ungagesmöjlighet att varadelaktigai
genomförandet.Då dettaperspektivär viktigt bör en breddiskussionsföras
och en vägledningtasfram för hur dettabästakan beaktaslokalt i
kommunerna.
Det är positivtatt Skolverketföreslåsta fram förslagpå innehåll,
genomförandeoch finansieringav kompetenshöjande
och stödjandeåtgärder
för pedagogeroch skolledareom lärandeför hållbarutveckling inom
utbildningsområdet,ävenom förslagetär väl allmänthållet. Det är vidare
bekymmersamtatt de avsnitt i betänkandetsom berörkunskapoch utbildning
knapptnämnervuxenutbildningensverksamhet.
Kultur och idrott bidrar till ett hållbart,jämlikt, hälsosammare
och mindre
segregeratsamhällemen betänkandetkommenterarinte dettaspeciellt
ingåendeoch innehållerfå konkretaförslagvad gäller dessaansvarsområden.

Besluti dettaärendehar fattatsav kommunstyrelsenden19 juni 2019
(protokollsutdragbifogas).

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens
ordförande

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

Paragraf

19 juni 2019

§ 13

Diarienummer KS-2019/1074.109

Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
Världens utmaningar –världens möjligheter, SOU 2019:13
Kommunstyrelsens

beslut

Bifogad skrivelsetill kommunstyrelsens
förvaltningstjänsteutlåtande
dateratden29
maj 2019,bilaga1, överlämnastill Finansdepartementet
som Huddingekommuns
yttrandeöver Agenda2030-delegationens
slutbetänkande
Världensutmaningarvärldensmöjligheter(SOU 2019:13).
Sammanfattning
Huddingekommunhar fått Agenda2030-delegationens
slutbetänkandeVärldens
utmaningar-världens möjligheter (SOU2019:13)på remissför yttrande.
En stor del av Agenda2030 genomförspå lokal nivå när globalaåtagandenska
omsättasi praktisk handling.Kommunernaär såledesviktiga för det konkreta
genom-förandetgenomatt varahuvudmänför bland annatkultur och fritid, skola,
omsorgoch samhällsplanering.
Få sakerär viktigare än att skapaett hållbartsamhälleoch Huddingekommunhar
längearbetatmedfrågan.Redani juni 2012 antogsflera långsiktigamål för en
hållbaroch önskvärdsamhällsutvecklingi Huddingekommuntill år 2030,samtidigt
somdet beslutadesatt en hållbarhetsrapport
skatasfram varje mandatperiodför att
följa upp hur väl kommunenär på väg mot de uppställdamålen.
Underkommandeår skaen andrahållbarhetsrapport
tasfram och en viktig uppgift
under2019blir att kopplaihopAgenda 2030 och de globalamålenmedkommunens
långsiktigamål.
Kommunstyrelsens
förvaltning är överlagpositiv till de förslagsom presenteras
i
betänkandet,menvill ocksåi sitt yttrandelyfta fram ett antal synpunkterinför
Finansdepartementets
fortsattaberedningav ärendet.
Överläggning
I ärendetyttrar sig SaraHeelgeVikmång (S), Nujin Alacabek(V), AndersLönroth
(MP) och ChristianOttosson(C).
Härefterförklarasöverläggningenavslutad.
Propositioner
Ordförandefrågarkommunstyrelsenom beslutkan fattasi enlighetmed
förvaltningensförslag,och finner härvid att såär fallet.

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLLSUTDRAG

Protokollsanteckningar
SaraHeelgeVikmång (S) anmälerprotokollsanteckning,sebilaga 13.1 till detta
protokoll.
Nujin Alacabek(V), anmälerprotokollsanteckning,sebilaga13.2 till dettaprotokoll.
Beslutet delges
Finansdepartementet
Remissinstanserna
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Protokollsanteckning
Ärende 13: Remiss av Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande Världens utmaningar-världens möjligheter,
sou 2019:13
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom

och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna

för alla, uppnå

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Även om Agenda 2030 har globala mål så är den i allra högsta grad lokal. Det är
kommunernas uppgift att i praktiken genomföra de mål om hållbarhet som
världen kommit överens om. Ett uppdrag som både är stort, komplicerat och
allvarligt. De långsiktiga målen i Hållbart Huddinge 2030 liksom Miljöprogrammet
är viktiga för Huddinges lokala arbete mot ökad hållbarhet men det kommer att
krävas mer och den nationella lagstiftningen måste också stödja kommunernas
arbete när det gäller till exempel att ställa högre krav på hållbart byggande. Lokalt
vill vi också se att kommunen konkretiserar det lokala arbetet under Mål 1 Ingen

fattigdom.
I yttrandet framhåller kommunstyrelsens förvaltning bland annat att det civila
samhällets aktörer är viktiga för att minska utanförskapet och att kultur- och idrott
bidrar till ett hållbart, jämlikt, hälsosammare och ett mindre segregerat samhälle.
Synpunkter som vi delar. Vidare beskrivs den potential för hållbar utveckling som
finns inom ramen för offentlig upphandling. Här menar vi att kommunen kan göra
mer för att aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle så som respekt för
löntagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn, innovation och social inkludering.

Vi vill också vara tydliga med att vi ser det som svårlöst att uppnå de globala målen;
om att utveckla ett mer hållbart samhälle innan år 2030- om inte nödvändiga
satsningar på välfärden görs.
Politisk, ekonomisk och social jämlikhet bidrar till alla dimensioner av hållbar
utveckling, det går inte att särskilja dem åt. När välfärden fungerar och omfattar
alla, vågar människor mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja studera. Det
skapar ett positivt förändringsklimat,

vilket i sin tur gynnar den ekonomiska

utvecklingen i en modern globaliserad ekonomi med ett högt omvandlingstryck.
Med större fokus

på att utveckla vår gemensamma välfärd

kan också

attraktiviteten för att arbeta inom välfärden öka.
Vi socialdemokrater är oroliga över att personalen i kommunens verksamheter
inte får tillräckligt goda förutsättningar.

Huddinge kommun har länets högsta

sjuktal. Mår inte personalen bra blir det svårt för kommunen att leverera den
ökade kvalitetsutveckling som Agenda 2030 kräver, och för att nå de lokala målen
om: god utbildning, rik fritid, god hälsa samt gemenskap och delaktighet i
samhällslivet - för att nämna några.
Om förskolor, skolor och äldreomsorg håller en hög kvalitet, styrs av behov och
ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet
över livet, men också mellan generationer. Det ger förutsättningar för ett hållbart
samhälle.
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Protokollsanteckning

Ärende 13: Remiss av Agenda 2030 - delegationens
slutbetänkande
Världens utmaningar - världens möjligheter,
sou 2019:13
Att lösa klimatutmaningarna är något som angår oss alla. Det betyder
dock inte att alla har samma möjligheter att göra det. Kapitalismen och
patriarkatet som samhällssystem gör det svårare för vissa att delta i
omställningsarbetet än det är för andra. Detta är ett globalt problem som
har sin grund i en ojämn resursfördelning.
Det är dock viktigt att vi inte bara på global nivå eller regional nivå kan
arbeta med dessa frågor. Det arbetet måste även ske på kommunal nivå.
Vad som är viktigt i implementeringen av Agenda 2030 på kommunal nivå
är att inse att det även här i Huddinge är en fråga om resursfördelning. De
segregerade områdena måste rustas upp, utanförskapet måste brytas,
människor måste komma i jobb. De orättvisa lönerna på arbetsmarknaden
måste åtgärdas så att kvinnor och män får samma lön för samma arbete
och de ofrivilliga deltiderna inom exempelvis vården måste bort. Här har
Huddinge kommun mycket att jobba med. Huddinge kommun måste också
erbjuda sina medborgare, oavsett kommundel, de verktyg de behöver för
att vara en del av den gröna omställningen. Det handlar exempelvis om
sopsorteringen där många kommuner avgiftsfritt erbjuder
källsorteringsmöjligheter i hemmet och där matavfall exempelvis kan gå till
biobränsle.
För att kommunerna ska ha möjlighet att implementera Agenda 2030
krävs det lokala mätbara mål. Dessa mål måste innefatta såväl sociala
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och ekonomiska mål som ekologis"'
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Handläggare

Björn Rosborg
08-535302 09
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Kommunstyrelsen

Agenda2030-delegationensslutbetänkandeVärldens
utmaningar - världensmöjligheter SOU2019:13–svar på
remissfrån Finansdepartementet
Förslagtill beslut
Kommunstyrelsens
beslut
Bifogad skrivelsetill kommunstyrelsens
förvaltningstjänsteutlåtande
dateratden
29 maj 2019,bilaga1, överlämnastill Finansdepartementet
som Huddinge
kommunsyttrandeöver Agenda2030-delegationens
slutbetänkande
Världens
utmaningar- världensmöjligheter(SOU 2019:13).

Sammanfattning
Huddingekommunhar fått Agenda2030-delegationens
slutbetänkande
Världens
utmaningar- världensmöjligheter(SOU2019:13)på remissför yttrande.
En stor del av Agenda2030 genomförspå lokal nivå när globalaåtagandenska
omsättasi praktisk handling.Kommunernaärsåledesviktiga för det konkreta
genomförandetgenomatt varahuvudmänför blandannatkultur och fritid, skola,
omsorgoch samhällsplanering.
Få sakerär viktigare än att skapaett hållbartsamhälleoch Huddingekommunhar
längearbetatmedfrågan.Redani juni 2012antogsflera långsiktigamål för en
hållbaroch önskvärdsamhällsutvecklingi Huddingekommuntill år 2030,
samtidigtsom det beslutadesatt en hållbarhetsrapport
skatasfram varje
mandatperiodför att följa upp hur väl kommunenär på väg mot de uppställda
målen.
Underkommandeår skaen andrahållbarhetsrapport
tasfram och en viktig
uppgift under2019blir att kopplaihop Agenda2030 och de globalamålenmed
kommunenslångsiktigamål.
Kommunstyrelsens
förvaltning är överlagpositiv till de förslagsom presenteras
i
betänkandet,menvill ocksåi sitt yttrandelyfta fram ett antal synpunkterinför
Finansdepartementets
fortsattaberedningav ärendet.
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Beskrivningav ärendet
Huddingekommunhar fått Agenda2030-delegationens
slutbetänkande
Världens
utmaningar- världensmöjligheter(SOU 2019:13)på remissför yttrande.

Varför Agenda2030
År 2015antogFN:s medlemsländerAgenda2030 för hållbarutveckling.Agendan
är en handlingsplanför hur världensalla länderskaarbetaför att skapaen fredlig,
rättvis och jämlik värld inom planetensgränserfram till år 2030.I Agenda2030
har världensalla länderoch samhälletsolika aktörertillsammansenatsom
gemensamma
mål och en tidtabell för att hanterade utmaningarsom människorna
och planetenstår inför. Åtagandetgäller alla länder,oavsettinkomst- och
utvecklingsnivå.Varje landmåsteta ställning till vilka åtgärdersomskavidtas
utifrån sinanationellaförutsättningaroch hur det skaske.Alla länderåtarsig att
uppfylla måleni det egnalandetoch samtidigtbidra till genomförandetpå global
nivå, medsärskildfokus på att bidra till att målennåsi de ländersom stårinför de
störstautmaningarna.
Agendanutgörsav fyra beståndsdelar:
den inledandepolitiska deklarationen,17
mål och 169 delmål,medelför genomförandesamtett ramverkför översynoch
uppföljning.

Vemansvararför genomförandet?
Ansvaretför genomförandetav Agenda2030är gemensamtoch gäller alla
människoroch länder.Det ytterstaansvaretför att genomföramålenvilar på varje
regering.Utöver staternasansvarkrävsengagemang
från
civilsamhällesorganisationer,
kommuner,forskningoch näringsliv.
Myndigheter
Det är regeringensom,i relationtill FN, förbundit Sverigeatt genomföraAgenda
2030och som har det ytterstaansvaretgentemotsåväldet offentliga som det
allmänna.

Kommuneroch landsting
En stor del av Agenda2030 genomförspå lokal och regionalnivå. Här sker de
flestakontakternamellan det offentliga, medborgare,näringslivoch
civilsamhället.Det är ofta på lokal och regionalnivå som globalaåtagandenska
omsättasi praktisk handling.Kommuneroch regionerär ocksåviktiga för det
konkreta genomförandetgenomatt varahuvudmänför flera centrala
verksamhetersom bland annatvård, skola,omsorgoch samhällsplanering.
Näringslivet
Den privatasektornsmedverkanär en förutsättningför att förverkliga agendans
bredaoch ambitiösavision. Näringslivetdeltogi arbetetmed formuleringenav
Agenda2030 och Addis-agendan,där vikten av att företaglever upp till de
internationellaöverenskommelserna
inom hållbart företagandeunderstryks.
Mångaföretaghar redanintegreratAgenda2030 i sinaverksamheteroch ser
hållbarhetsom en konkurrensfördeloch en förutsättningför långsiktigtillväxt.
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Investerare
Investerare,däriblandbanker,försäkringsbolag,fondbolagoch pensionsfonder,
kan genomett aktivt ägarinflytandespelaen avgöranderoll för företagens
omställningmot mer långsiktigthållbaraaffärsmodelleroch verksamheter.
Arbetsmarknadens
parter
Agenda2030 omfattarflera åtagandensom direkt eller indirekt kopplartill
arbetsmarknadens
parter.De fyra pelarnai Internationellaarbetsorganisations
(ILOs) programför arbeteunderanständigavillkor utgör delmål i agendan:
jobbskapande,
socialatrygghetssystem,
rättigheterpå arbetetoch socialdialog.
Civilsamhället
Civila samhälletsaktörerbidrar mångagångergenomsinaverksamhetertill att
minskautanförskapeti samhälletoch till stöd för människorsom utsättsför
diskriminering.Mångaorganisationerföreträdermänniskorsom självaav olika
anledningarhar svårt att görasinarösterhörda,exempelvisnyanlända,barn- och
ungaeller socio-ekonomisktutsatta.Andra bidrar genomatt erbjudatjänster
såsomskydd,boende,vård, mat och rådgivningför människori nöd och utsatthet.
Forskning,innovationoch utbildning
Forskningoch innovationär nödvändigtför att hitta lösningarpå de utmaningar
somfinns i genomförandetav Agenda2030.Forskningenbidrar genomatt ställa
diagnospå samhälletstillstånd och utvecklingsamtidentifierasambandoch
mekanismersomkan hjälpa ossatt förstå olika fenomenoch problem.

Hur skagenomförandetdrivas
Delegationensutgångspunkthar varit att agendanskagenomförasi de ordinarie
processerna,
eftersomkrafteni dessakan bidra till att genomföraagendanså
snabbtoch effektivt som möjligt.

Delegationensförslag
Långsiktighetoch politisk förankring
För långsiktighetoch starkastmöjliga politiska förankring föreslårregeringen
ett mål för genomförandetav Agenda2030som beslutasav riksdagen.
Regeringenåtar sig att redovisaen nulägesanalys
och en samladredovisning
av regeringensarbetemed Agenda2030i kommandebudgetpropositioner.
En kommitté tillsätts med uppdragatt ta fram uppföljning, utvärderingoch
förslagtill åtgärderför att driva genomförandetav agendanfram till år 2030.
Att stärka förutsättningarnaatt arbeta med hållbar utvecklingi staten
I det förvaltningspolitiskamålet görsett tillägg om arbetetmed att genomföra
Agenda2030,på det sättetangerregeringenriktningen för statsförvaltningens
arbetesom helhet.
Genomett tillägg i myndighetsförordningen
tydliggör regeringen
myndigheternasansvarför hållbarutveckling.
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De statligamyndigheternafår i uppdragatt mer aktivt ställahållbarhetskrav
vid offentlig upphandling.
Genomett tillägg i kommittéförordningenfår statensoffentliga utredningari
uppgift att görakonsekvensanalyser
i förhållandetill miljömässigt,socialt
och ekonomiskthållbar utveckling.
Stärktkunskap,forskningoch innovation
Universitetoch högskolor,forskningsfinansiäreroch andrarelevanta
myndighetergesi uppdragatt belysaforsknings-och innovationsbehovi
relationtill Agenda2030.
Regeringenutrederhur behovetav vetenskapligkompetenssom sträckersig
över flera disciplineroch forskningsfältkan stimulerasoch premieras.
Universitetskanslersämbetet
får i uppdragatt göra en utvärderingav
universitetensoch högskolornasarbeteför att främja hållbarutvecklingi
undervisningen.
Skolverketgesi uppdragatt ta fram ett förslagavseendeinnehåll,
genomförandeoch finansieringav kompetenshöjande
och stödjandeåtgärder
för pedagogeroch skolledareom lärandeför hållbar utveckling.Skolverket
bör i samverkanmed Skolinspektionenävenfå i uppdragatt följa upp hur
utbildning för hållbar utvecklingtillämpasi för-, grund- och gymnasieskolor.
Stärktaförutsättningar på regionaloch lokal nivå
En stor del av ansvaretför de åtgärdersombidrar till genomförandetav Agenda
2030ligger på kommunaloch regionalnivå.
Regeringeningår ett handslagmed SverigesKommuneroch Landsting(SKL)
med en gemensamprogramförklaringför det fortsattagenomförandetav
Agenda2030på lokal och regionalnivå.
Regeringentydliggör i en propositiontill riksdagenansvaretför hållbar
utvecklingi det regionalatillväxtarbetetgenomett tillägg i målet för regional
tillväxtpolitik.
Regeringenger länsstyrelserna
i uppdragatt, i samverkanmed andraaktörer
inom länen,verkaför att måleni Agenda2030nåssamtatt sprida
informationom Agenda2030-arbetet.
Forumför dialog
Genomöppnaforum för samverkanoch dialog säkerställerregeringenatt denfår
ett komplettoch väl förankratunderlagför arbetetmedatt genomföraagendan.
Regeringenarrangeraråterkommandeett nationellt Agenda2030-forumför
att förankrarapporteringenoch inhämtakunskapfrån olika sektoreroch
aktörer.Deltagarnai forumet bör i synnerhetrepresentera
barn och ungasamt
de som stårlängstfrån att inkluderasi ordinariesamråd.
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Regeringenger Länsstyrelserna
i uppdragatt arrangeraregionalaAgenda
2030-forumför olika sektoreroch aktörerpå lokal och regionalnivå.
Forumenbör genomförasi samverkanmed landstingenoch i samrådmed
kommuneroch andrarelevantaaktörer.
Näringslivetsrolli genomförandet
En förutsättningför omställningentill en hållbarutveckling är ett väl fungerande
näringslivmedhållbaraaffärsmodeller.
En utredningtillsätts om en förstärktnationell lagstiftningför företagoch
mänskligarättigheteri enlighetmed de internationellakonventioneroch
riktlinjer somSverigeratificerat.Regeringenbör ocksåha en fortsattdialog
med samhälletsaktörerkring om det finns skäl att införa krav på utökad
hållbarhetsrapportering.
Småföretagens
särskildautmaningarbör beaktas.

Dialogoch samverkan
Genomförandetoch uppföljningenav Agenda2030 förutsätteratt alla
samhällssektorer
och aktörerär engagerade
och samverkar.
Det finns ävenbehovav informationoch kommunikationom Agenda2030.

Offentlig upphandling
Bilden som framkommitäratt det i för liten utsträckningställs krav om hållbarhet
i sambandmed offentlig upphandling.Hållbarhetskravär emellertidett viktigt
verktyg då storasummoromsättsårligendå det offentliga Sverigeupphandlade
varor och tjänsterför drygt 750 miljarder kronor underår 2016.

Långsiktighetoch generationsperspektiv
En utgångspunktför hållbar utvecklingär generationsperspektivetoch
därmed
behövsförståelseför och kunskapom framtidagenerationersutmaningar;hur ser
barnsoch ungasvillkor ut och hur gesde förutsättningaratt nå sin fulla potential?
Somen konsekvensär det då viktigt att barnoch ungagesmöjlighet att vara
delaktigaoch att ett barn-och ungdomsperspektiv
inkluderasi genomförandet.

Remissvar
Utredningenhar gått på internremisstill samtliganämnder,beredningaroch
relevantaråd samtHuddingeSamhällsfastigheter
AB och Huge BostäderAB.
Bygglovs-och tillsynsnämndenhar meddelatatt de avstårfrån att svaraliksom
näringslivsberedningenoch
Huddingepensionärsråd.

Förskolenämnden
Att Skolverketskata fram förslagpå innehåll,genomförandeoch
finansieringav kompetenshöjande
och stödjandeåtgärderför pedagogeroch
skolledareom lärandeför hållbarutveckling är det förslagsom bedömsdirekt
påverkaförskoleverksamheten.
I dessnuvarandeform är dock förslagetatt
betraktassom övergripandeoch allmänthållet, vilket gör det svårt att bedöma
vilka konkretakonsekvenserdettai stort kan kommaatt innebäraför förskolornai
Huddingekommun.Likt alla kompetensinsatser
bör de dock infogasi befintlig
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strukturoch följas upp i det systematiskakvalitetsarbetet.
Förslagetomkompetensinsatser
med tillhörandetillämpningsföreskrifterinom
förskoleverksamhetens
pedagogiskauppdragställer sig nämndenbakom,men vill
ävenbetonaatt sådanagenererarkostnaderoch att det av betänkandetinte framgår
vem som skafinansieradessa.

Grundskolenämnden
Förslagetatt Skolverketskata fram innehåll,genomförandeochfinansieringav
kompetenshöjande
och stödjandeåtgärderför pedagogerochskolledareom
lärandeför hållbarutvecklingär det förslagsom bedömsdirektpåverka
grundskoleverksamheten.
Förslagetsom det nu är formuleratärövergripandeoch
allmänthållet, vilket gör det svårtatt bedömavilka faktiskakonsekvenserdettai
stort kan kommaatt innebäraför grundskolornai Huddingekommun.
Nämndenframhålleratt det är viktigt att kompetensinsatser
införlivas i
verksamhetens
befintliga struktur för utvecklingsarbeteoch i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Nämndenställer sig positiv till förslagom fortbildningsinsatsermedtillhörande
tillämpningsföreskrifterinom grundskoleverksamhetens
pedagogiskauppdrag.
En
sådaninsatsbehöverdock resurssättas.
Av betänkandetframgårinte hur insatsen
förväntasfinansieras.

Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden
Nämndenställersig positivt till förslagetom att Skolverketskata framförslag på
innehåll,genomförandeoch finansieringav kompetenshöjande
ochstödjande
åtgärderför pedagogeroch skolledareom lärandeför hållbarutveckling.
Nämndenser det dock som problematisktatt de avsnitt i betänkandetsom berör
kunskapinte nämnervuxenutbildningensverksamhet.
Nämndenär positiv till förslagetatt SKL och länsstyrelserna
ska verkaför
kunskapsspridning
och stöd för genomförandetav Agenda2030på lokal nivå. Av
betänkandetframgårdet ocksåatt regeringenoch SKL gett Rådetförfrämjande
kommunalaanalyser(RKA) i uppdragatt ta fram nyckeltalförkommuner och
landstingutifrån agendansmål och delmål.För nämndenärflera av dem
relevanta.
Förslageni betänkandetär övergripandeoch allmänthållna,vilket gördet svårtatt
bedömavilka faktiskakonsekvenserdettakan kommaattinnebäraför
gymnasieskolorna,
vuxenutbildningenoch kommunalaarbetsmarknadsinsatserna
i
Huddingekommun.
Av betänkandetframgårinte heller i detalj hur förslagenkommeratt finansieras.

Huddingesfunktionshinderråd
Rådetserpositivt på betänkandets
förslagoch bedömningarför Sverigesfortsatta
genomförandeav Agenda2030 för hållbarutveckling.Det är en bra beskrivning
av ansvarsfördelningdär omställningentill en hållbarutvecklingkräverhandling
globalt, nationellt,regionaltoch lokalt.
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Betänkandetbeskriveratt det är angelägetatt Agenda2030och arbetetmed
hållbarutvecklingmåsteintegrerasi den dagligaverksamhetenoch att det inte
kan vara ett projekt vid sidanav. Dettasynsättdelarrådetfullt ut och vill dra en
parallell till det arbetssättsom sedanmångaår är etablerati Huddinge–att arbetet
medsocialhållbarhetär en ordinariedel av denvanliga styrnings-och
uppföljningsprocessen
samtatt jämlikhet är integrerati sammaprocessgenom
jämlik styrning.
Rådetär ocksåpositivttill förslagetom handslagmellan statenoch Sveriges
Kommuneroch Landsting(SKL) för en gemensamprogramförklaringför det
fortsattagenomförandetav Agenda2030på lokal och regionalnivå.

HuddingeSamhällsfastigheter
ABoch HugeBostäderAB
Huddingestvå fastighetsbolaghar inkommit med likalydanderemissvar.
Fastighetsbolagenhar
kunskapom att Agenda2030 byggerpå alla
samhällsaktörers
delaktighetoch att genomförandetär ett gemensamtansvar.
Genomintressentdialogoch väsentlighetsanalys
identifierasvilka Agenda
2030 mål som är företagensfokusområden.Vi har liksom mångaandrabolag
i fastighetsbranschen
initierat arbetetmed att koppla lång- och kortsiktiga
affärsmålmot Agenda2030 målen.
I betänkandetidentifierashållbarhetsrapproteringen
som ett viktigt verktyg
för att styramot hållbarutveckling.Vår uppfattningär att vi genom
hållbarhetsrapporteringen
(enligt lagkrav)uppnåren bättrestrukturi vårt
hållbarhetsarbete.
Vi har genomkravet på hållbarhetsrapportering
identifierat
fokusområdeninom ekonomisk,miljömässigoch social hållbarhet.
Vi uppmuntrarförslagetom handslagetmellan Regeringoch SKL för att
utvecklalämpligaformer för kunskapsförmedlingoch kunskapsspridning.
Vilket vi tror kan bidra positivt i fastighetsbolagens
hållbarhetsarbete.
Betänkandetbelyservid upprepandetillfällen offentlig upphandlingsom ett
kraftfullt verktyg för att nå hållbarutveckling.För fastighetsbolagen
är
upphandlingett identifieratverktyg för att nå uppsattamål och idag finns en
viktig samverkansformmellan bolagetsupphandlingsavdelning
och
kommunensmotsvarighet.För att nå full potentialför hållbarutveckling är
vår erfarenhetatt det handlarom resursersamtstöd i hur vi kan ställa
funktionsbaserade
upphandlingskravmed tydlig uppföljning till exempelfrån
Upphandlingsmyndigheten.
RegionalAgenda2030-forumär enligt fastighetsbolagens
viktigt för att
underlättagenomförandetav Agenda2030 på regionalnivå. Partnerskapoch
samverkanär en förutsättningför att uppnåsynergieffekteroch att få ta del av
godaexempel.
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Klimat-och stadsmiljönämnden
Nämndensanseratt betänkandettar etthelhetsgreppi dettastrategiskaoch viktiga
ämneoch ställersigbakom de förslagsom läggsfram i utredningen.
Nämndenssynpunkterärfrämst inriktadepå den del av betänkandetsom berör
kommuner.Det är viktigt att kommunernai genomförandetav agendananvänder
denpotentialför hållbar utvecklingsomfinns inom ramenför offentlig
upphandling.Kommunernabehöver,liksomutredningenpekarpå, få stärkta
förutsättningarför att bidra till genomförandetavAgenda 2030.
Det är bra att SKL föreslåsvarakommunernaskunskapsförmedlare
och
kunskapsspridare.
Till exempelbör kommunernafå SKL:s stöd i
kompetenshöjande
insatserom innehålleti Agenda2030 och hur agendanska
kommuniceras.Vidare är förslagetatt länsstyrelsernaskasamverka
med
kommunerför kommunikationoch informationsspridningav kring agendanpå
lokal nivåviktigt.

Kultur- och fritidsnämnden
Betänkandetsinnehåll,förslagoch rekommendationerärbra. Att forma ett
hållbartsamhällekräverhänsyntill ekonomiska,socialaoch ekologiskaaspekteri
planering,beslutoch genomförande.
Nämndeninstämmeri delegationensbedömningatt kommuneroch landstinghar
centralaroller i genomförandetav Agenda2030.Betänkandetinnehållerdock få
konkretaförslagvad gäller kultur- och fritidsnämndensansvarsområden.
Förslagenär överlagövergripandeoch allmänthållna,vilket gör det svårt att
bedömavilka faktiskakonsekvenserdettafår för nämndensverksamheter.
Kommunensambitionermedhållbarhetsarbetet
beskrivsi Mål och budgetoch
nämndenarbetarmed de aspektersom är viktiga för ett hållbartsamhälleutifrån
främjandeav folkhälsa,livskvalitet, delaktighetför alla (bådeför barn,unga,
vuxna och personermed funktionsnedsättning),
idrott, kultur, miljö samttrygghet.
I nämndensansvarsområde
ingår ävenatt främja insatserför att utveckla
samverkanmed det lokala föreningslivet,att samverkamed och ge bidrag till
verksamhetsanknutna
föreningaroch studieförbundoch att beslutaom stipendier
och prisersamtförvaltning av minnesfonder.
Kultur- och fritidsnämndendelardelegationensbedömningatt denstatliga
bidragsgivningenoch bidrag från kommuneroch landstingtill civila samhällets
organisationerär viktiga medelför genomförandetav Agenda2030.
Nämndenvill framhållakulturensoch idrottensbetydelseför lokal och regional
utveckling,eftersomde genererartillväxt och bidrar till att skapaen god och
attraktiv livsmiljö. Kultur och idrott bidrar till ett hållbart,jämlikt och mindre
segregeratsamhällemed omsorgsfulltgestaltadelivsmiljöer, där alla gesgoda
förutsättningaratt påverkautvecklingenav den gemensamma
miljön.
Upphandlingarär ett bra redskapför hållbarutveckling och nämndenanseratt
SKL och Upphandlingsmyndigheten
kanvara ett bra stöd i arbetetför hur
kommunerkan upphandlaför minskadklimatpåverkan.
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Det är ocksåbra att det i betänkandetframgåratt insatsernaskainbegripasi
ordinarieprocesserochinte utgöraett sidoordnatprojekt.

Socialnämndenoch vård- och omsorgsnämnden
Nämndernahar inkommit med två likalydanderemissvarsånärsom på en
hänvisningtill LSS-lagstiftningeni vård- och omsorgsnämndens
yttrande.
Målen i Agenda2030 är abstraktaoch formuleradepå en övergripandenivå och
bör brytasner till konkretadelmåli nämndensverksamhetsplan
för att få den
effekt som eftersträvas.
Bådesocialtjänstlagen,hälso-och sjukvårdslagenoch lag om stöd och servicetill
vissafunktionshindradesamtkommunensMål ochbudgetger nämnderna
uppdragsom ligger i linje med måleni Agenda2030.Genomatt följa ovan
nämndalagarsamtgenomföraåtagandena
Mål och budgetbidrar nämndernatill
att förverkliga Agenda2030.
Det är inte rimligt att varje nämndutgårfrån en egenbedömningav Agenda2030.
Gemensamma
tillämpningsanvisningarför kommunenbör formulerasoch
beslutasav fullmäktige. När direktiv kommerfrån statlig nivå och innebärökade
kostnaderför kommunenbör dennafå full ekonomiskkompensation.
Idag arbetarnämndernamed mångafrågor som rör måleni Agenda2030 såsom
exempelvisbarnkonventionen.
Nämndernastår äveninför mångaframtida
utmaningarsom hängerihop med dendemografiskautvecklingenoch en åldrande
befolkning.Det står uttryckligeni Agenda2030 att ”ingen ska lämnasutanför”
och att denska genomförasmedsärskildhänsyntill de människorsom har sämst
förutsättningar,det vill sägamålgruppersom tillhör nämndernasansvarsområde.

Trygghets-och delaktighetsberedningen
Beredningenser positivt på betänkandets
förslagoch bedömningarför Sveriges
fortsattagenomförandeav Agenda2030 för hållbarutveckling.Det är en bra
beskrivningav ansvarsfördelningdär omställningentill en hållbarutveckling
kräverhandlingglobalt, nationellt,regionaltoch lokalt.
Betänkandetbeskriveratt det är angelägetatt Agenda2030 och arbetetmed
hållbarutvecklingintegrerasi dendagligaverksamhetenoch inte bedrivssom ett
projekt vid sidanav, vilket är ett synsättberedningendelar.Arbetet medsocial
hållbarhetär redanidag en del av den ordinariestyrnings-och
uppföljningsprocessen.
Likasåärdelaktighet,folkhälsaoch jämlikhet integrerati
styrnings-och uppföljningsprocessenoch
förstärksocksåav den
kommunövergripande
strateginjämlik styrning.
Kommunenhar äventagit fram långsiktigamål för denönskvärda
samhällsutvecklingen
i Huddingetill år 2030–Hållbart Huddinge2030.
Kommunensambitionermedhållbarhetsarbetet
beskrivsi Mål och budget.En
hållbarhetsrapport
för uppföljning och analystasfram vart fjärde år och fungerar
somkunskaps-och beslutsunderlag
åt kommunfullmäktige.Arbetetmed
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kommandeHållbarhetsrapportplanerasstartaunder2019 och en viktig del blir att
kopplaihop Agenda2030 och de globalamålenmed kommunenslångsiktigamål.
Att länsstyrelserna
föreslåsarrangeraregionalaAgenda2030-forumför olika
sektoreroch aktörerpå lokal och regionalnivå är positivt. Och i det
sammanhanget
vill beredningenunderstrykavikten av att skapalokala och
regionalastruktureroch mötesplatserför kunskaps-och erfarenhetsutbyte.
Huddingehar t.ex. med länsstyrelseniStockholmslän gjort en förstaregional
analysav Agenda2030,vilket är ett konkretexempelpå hur kommunoch region
kan samverkaeffektivt.
Huddingehar varit drivandei att ta fram nya innovationersom
Södertörnsanalysen
för hållbar stadsutvecklingen
genom”Södertörnsmodellen”
somär ett samverkansprojektmellan
kommuner,näringslivsamtakademi,där
KTH och Södertörnshögskolavarit parter.
Det är ävenpositivt med förslagtill ett handslagmellan statenoch Sveriges
Kommuneroch Landsting(SKL) för en gemensamprogramförklaringför det
fortsattagenomförandetav Agenda2030på lokal och regionalnivå.
Det civila samhällethar ocksåen viktig roll i genomförandetav förslagenoch i
det sammanhanget
är det nödvändigtatt säkraettjämlikt deltagande.

Förvaltningenssynpunkter
En stor del av Agenda2030 genomförspå lokal nivå när globalaåtagandenska
omsättasi praktisk handling.Kommunernaärsåledesviktiga för det konkreta
genomförandetgenomatt varahuvudmänför blandannatkultur och fritid, skola,
omsorgoch samhällsplanering.
Få sakerär viktigare än att skapaett hållbartsamhälleoch Huddingekommunhar
längearbetatmedfrågan.Redani juni 2012 antogsflera långsiktigamål för en
hållbaroch önskvärdsamhällsutvecklingi Huddingekommuntill år 2030,
samtidigtsom det beslutadesatt en hållbarhetsrapport
skatasfram varje
mandatperiodföratt följa upp hur väl kommunenär på vägmot de uppställda
målen.Underkommandeår skaen andrahållbarhetsrapport
tasframoch en viktig
uppgift under2019blir att kopplaihopAgenda 2030 och de globalamålenmed
kommunenslångsiktigamål
Kommunstyrelsens
förvaltning är överlagpositiv till de förslagsom presenteras
i
betänkandet,menvill ocksålyfta fram nedanstående
synpunkterinför
Finansdepartementets
fortsattaberedningav ärendet.Den förstasynpunktenär av
mer generellart och rör ekonominmedande därpåföljandeär mer specifika.

Ekonomi
Enligt FN kommergenomförandetav Agenda2030 att krävaenorma
investeringar,men de menarsamtidigtatt dessaresurserredanexisterar.Det
handlarsnarareom att rikta resursernasåatt det bidrar till en hållbarutveckling.I
betänkandetstår att läsaatt äveni Sverigekommerdenomställningsom behövs
att krävaomprioriteringaroch omfördelningav medel,mendet framgårinte om
dettaävenbetyderomfördelningmellan huvudmän.
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Det finns mycketsom tyder på att kommunernagår ekonomiskthårdaretider till
mötes.Av SverigesLandstingsoch Kommunersårliga Ekonomirapportfrån maj
2019framgåratt denekonomiskatillväxten väntasbromsain under2019 och
skatteunderlagets
utvecklingblir betydligt svagareän de senasteåren.Att anpassa
verksamheterna
till en växandeoch åldrandebefolkning medresursersom ökar
betydligt långsammarekräveravsevärdaeffektiviseringar.Det innebäratt statens
alla reformeri syfte att höja ambitionsnivåni välfärden,inklusive förslageni
statensbetänkanden,måstefinansierasfullt ut. Ambitionen att introduceraett
långsiktigthållbarhetsarbete
är helt nödvändig,men om inte de förslagi remissen
somgenereramerkostnaderfinansierasav statenkommerdet menligt att påverka
denkommunalakärnverksamheteneftersomkommunernas
begränsade
resurserdå
måsteräckatill fler åtaganden.
Med dettasagtinstämmerkommunstyrelsens
förvaltning i betänkandets
slutsats
att det snabbasteoch mesteffektiva sättetatt genomföraAgenda2030 och nå den
omställningsom krävsär att användakrafteni ordinarieprocesser.
I betänkandetföreslåsatt en nationellfolkbildningskampanjom Agenda2030
genomförs.Det är emellertidinte på ett tydligt sättformulerathur
folkbildningenskavara en integreraddel avAgenda 2030och vad som
egentligenmenasmed en folkbildningskampanj?Det går att seen
folkbildningskampanjsom en ren informations–eller
kommunikationssatsning.
Men man kan ocksåsedet som någotmer
fördjupandemed inriktning på lärandeoch långsiktighet.
I betänkandetförespråkasatt regeringenbör ingå ett handslagmed SKL med
en gemensamprogramförklaringför det fortsattagenomförandetav Agenda
2030på lokal nivåeftersomSKL i sin roll som medlemsorganisation
har
möjligheteratt företrädakommunernai samlati ett handslag.Förslageti sig
är bra men lite diffust och det är ocksåoklart vilket mandatregeringenanser
att SKL har och vad handslagetegentligenförpliktigar till.
Då kommunernaårligen upphandlarvaror och tjänsterför över 300 miljarder
från privata och offentliga företagoch andraorganisationerfinnsen stor
förändringspotentiali dessainköp. Den nya upphandlingslagstiftningen
ger
ocksåstort utrymmeför att ställakrav på hållbarhet,men i mångakommuner
saknaskunskapoch kompetensför att göradet och därför behöverdet stöd
vid upphandlingarsom diskuterasi betänkandetsnabbtutformasoch
sjösättas.
Kommunstyrelsens
förvaltning instämmeri bedömningenatt det civila
samhälletsaktörermångagångerbidrar till att minskautanförskapetgenom
att företrädamänniskorsom själva av olika anledningarhar svårt att görasina
rösterhördat.ex. nyanlända,barnoch unga,funktionshindradeeller socioekonomisktutsatta.Men då det kommertill merakonkretaförslagför att
stärkacivilsamhälletär skrivningarnai betänkandetallmänt hållna och vaga.
Det är dock bra att regeringenändåhar ambitionenatt främja och underlätta
samverkanmellan det offentliga och civila samhälletoch för idéburna
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offentliga partnerskapi frågor somär av betydelseför genomförandetav
Agenda2030.
Regeringenger länsstyrelserna
i uppdragatt arrangeraregionalaAgenda
2030-forumför olika sektoreroch aktörerpå lokal och regionalnivå. I
skrivningarnanämnsatt forumenbör genomförasi samverkanmed
landstingenoch i samrådmed kommuneroch andrarelevantaaktörer.Det är
svårtatt i betänkandetutläsavilken distinktionenregeringengör mellan
samverkanmed landstingenoch samrådmedkommunerna.
I betänkandetnämnsvikten av att ta tillvara generationsperspektivet,
dvs.
förståelseför och kunskapom framtidagenerationersutmaningarochatt det
då är angelägetatt barnoch ungagesmöjlighet att varadelaktigai
genomförandet.Då dettaperspektivär viktigt bör en breddiskussionsföras
och en vägledningtasfram för hur dettabästakan beaktaslokalt i
kommunerna.
Det är positivtatt Skolverketföreslåsta fram förslagpå innehåll,
genomförandeoch finansieringav kompetenshöjande
och stödjandeåtgärder
för pedagogeroch skolledareom lärandeför hållbarutvecklinginom
utbildningsområdet,ävenom förslagetär väl allmänthållet. Det ärvidare
bekymmersamtattde avsnitt i betänkandetsom berörkunskapoch utbildning
knapptnämnervuxenutbildningensverksamhet.
Kultur och idrott bidrar till ett hållbart,jämlikt, hälsosammare
och mindre
segregeratsamhällemen betänkandetkommenterarinte dettaspeciellt
ingåendeoch innehållerfå konkretaförslagvad gäller dessaansvarsområden.

Ekonomiskaoch juridiskakonsekvenser
Beslutetom att godkännabifogat remissyttrandemedföringa ekonomiskaeller
juridiska konsekvenserför kommunen,däremotkan självagenomförandetav
Agenda2030 i kommunengenererakostnadervilket ocksåkommenterasunder
rubrikenekonomiovan.

Camilla Broo
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör

Björn Rosborg
Utredare

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Förslagtill remissyttrande
Förskolenämndens
remissvar
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Bilaga 3.
Bilaga 4.
Bilaga 5.
Bilaga 6.
Bilaga 7.
Bilaga 8.
Bilaga 9.
Bilaga 10.
Bilaga 11.
Bilaga 12.

Grundskolenämndens
remissvar
Gymnasie-och arbetsmarknadsnämndens
remissvar
Huddingesfunktionshinderrådsremissvar
HuddingeSamhällsfastigheter
AB:s remissvar
HugeBostäderAB:s remissvar
Klimat- och stadsmiljönämndens
remissvar
Kultur- och fritidsnämndensremissvar
Socialnämndens
remissvar
Trygghets-och delaktighetsberedningens
remissvar
Vård- och omsorgsnämndens
remissvar

Beslutet delges
Finansdepartementet
Remissinstanserna
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