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(M2019/00661/S)
Länsstyrelsen i Dalarnas län har beretts möjlighet att yttra sig över SOU
2019:13. Sammanfattningsvis bedömer vi att Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys med många viktiga förslag i
arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka för de globala målen för
hållbar utveckling i Sverige. Vi anser dock att det behövs några förtydliganden.
Dessa och några slutsatser som vi särskilt vill lyfta, beskrivs nedan.

Kapitel 3 Agenda 2030 och hållbar utveckling
Länsstyrelsen ställer sig bakom förslaget att Agenda 2030 får utgöra
definitionen av hållbar utveckling.
Vi anser dock att det behövs ett förtydligande om sambandet mellan
befintliga målstrukturer och Agenda 2030.
Delegationen påtalar att det råder oklarheter hos vissa kommuner och landsting
om hur andra nationella mål (t ex Sveriges miljömål och folkhälsomålet) relaterar
till Agenda 20301 och hur dessa ska kopplas samman på regional och lokal nivå.
Här sägs länsstyrelsen ha en nyckelroll. För att alla länsstyrelser ska kunna
kommunicera samma budskap är det viktigt att det finns en tydlig beskrivning av
hur de tvärgående perspektiven och den sammanhållna målstrukturen ska
förhålla sig till varandra.

Kapitel 6 En kommitté för förslag och uppföljning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om en parlamentarisk Agenda 2030kommitté för uppföljning.
I genomförandet är det viktigt med bred politisk förankring och en långsiktighet.
Länsstyrelsen tillstyrker därför förslaget om en parlamentarisk Agenda 2030kommitté och den analys som delegationen gör för att motivera en sådan.

Kapitel 9 Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
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Länsstyrelsen 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.
Förslaget om ett samverkans- och informationsuppdrag om Agenda 2030 till
länsstyrelserna är ett uppdrag som länsstyrelserna hade i regleringsbrevet 2018
och som länsstyrelserna påbörjat ett arbete med att implementera. Förslaget att
länsstyrelserna ska få tillbaka detta uppdrag välkomnas av Länsstyrelsen.

9.2 Handslag mellan SKL och regeringen
Länsstyrelsen ser ett behov av tydlig rollfördelning mellan SKL och
länsstyrelserna vad gäller information och kunskapsförmedling. Vi
bedömer att båda parter bör få i uppdrag att samverka runt dessa
närliggande uppdrag.
SKL beskrivs ha i uppdrag att erbjuda kunskapsförmedling rörande Agenda
20302, och länsstyrelserna att informera om Agenda 2030, båda mot samma
målgrupp. En säkerställd dialog skulle minska riskerna för dubbelarbete och
”luckor” i arbetet.

Kapitel 10 Forum för dialog
Länsstyrelsen välkomnar delegationens förslag att länsstyrelserna får i
uppdrag att arrangera regionala Agenda 2030-forum.3
Vi bedömer att det kan krävas särskilda insatser för att nå de aktörer
som inte vanligtvis deltar i den här typen av forum.
Länsstyrelsen ser det som avgörande för måluppfyllelsen att vi får till en dialog
med de mest utsatta grupperna i samhället. Detta eftersom det i hög grad är
dessa som får lida mest om målen inte nås4. Vi bedömer dock att det krävs mer än
ett inkluderande förhållningssätt inom givet forum för att få med sig alla grupper.
Många av de som traditionellt inte deltar kan vara ovana med det språk som
används, facktermer, organisatoriska ramar osv, och risken är att det leder till att
deras synpunkter inte uppfattas ordentligt, eller inte ges samma utrymme som de
mer etablerades5. Andra sätt kan vara mer effektiva – fokusgrupper,
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djupintervjuer kopplade till statistik, besök i utsatta områden, på arbetsplatser, i
skolor. Länsstyrelsen ser därför också ett behov av extra medel till de
aktörer som får ansvaret för sådana insatser.
Länsstyrelsen och den regionala nivån bör enligt länsstyrelsen också ha
en delaktighet i det nationella forumet för Agenda 2030 för att undvika
dubbelarbete och stärka kopplingen mellan de nationella och regionala forumen.

Kapitel 15 Att kommunicera Agenda 2030
Länsstyrelsen instämmer i delegationens bedömning om att regeringen
och de statliga myndigheterna bör kommunicera och tillgängliggöra för
sina målgrupper hur den egna verksamheten bidrar till genomförandet
av Agenda 2030.6
Länsstyrelsen delar delegationens bedömning om ett behov av ett
sammanhållet digitalt tillgängliggörande av uppföljningen av
genomförandet.

Kapitel 16 Konsekvensanalys
Delegationen bedömer att förslagen inte ger ekonomiska konsekvenser, eftersom
de ska uppnås genom att förändra befintliga arbetssätt.7 Länsstyrelsen
instämmer i detta när det gäller uppdraget att verka för att målen i
Agenda 2030 nås samt sprida information om arbetet. Vi är dock
tveksamma till om denna bedömning även gäller för arrangerandet av
regionala Agenda 2030-forumen.
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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