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Sammanfattning

GD-Forum - Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030, tackar för möjligheten
att inkomma med kommentarer till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. Flera av
myndigheterna som ingår i GD-Forum är också remissinstanser i sin egen rätt och
inkommer således även med separata remissvar. GD-Forums kommentarer uppehåller sig
kring statens roll, funktion och kommunikation i genomförandet av Agenda 2030, då det
är där vi har en samlad kompetens.
GD-Forum välkomnar Agenda 2030-delegationens slutbetänkande i sin helhet. Vår
övergripande bedömning är att de förslag som lagts är väl genomarbetade och
genomförbara.
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Skatteverkets synpunkter för särskilda kapitel

Kapitel 4. Sveriges åtagande kräver handling. GD-Forum ställer sig helt bakom Agenda
2030-delegationens ståndpunkt om att handling och ledarskap krävs. GD-Forum existerar
eftersom vi anser att just handling är centralt – och behövs omgående. Utmaningarna och
möjligheterna är tvärsektoriella och för att hantera dem krävs en rad åtgärder för att
skapa handlingskraft, handlingsutrymme och långsiktighet.
Kap 4.2 Att använda kraften i ordinarie processer. GD-Forum anser att detta är ett
viktigt förslag som bidrar till en så snabb omställning som möjligt. För att processerna
ska nå sin fulla potential inom staten behövs en samordning som inte existerar i nuläget.
GD-Forum anser att Regeringskansliet ska bära denna samordning för att säkerställa
samstämmighet mellan politikområden. Detta behövs för att ge tydliga styrsignaler och
för att möjliggöra en samlad analys och uppföljning. GD-Forum kan här bidra med nya
och innovativa arbetsformer.
Kapitel 5. Riksdagen beslutar om mål och ramar. GD-Forum anser att en förankring i
Riksdagen är helt central för att skapa den långsiktighet som krävs för att genomföra de
globala målen.
Kap 5.2. Agenda 2030 i den statliga budgeten. GD-Forum anser att det är en bra idé att
knyta budgetära medel till genomförandet eftersom uppföljning och återrapportering
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systematiseras. GD-Forum anser dock att det är viktigt att se över helheten så att t ex
myndigheter inte åläggs att rapportera dubbelt.
Kapitel 6. En kommitté för förslag och uppföljning. GD-Forum anser att någon form av
kommitté behövs, och att en sådan kan ha många funktioner: idéer, förslag, analys och
uppföljning. Centralt här är tydlighet kring vad kommittén ska leverera och att den sätts
samman så att detta kan uppnås.
Kap 7.2. Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen. GD-Forum anser att
det är ett nödvändigt förslag att föra in Agenda 2030 i den samlade styrningen av
myndigheter på samtliga nivåer;
- I myndighetsförordningen, då det ger en samlad myndighetsstyrning;
- I myndigheternas instruktioner för att möjliggöra omställning, prioritering och
långsiktig resursallokering kopplat till genomförandet av Agenda 2030;
- I regleringsbrev för att påskynda genomförandet på myndighetsnivå.
Kap. 7.3. Stärkt samordningskapacitet för genomförandet av Agenda 2030. GD-Forum
instämmer i delegationens förslag och anser att samordningen på Regeringskansliet
behöver stärkas för att säkerställa att olika politikområden samverkar och att bredare
analyser kan göras.
Kap 7.4. Stärkt kunskap i statsförvaltningen. GD-Forum anser att förslaget är helt
centralt för att stärka förståelsen av Agenda 2030 och dess dimensioner – och i
förlängningen att medverka till den nödvändiga omställningen.
Kap. 7.5. Hållbar upphandling i staten. GD-Forum stödjer delegationens förslag och
anser att det är viktigt att stärka alla dimensioner av hållbarhet i statens
upphandlingsförfaranden. Kompetensutveckling och kommunikation kring hållbar
upphandling är ett stort behov.
Kapitel 14. Den värld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag.
GD-Forum anser att regeringen bör möjliggöra för alla myndigheter att verka utanför
Sveriges gränser för att bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030.
Kapitel 15. Att kommunicera Agenda 2030.
GD-Forum anser att kommunikation och information är en central del av Agenda 2030genomförandet. Då genomförandet av Agenda 2030 utgör en ordinarie del av
myndigheternas uppdrag (genom ändring i det förvaltningspolitiska målet,
myndighetsförordningen, myndighetsinstruktion och regleringsbrev) är kommunikation
och information ett kraftfullt verktyg för att spegla myndigheternas framsteg mot målen.
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av
överdirektören Fredrik Rosengren.

Katrin Westling Palm
Fredrik Rosengren
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