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Yttrande över Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande
SMHI tillstyrker förslagen i slutbetänkandet och ställer sig positiv till de som berör
myndigheten. SMHI har följande synpunkter.
Fortsatt arbete med forskning och utveckling av Agenda 2030
För SMHIs fortsatta arbete utifrån Agenda 2030 behöver specifika utmaningar adresseras, till
exempel inom områdena klimat, biodiversitet och hälsa. Fortsatt viktiga forsknings- och
utvecklingsarbeten kommer att beröra målkonflikter inom Agenda 2030, exempelvis
beteendeförändringar som kan krävas, liksom frågor kring styrmedel. Sverige kan med hjälp av
forskning inom Agenda 2030 vara en viktig kunskapsnation som leder till samhällets utveckling
och välfärd.
Utvecklade samarbetsformer, roller och ansvar
SMHI ser fram emot fortsatta dialoger kring hur arbetet med de globala målen och de nationella
miljökvalitetsmålen ytterligare kan samordnas.
SMHI ser behov av utvecklade samarbetsformer och tydliggörande av roller och ansvar inom
staten för det arbete som bidrar till agendans globala genomförande genom internationellt
utvecklingssamarbete. Svenska myndigheter har olika förutsättningar att bidra inom området.
För SMHIs del begränsas möjligheterna att bidra till Sveriges arbete med internationellt
utvecklingssamarbete inom klimat- och miljöområdet då myndigheten inte kan använda
anslaget till detta. Arbetet bygger på finansiering från framförallt Sida, som tyvärr inte
prioriterar samverkan med den svenska resursbasen.
SMHI välkomnar förslagen som syftar till ökad samordning inom Regeringskansliet avseende
Agenda 2030. Detta skulle öka möjligheterna till bättre samarbete mellan de statliga
myndigheterna inom området.
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Statens styrning av arbetet med Agenda 2030
SMHI anser att förslagen att föra in Agenda 2030 i både den statliga budgeten och i det
förvaltningspolitiska målet är bra. Detta anser SMHI skulle öka möjligheterna för
myndigheternas eget arbete med integrering av Agenda 2030 i verksamheten. SMHI bedömer
att regeringen i kommande propositioner bör prioritera utmaningsdriven forskning och
innovation inom områden som bidrar till en omställning till hållbar utveckling i linje med
Agenda 2030 samt även fortsättningsvis verka för att utformningen av EU:s ramprogram för
forskning och innovation på motsvarande sätt stödjer Agenda 2030.
Generaldirektör Rolf Brennerfelt har beslutat i detta ärende som beretts av
verksamhetssamordnare Elin Fridahl och chefen för SMHIs forskningsavdelning Helén
Andersson. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.
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