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Svar på remiss - Inbjudanfrån Miljö- och energidepartementet
att inkomma med synpunkterpå Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande
Sundbybergs stad är positiv till förslagen som presenteras i betänkandet. Staden är
särskilt positiv till det fokus som läggs vid samordning och styrning mellan olika
samhällsnivåer och samhällsaktörer (stat, region, kommun, civilsamhälle, näringsliv
etc.). Många av de utmaningar som adresseras inom ramen för Agenda 2030, särskilt
ekologisk hållbarhet, hanteras effektivast genom gemensam fokusering.
För att uppnå utmaningarna är det föreslagna handslaget mellan regeringen och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) mycket välkommet. För att handslaget
ska bidra till önskad utveckling är det viktigt att SKL visar hänsyn till 290
kommuners skilda forntsättningar och kapacitet. Det är även välkommet att
kunskapsstödet till kommunerna föreslås tydliggöras inom ramen för handslaget,
vilket ger kommunerna möjlighet till ett mer långsiktigt och strategiskt stöd.
Sundbybergs stad delar Agenda 2030-delegationens uppfattning att de
förtydliganden och förslag till framtagande av handslag som föreslås i betänkandet
inte står i strid med det kommunala självstyret men samtidigt vill staden belysa att
det är viktigt hur handslag och förtydliganden utformas.
Agenda 2030-delegationen föreslär att äterkommande forum pä nationell och
regional nivå ska medverka till kunskapsspridning och samordning mellan offentliga
aktörer. En sådan dialog mellan Sveriges kommuner skulle underlättas av en större
samsyn kring metoder och indikatorer i Agenda 2030 -arbetet. När kommuner
arbetar på snarlika sätt blir det enklare att jämföra effekten av olika insatser.
Kommun- och landstingsdatabasen (I(.olada) är ett illustrativt exempel. Trots
databasens rika innehåll är det svårt att jämföra verksamheter mellan kommuner,
eftersom upplägg och organisering skiljer sig alltför mycket åt. En liknande situation
bör undvikas i Agenda 2030 -arbetet. De nya frivilliga nyckeltalen för kommuner
och landsting är ett steg i rätt riktning. Därtill bör regeringen och SKL enas om
rekommenderade metoder som stärker möjligheten till jämförelse, såsom
exempelvis koldioxidbudgetering.
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Avslutningsvis vill Sundbybergs stad betona att det är positivt att upphandling
särskilt lyfts upp som ett verktyg för samtliga hållbarhetsdimensioner. Sveriges
kommuner och landsting behöver hjälp med att genomföra mer hållbara
upphandlingar och stöd laing att följa upp att de krav som ställs verkligen efterlevs
av den som vinner upphandlingen.
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