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Sammanfattning
SverigesKommuneroch Landsting(SKL)
delarAgenda2030-delegationens
bild av de utmaningarvärldenoch Sverige
stårinför och betonarvikten av genomförandetsker i ordinarieprocesser
betonarvikten av alla aktörersdelaktighetför ett lyckat genomförande
är positivt till samtalom handslagmellan SKL och regeringen–varje enskild
part måstedock utgå från sinaförutsättningar
tillstyrker ett förtydligandeom ansvaretför hållbar utvecklingi det regionala
tillväxtarbetetgenomett tillägg i målet för regionaltillväxtpolitik
menaratt länsstyrelserna
ansvararför samordningav statliga
sektorsmyndigheters
Agenda2030-arbete,återrapporteringtill regeringensamt
informationtill kommuneroch regionermedanregionernahar dialogenmed
näringslivoch andrarelevantaregionalaaktörerkopplat till det regionala
utvecklingsansvaret
framhålleratt genomförandetmåsteskei partnerskapoch i samverkanmed
civilsamhälletoch andralokala och regionalaaktörersom byggerpå ett
underifrånperspektiv
delardelegationensslutsatseratt arbetsmarknadens
parterbidrar på flera olika
sätttill uppfyllandetav måleni Agenda2030
framhålleratt det är angelägetatt ta tillvara det framgångsrikaarbetemed
Agenda2030 som skeri kommuneroch regioner

Att stärka de ordinarie processerna
SKL delar Agenda2030-delgationens
bild av de utmaningarsom världenoch Sverige
stårinför. En omställningtill en hållbarutvecklingkräverhandlingpå alla nivåer i
samhälletsåsom globalt, nationell,regionaltoch lokalt. Likasåbetonasi agendan
nödvändighetenav alla samhällsaktörers
delaktighetoch att genomförandetav
agendanär ett gemensamtansvar.Om hållbarutveckling skavara ett effektivt
övergripandemålför alla politikområdenbehöverstatenformer för samordningoch
styrningsamtett ledarskapsom agerarlångsiktigt och flexibelt. SKL delar delegations
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slutsatseratt omställningsarbetet
utgårfrån ordinarieprocesser.Att utgå från ordinarie
beslutprocesser
och initiativ som taslokalt och regionaltinnebärsnabbareresultat.
Den europeiskaparaplyorganisationen
Council of EuropeanMunicipalities and
Regions(CEMR), har konstateratatt 65 % av de globalamåleninte nåsutan hjälp från
denlokala ochregionalanivån. Agenda2030 har fått stort genomslagi flera
kommuneroch regioner.År 2017angavnärahälften av kommunernaoch regionerna
att de användesig av Agenda2030som ett verktyg i arbetetmedhållbar utveckling.
En andelsom sannoliktökat sedandess.
Agenda2030 byggerpå allasansvar,initiativkraft och samverkanmed olika aktöreri
samhället.Kommunernahar etableradesamarbetenmednäringsliv och civilsamhälle,
blandannatför företagsetableringar
och tillstånd och civilsamhälleti arbetetmed
krisberedskap.Regionernahar motsvarandekontakterpå regionalnivå.
Samordning på regional nivå
SKL är positivt till att regeringentydliggör i en propositionansvaretför hållbar
utvecklingi det regionalatillväxtarbetetgenomett tillägg i måletför regional
tillväxtpolitik. Regionernaarbetarmed Agenda2030 i sitt utvecklingsuppdragoch har
därmedden regionaladialogenmed näringsliv och andrarelevantaaktörer.
SKL menaratt länsstyrelserna
ansvararför samordningav de statliga
sektorsmyndigheternas
arbetemedAgenda2030,återrapporteringtill regeringenoch
spridningav information till kommuneroch regioner.För att lyckasmed arbetetpå
regionalnivå krävs dialog, partnerskapoch samverkanmellanregioner,länsstyrelsen,
kommunernaoch andrarelevantaaktörerpå denregionalaoch lokala nivån.
Den regionalatillväxtpolitiken är beroendeav EU. SKL är positivt till att regeringen
verkarför att all policyutvecklinginom EU präglasav Agenda2030.
SKL:s engagemang i Agenda 2030
GlokalaSverigeär ett kommunikations-ochutbildningsprojektsom drivs av Svenska
FN-förbundettillsammansmed SKL, med stöd från Sida,där 81 kommuneroch 15
regionerdeltar från och med år 2019.Förutomi arbetetmedGlokala Sverigebidrar
SKL till ett lärandeoch kunskapsspridning
mellan olika kommuneroch regioner
genomatt sammanställaoch spridagodaexempelpå hur regioneroch kommuner
arbetarmedagendan.Det är angelägetatt de erfarenheteroch kunskapersom
utvecklaspå regionaloch lokal nivå tasom handi det fortsattaAgenda2030-arbetet.
RKA (Rådetför främjandetav kommunalaanalysersom ägsav SKL och staten
tillsammans)har arbetatfram cirka 50 nyckeltal kopplat till målområdenai Agenda
2030för kommunerrespektiveregioner.Nyckeltalenfinns tillgängliga för alla
kommuneroch regioneri SKL:s databasKolada.I databasenkan kommuneroch
regionerlätt jämförasig medandrainom olika områden.Jämförarenger också
informationom vilka områdensom respektiveorganisationhar störst
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utvecklingspotential.SKL vill utveckladettaarbeteytterligareoch på såsätt
synliggöravilka kommuneroch regionersom arbetarframgångsriktmenocksåge en
möjlighet för kommuneroch regioneratt lära av varandra.
SKL är positivt till att samtalamedregeringenom hur SKL framgentkan stötta
kommuneroch regioneri sitt arbetemed genomförandetav Agenda2030.SKL vill
dock förtydliga att det måstevaraupp till varje kommunoch regionatt genomföra
arbetetmedAgenda2030 utifrån sinaspecifikautmaningaroch förutsättningar.
Samtalettar sin utgångspunkti delegationensförslagtill riksdagensmål för agendan
somangerinriktning för det offentliga Sverigesarbete.
Alla aktörers delaktighet
SKL håller medom att ett självständigt,öppetoch livskraftigt civilsamhälleär en
hörnsteni ett demokratisktsamhälleoch en förutsättningför omställningtill hållbar
utveckling.Hela agendanbyggerpå partnerskapoch delaktighet.Civilsamhället
framstårsom en centralpart i det partnerskapsom genomförandetförutsätter.
SKL delar delegationensbedömningatt arbetsmarknadens
parterbidrar på flera olika
sätttill uppfyllandetav måleni Agenda2030och att den svenska
arbetsmarknadsmodellen
har lett till storaframstegvad gäller stabilitet på
arbetsmarknaden
och relativt sett godaekonomiskaoch socialavillkor för arbetstagare
i Sverige.En förutsättningför dennamodell är respektenför arbetsmarknadsparternas
autonomioch ansvarför lönebildningoch villkor som rör anställningen,och parternas
regleringi dessaavseendengenom
kollektivavtal, på nationell och lokal nivå.
SKL ställer sig bakombeskrivningenav rollen av arbetsmarknadens
organisationer
somkunskapsförmedlare,
där arbetsmarknadens
partervar och en för sig och i
samverkanmed varandrahar en viktig roll då det gäller att spridakunskapom Agenda
2030och genomföraen hållbar utvecklingtill bådearbetstagare
och arbetsgivare.
SKL vill framhålladelsatt bådeparternaoch verksamheterna
kan bidra och bidrar till
ett klimatneutraltsamhälledelsvikten av ett aktivt jämställdhetsarbete
för en hållbar
utveckling.
SKL delar delegationensbedömningatt regeringenfortsattskavärnadensvenska
arbetsmarknadsmodellen
och verka för anständigaarbetsvillkoroch understödjaden
socialadialogeninom EU och i olika internationellaforum. SKL förutsätteratt
arbetsmarknadens
parterblir tydligt involveradei det fortsattaarbetetmed Agenda
2030och att det utarbetaslämpligaarbetsformerför det.
SverigeKommuneroch Landsting
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