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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 222 
 
Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 
2019:13) 
KSN-2019-1299 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avge yttrande till miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
  
 
Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande till Uppsala kommun för yttrande. Uppsala kommun har ansökt om 
och beviljats anstånd att lämna in yttrandet senast den 28 augusti. 

Under sitt arbete har Agenda 2030-delegationen överlämnat fyra delredovisningar av 
sitt uppdrag till regeringen, men slutbetänkandet utgör delegationens enda 
betänkande. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-08-20 
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Yttrande över Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande Världens utmaning, världens 
möjlighet (SOU 2019:13) 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 
att avge yttrande till miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
 

Ärendet 

Miljö- och energidepartementet har remitterat Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande till Uppsala kommun för yttrande. Uppsala kommun har ansökt om 
och beviljats anstånd att lämna in yttrandet senast den 28 augusti.  

Under sitt arbete har Agenda 2030-delegationen överlämnat fyra delredovisningar av 
sitt uppdrag till regeringen, men slutbetänkandet utgör delegationens enda 
betänkande. 

En sammanfattning av slutbetänkandet återges i ärendets bilaga 2. 

Slutbetänkandet finns tillgängligt att läsa i sin helhet på: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/03/sou-201913/ 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 
unga samt jämställdhet har beaktats och konsekvenserna beskrivs nedan. 

Föredragning 

Agenda 2030-delegationen har haft regeringens uppdrag att sprida kunskap och 
information om Agenda 2030 samt att utreda och ta fram förslag till en handlingsplan 
för genomförandet av agendan i Sverige. I slutbetänkandet presenterar delegationen 
förslag och bedömningar för det fortsatta arbetet för genomförandet av agendan i 
Sverige. Delegationens förslag syftar huvudsakligen till att ge förbättrade 
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förutsättningar att vidta åtgärder för att nå de mål och åtaganden Sverige förbundit sig 
till genom Agenda 2030. 

De bedömningar och förslag som presenteras i betänkandet riktas i första hand till 
regeringen, riksdagen och statliga myndigheter. En av delegationens utgångspunkter 
för förslagen är att de ska utgå från och bidra till att stärka ordinarie processer. 
Förslagen innefattar bland annat att regeringen ska föreslå riksdagen att anta ett 
särskilt mål för genomförandet av Agenda 2030. Den föreslagna formuleringen för det 
riksdagsbundna målet anger att Sverige ska vara ledande i arbetet för hållbar 
utveckling nationellt och internationellt.  

Vidare föreslår delegationen att regeringen ska redovisa sitt arbete med Agenda 2030 i 
en särskild bilaga till budgetpropositionen från 2022 och framåt, samt att regeringen 
ska tillsätta en kommitté med uppdrag att följa upp och lämna förslag till åtgärder för 
att driva genomförandet av agendan framåt. För att stärka den statliga sektorns bidrag 
till agendans genomförande föreslår delegationen vidare ett tillägg till det 
förvaltningspolitiska målet som avser agendans genomförande samt att de statliga 
myndigheternas ansvar för hållbar utveckling tydliggörs.  

Delegationens bedömningar visar också på behov av samordning av den statliga 
styrningen för att möjliggöra effektivt arbete på nationell, regional och lokal nivå. 
Samordningen syftar till att tydliggöra hur nationella mål, exempelvis miljö- eller 
folkhälsomålet, hänger ihop med genomförandet av Agenda 2030. 

De delar av betänkandet som i huvudsak har påverkan på kommunerna återfinns i 
betänkandet under rubriken ”Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå” 
(avsnitt 9). Delegationen gör bedömningen att kommuner och regioner bär en stor del 
av ansvaret för genomförandet genom det kommunala självstyret och de uppgifter 
som åligger kommuner och regioner enligt lagar och förordningar. Delegationen ser 
det därför som angeläget att Agenda 2030 får genomslag på lokal och regional nivå, 
integreras i styrning och ledning samt att kommuner och regioner långsiktigt har 
tillräcklig kapacitet för arbetet.  

Som en del i dessa förslag föreslår delegationen att regeringen ska ingå ett handslag 
med Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en gemensam programförklaring för 
det fortsatta genomförandet av agendan. Handslaget föreslås ta utgångspunkt i det 
föreslagna riksdagsbundna målet för Agenda 2030 och utgöra en plattform för att 
utveckla lämpliga former för kunskapsförmedling och -spridning.  

Vidare föreslår delegationen att ansvar för hållbar utveckling tydliggörs i målet för 
regional tillväxtpolitik samt att länsstyrelserna får uppdrag att verka för att nå 
agendans mål i samverkan med aktörer inom länen. Länsstyrelserna föreslås också få i 
uppdrag att anordna regionala forum för dialog med lokala aktörer inom olika 
samhällssektorer i syfte att stärka genomförandet av Agenda 2030 på regional och 
lokal nivå.  

Forumen ska även fungera som verktyg för att regeringen ska ha tillgång till ett brett 
underlag om utvecklingen på lokal och regional nivå inför rapportering. Avslutningsvis 
lyfter delegationen fram sin bedömning om att kommuner och regioner i högre 
utsträckning bör använda offentlig upphandling som verktyg för hållbar utveckling och 
ser behov av att Upphandlingsmyndigheten har kapacitet och resurser för att erbjuda 
stöd. 

Förvaltningen konstaterar att utredningens förslag generellt inte riktas till kommuner 
utan i första hand omfattar aktörer inom den statliga sektorn. De förslag som bedöms 
ha effekt på kommunen är relativt få och den effekt dessa förväntas ha på kommunens 
verksamhet bedöms vara begränsad. Förvaltningen noterar även att delegationens 
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rekommendationer om kommunernas bidrag till genomförandet av Agenda 2030 i hög 
utsträckning motsvarar det sätt som kommunen i dagsläget ordnat sitt arbete med 
hållbar utveckling.  

Bland annat har Uppsala kommun integrerat Agenda 2030 och de 17 globala målen i 
styrnings- och ledningsprocesser och arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla 
kommunens strategiska hållbarhetsarbete. Förvaltningen konstaterar vidare att 
samtliga tre hållbarhetsaspekter är integrerade delar av kommunens policy för hållbar 
utveckling liksom kommunens policy för upphandling och inköp.  

Förvaltningen ser vidare att de förslag som syftar till att tydliggöra statlig styrning och 
uppföljning, främja forskning, innovation och samverkan mellan olika 
samhällssektorer kan bidra till förbättrade förutsättningar att driva hållbarhetsarbetet i 
Uppsala kommun på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Gällande de förslag som syftar till att främja delaktighet och samverkan mellan aktörer 
på olika nivåer ser förvaltningen att de kan bidra till att främja kommunens arbete. De 
forum som föreslås inrättas för dialog på regional nivå om genomförandet av Agenda 
2030 bedöms ligga i linje med kommunens befintliga inriktning och kan erbjuda en 
plattform för fördjupad samverkan i strategiska frågor på regional och lokal nivå.  

Det handslag som föreslås mellan regering och SKL kan erbjuda en ändamålsenlig 
plattform för att kommuner och regioner gemensamt ska finna lämpliga lösningar och 
dela med sig om kunskap i komplexa frågor. Förvaltningen ser att det är väsentligt att 
ett eventuellt handslag mellan regeringen och SKL föregås av dialog mellan de 
inblandade parterna med hänsyn till lokala förutsättningar och kapacitet.  

Sett till att utredningens förslagen i första hand påverkar statliga aktörer och mot 
bakgrund av att förslagen till sitt innehåll bedöms ligga i linje med kommunens 
nuvarande inriktning för genomförandet av Agenda 2030 görs bedömningen att 
kommunen inte har några egentliga synpunkter att framföra vad gäller delegationens 
förslag eller betänkandets innehåll. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström
  
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande över Agenda 2030-
delegationens slutbetänkande Världens 
utmaning, världens möjlighet (SOU 
2019:13) 
Uppsala kommun har bjudits in att lämna synpunkter i rubricerat ärende. 

Uppsala kommun ställer sig övervägande positiv till förslagen i Agenda 2030-
delegationens slutbetänkande och instämmer till stor del i de bedömningar som 
lämnas avseende kommunernas arbete med genomförandet av Agenda 2030 på lokal 
nivå.  

Kommunen gör bedömningen att de huvudsakliga förslagen inte riktas till kommuner, 
men delar bilden av betydelsen av arbetet som utförs på lokal nivå. Vidare ser 
kommunen att de förslag som lämnas och som har viss effekt på kommunernas arbete 
stämmer väl överens med Uppsala kommuns nuvarande inriktning för arbetet kring 
hållbarhet och Agenda 2030. 

Gällande förslaget om ett handslag för genomförandet av Agenda 2030 mellan 
regeringen och Sveriges kommuner och landsting ser Uppsala kommun att ett sådant 
initiativ kan ge förbättrade förutsättningar för ett samlat arbete lokalt och nationellt. 
Samtidigt vill kommunen betona att ett eventuellt handslag bör föregås av dialog och 
med hänsyn till lokala förutsättningar och kapacitet. 

Mot bakgrund av att de förslag som utredningen lämnat inte i huvudsak riktas till 
kommunerna avstår Uppsala kommun att lämna vidare synpunkter på 
slutbetänkandet. 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Ordförande    Sekreterare 

Datum: Diarienummer: 
2019-08-08 KSN-2019-1299 

Kommunledningskontoret Miljö- och energidepartementet 
M2019/00661/S 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
gunilla.blomquist@regeringskansliet.se 

 
 
Handläggare:  
Berg Anton 
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