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Malmö 2019-06-20 

E.ON Sverige AB – yttrande avseende Agenda 2030-

delegationens slutbetänkande (dnr M2019/00661/S) 
 

E.ON Sverige AB (E.ON) har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss 

och har valt att kommentera förslagen huvudsakligen med utgångspunkt i de 

frågor som berör näringslivets roll i genomförandet av Agenda 2030. 

 

E.ON bedriver en bred verksamhet inom energidistribution och energilösningar 

och leverar el, värme, kyla, gas och andra energitjänster, inklusive hållbara 

transportlösningar, till en miljon kunder i Sverige. E.ON har beslutat att senast 

2025 endast erbjuda och producera helt förnybar och återvunnen energi. Våra 

hållbarhetsmål inkluderar även ett klimatmål som innebär att vår klimatpåverkan 

ska minska minst 50 % till 2025 samt ett jämställdhetsmål som innebär att vi 

senast 2025 ska ha uppnått en jämn fördelning avseende andelen kvinnor 

respektive män på chefsnivå. E.ON arbetar med Agenda 2030 genom att vårt 

hållbarhetsarbete och målsättningar är tydligt förankrade i målen i Agenda 2030 

och vår hållbarhetspåverkan redovisas utifrån de globala målen i vår årliga 

hållbarhetsredovisning. 

Näringslivets roll i genomförandet av Agenda 2030 

De 17 målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 antogs 2015 och har på 

relativt kort tid fått genomslag i det svenska näringslivet där företag med 

hållbarhetsambitioner väljer att relatera till och basera sitt hållbarhetsarbete på 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

gunilla.blomquist@regeringskansliet.se 
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målen. För oss som näringslivsaktör i energibranschen och med en ambition att 

vara ledande inom hållbarhetsområdet känns det självklart att bejaka slutsatsen i 

Agenda 2030-delegationens betänkande att näringslivet har en central roll att 

spela i genomförandet av agendan och arbetet med att uppnå målen. Detta gäller 

såväl i ett lokalt, nationellt som globalt perspektiv. 

 

Agenda 2030-delegationen konstaterar i betänkandet att ”En förutsättning för 

omställningen till en hållbar utveckling är ett väl fungerande näringsliv med 

hållbara affärsmodeller. Detta förutsätter i sin tur långsiktiga spelregler och 

dialog. Delegationen gör bedömningen att regeringen bör uppmuntra nya 

samarbetsformer genom att bjuda in företag och representanter för näringslivets 

organisationer till en strukturerad kontinuerlig dialog för att diskutera hur 

näringslivet kan bidra till hållbar utveckling i Sverige, inom EU och i internationella 

sammanhang. Nya samarbetsformer mellan det offentliga, näringslivet och 

forskningen bör även uppmuntras för att främja innovation och mobilisera 

resurser.” 

 

Vi instämmer till fullo i den betoning som delegationen här gör i det remitterade 

slutbetänkandet av vikten av långsiktighet och dialog mellan regering och 

näringsliv, men också vikten av en ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer 

inklusive forskning och akademi. Näringslivets behov av långsiktighet och stabila 

spelregler behöver samtidigt balanseras mot ett behov av flexibilitet för att kunna 

möta snabba förändringar av förutsättningar i omvärlden. En kontinuitet i dialog 

och samverkan kring lösningar ger en möjlighet att tidigt fånga upp behov av 

förändringar som påverkar näringslivets villkor och blir därmed ett verktyg för att 

hålla denna balans.  

 

Delegationen bedömer vidare att: ”[…] regeringen bör söka få till stånd 

partiöverskridande överenskommelser inom ett antal nyckelområden för hållbar 

utveckling för att lägga en stabil grund för långsiktiga investeringar […] Sådana 

överenskommelser bör sökas för områden av stor betydelse för hållbarhet och där 

det offentliga behöver engagera sig genom lagstiftning, ekonomiskt stöd eller på 

annat vis för att skapa den långsiktighet och ge den förutsebarhet som företagen 

behöver för att ta steget och genomföra de omfattande investeringar som krävs. 

Ett höjt koldioxidpris, utfasning av miljöskadliga subventioner och satsningar på 

hållbar infrastruktur är exempel på områden för sådana överenskommelser.” 

 

Enligt vår uppfattning råder det idag en bred samstämmighet mellan samhälle, 

politik och näringsliv med en stark uppslutning bakom de övergripande klimat- 

och miljömål som riksdagen antagit inom ramen för bl.a. 

energiöverenskommelsen och det klimatpolitiska ramverket. Detta utgör ett 

viktigt fundament för den nationella hållbarhetspolitiken att bygga vidare på.  
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Miljö- och klimatfrågorna utgör en central del av hållbarhetsarbetet i näringslivet 

och exemplifierar ett område som historiskt inom vissa områden tidvis lidit av 

ryckighet och kortsiktighet i uformningen av de politiska villkor som styrt 

näringslivets agerande. Som ett resultat har ofta välmenande politiska åtgärder 

som syftat till att stärka den hållbara utvecklingen istället riskerat leda till 

suboptimeringar, ökade målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål och en 

hämmad investeringsvilja och därmed utvecklingstakt. Samtidigt har det ofta 

funnits ett behov av att förändra gamla och trögrörliga regelverk som kommit att 

utgöra hinder för innovation och omställning mot hållbarhet.  

 

De långsiktiga mål och de breda överenskommelser inom klimat- och 

energipolitiken som antagits av riksdagen under de senaste åren är ett viktigt 

exempel på hur polititiken i dialog med näringslivet istället kan skapa goda 

förutsättningar för att frigöra den innovationskraft och investeringsvilja i 

näringslivet som är avgörande för att nå framgång i att uppnå hållbarhetsmålen.  

 

E.ON stödjer till fullo en fortsatt inriktning som syftar till att låta långsiktiga mål 

och spelregler för näringslivet vara en bas för en omställning till hållbar utveckling, 

där spelreglerna utvecklas i nära dialog med näringslivet. Fokus bör ligga på att 

undanröja hinder och skapa förutsättningar som gör hållbara affärsmodeller 

konkurrenskraftiga på marknaden och skapar en god grogrund för hållbara 

innovationer samtidigt som en samsyn skapas kring långsiktiga mål. 

 

Delegationen föreslår även att regeringen tillsätter en utredning om en förstärkt 

nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de 

internationella konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat. E.ON välkomnar 

en sådan utredning som kan leda till förslag som stärker arbetet med mänskliga 

rättigheter kopplat till internationella leverantörskedjor. E.ON stödjer också 

bedömningen att eventuella förslag som skulle leda till en skärpning av svensk 

lagstiftning bör följas av ett arbete för att åstadkomma motsvarande förändring 

inom EU och på internationell nivå. 

Offentliga processer och styrning i genomförandet av Agenda 2030 

När det gäller hur offentlig styrning och beslutsprocesser kan stärkas för att bättre 

styra mot uppfyllelse av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 framförs ett antal förslag 

från delegationen i slutbetänkandet. E.ON vill här lyfta fram och kommentera 

några utvalda förslag som också har bäring på frågan om hur långsiktiga villkor 

och spelregler för näringslivet utvecklas och beslutas i en riktning som stödjer en 

hållbar utveckling. 
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Som konstateras i betänkandet motsvarar existerande svenska riksdagsmål i 

huvudsak vad som också eftersträvas i de globala hållbarhetsmålen, men det finns 

ett antal politikområden där gapet till måluppfyllelse är stort och där redan 

beslutade åtgärder och styrmedel inte kommer att räcka till för att nå målen. 

Delegationen har i en tidigare rapport identifierat sex prioriterade områden som 

nu återfinns i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 för åren 2018-2020 

under benämningen fokusområden. Fokusområdena omfattar ett jämlikt och 

jämställt samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad 

ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam 

livsmedelskedja samt kunskap och innovation.  

 

Det är enligt vår uppfattning angeläget att fortsätta tydliggöra hur 

hållbarhetsmålen och fokusområdena för Agenda 2030 relaterar till existerande 

nationella mål i arbetet med dessa, för att stärka fokuset på att täcka gapet till 

måluppfyllelse i den nationella politiken men också för att tydliggöra var behovet 

av samverkan mellan olika aktörer och politikområden är som störst. 

Hållbarhetsagendan är och behöver vara bred, men för att säkra framdrift i 

arbetet mot målen är det relevant att våga fortsätta prioritera och tydliggöra var 

de stora gapen finns. Detta bör också vara en viktig utgångspunkt för hur den 

fortsatta kommunikationen kring Agenda 2030 utformas. 

 

Betänkandet föreslår vidare att fokus bör ligga på att stärka ordinarie 

beslutsprocesser för att skapa förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen, 

snarare än att skapa parallella processer. E.ON instämmer i bedömningen att 

arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen bör drivas som en intregrerad del av 

ordinarie verksamheter och processer i både offentlig verksamhet och näringsliv. 

Detta för att det med största sannolikhet är det mest effektiva sättet att arbeta 

för att uppfylla hållbarhetsmålen, men också för att säkerställa att eventuella 

målkonflikter hanteras på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. 

 

Ett bra exempel på hur ordinarie beslutsprocesser konkret kan stärkas i praktiken 

är betänkandets förslag att komplettera den existerande kommittéförordningen 

så att de offentliga utredningar som tillsätts av regeringen också ges i uppdrag att 

analysera konsekvenserna i förhållande till miljömässigt, socialt och ekonomiskt 

hållbar utveckling. Samtidigt föreslår betänkandet också att regeringen bör utreda 

hur stödet till de offentliga utredningarna kan utvecklas så att dessa ges 

tillräckliga förutsättningar att klara uppgiften.  
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E.ON välkomnar förslaget som rätt genomfört kan få stor betydelse för att 

tydliggöra hur de förslag som ligger till grund för regerings- och riksdagsbeslut 

inom vitt skilda områden påverkar möjligheten att uppnå hållbarhetsmålen. Det 

är idag ett återkommande problem att offentliga utredningar mycket sällan 

inkluderar hållbarhetsfrågor i sin konsekvensanalys även i de fall då det är tydligt 

att förslaget sannolikt kan komma att få betydande konsekvenser på exempelvis 

möjligheterna att uppnå klimatmålen. Förslaget ligger även väl i linje med det 

förslag som presenterades av Klimatpolitiska rådet i årsrapporten för 2019, och 

som i sin tur bygger på Miljömålsberedningens förslag att inkludera konsekvenser 

för klimatmålen i kommittéförordningen samt förordningen om 

konsekvensutredning vid regelgivning, och bör kunna genomföras skyndsamt. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

E.ON Sverige AB   E.ON Sverige AB   

     Sustainability and Corporate Affairs 

 

 

 

Marc Hoffmann    Karin Jönsson  

VD      Energy Policy Manager  
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