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YTTRANDE 

Till Miljö- och Energidepartementet 

Avseende betänkandet SOU2019:13 

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet  

(M2019/00661/S) 

 

Sammanfattning 

Global Compact Network Sweden ser det som angeläget att accelerera arbetet med att 

tydliggöra och möta utmaningarna och möjligheterna som är kopplade till målen i 

Agenda 2030. Vid genomläsning av betänkandet vill vi lyfta följande perspektiv: 

11.7 Förstärkt lagstiftning om mänskliga rättigheter och utökad hållbarhetsrapportering 

I detta kapitel föreslår delegationen att regeringen bör låta utreda en förstärkt nationell 

lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de internationella 

konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat och att utredningen bör analysera 

konsekvenserna närmare av en sådan förstärkt lagstiftning. 

Global Compact Network Sweden ställer sig bakom det behov av utvärdering som 

identifierats kopplat till en utvidgad lagstiftning och vill betona vikten av att denna 

utvärdering genomförs i samråd med olika intressentgrupper som berörs av en 

eventuell lagstiftning. I Global Compact Network Swedens medlemsbas finns stor 

representation från det svenska näringslivet samt andra samhällsaktörer. Global 

Compact Network Sweden har därmed både värdefull erfarenhet och stor kompetens 

att bidra med avseende praktisk implementering kopplat till en eventuellt utvidgad 

lagstiftning. 

Kapitel 15.2 Kommunikation till grund för folkbildning om Agenda 2030  

Här ser vi inom Global Compact Network Sweden en potential i att mer specifikt lyfta 

fram de organisationer som med ett brett samhällsperspektiv agerar möjliggörare i 

utvecklingen till ett hållbart samhälle. Global Compact Network Sweden, vars syfte är 

att stärka det svenska näringslivets arbete inom Agenda 2030, är en sådan aktör som 

genom sitt arbete bidrar till samverkan och samarbeten med både nationell och 

internationell grund. Organisationen bygger kompetens i näringslivet och är en 

plattform för delande av kunskap och erfarenheter, vilket är en nyckel till att nå målen 

i Agenda 2030. 

Kapitel 15.3 Fördjupad analys om digital plattform 
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Här lyfter delegationen behovet av ett sammanhållet digitalt tillgängliggörande av 

uppföljningen av genomförandet där data och statistik görs åtkomlig för aktörer som 

underlag för såväl beslutsfattande som ansvarsutkrävande. Global Compact Network 

Sweden vill understryka vikten av att en sådan plattform kommer på plats så snart 

som möjligt för att i kontinuitet motivera och engagera både näringsliv och 

civilsamhälle till att bidra till måluppfyllnad. En sådan plattform skulle även leda till 

hög transparens och ökad medvetenhet om hur måluppfyllnaden av Agenda 2030 

fortlöper. 

 

Yttrandet är formulerat av: 

Mia Edofsson, vice ordförande i Global Compact Network Sweden 

Emma Ihre, ordförande Global Compact Network Sweden 

 


