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Remiss av betänkandet (SOU 2019:13) 

Agenda 2030 och Sverige: Världens 

utmaning - världens möjlighet 

Hyresgästföreningen har fått tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag. 

Här framför vi våra synpunkter.  

 

Hyresgästföreningen delar delegationens syn att det är viktigt att se Agenda 

2030 som en helhet och att ta tillvara kompetens hos alla delar av 

samhället. Från vår horisont ser vi hur en välfungerande välfärd för alla 

människor är en förutsättning för att kunna känna delaktighet och bidra i 

samhället. Grundläggande behov, så som en bostad, måste vara 

tillgodosedda för alla. Människor måste naturligt mötas och känna att de 

lever i samma samhälle. Hyresgästföreningen menar att samtidigt som goda 

bostäder åt alla och bekämpandet av segregationen är mål i agendan är det 

också förutsättningar för att alla ska kunna bidra till att vi lever upp till 

agendan. 

 

Hyresgästföreningen delar delegationens uppfattning att vi gör bäst i att 

använda befintliga strukturer och processer. Men det kan samtidigt inte nog 

betonas att alla delar av samhället måste vara modiga och våga ompröva 

invanda strukturer. Ett för oss aktuellt exempel är samhällsplaneringen. För 

att bygga så många bostäder så att alla kan bo i en god bostad krävs att vi 

vågar utmana befintliga planeringsmodeller. Hyresgästföreningen menar att 

Sveriges regioner behöver få en större roll i planeringen av 

bostadsförsörjningen tillsammans med kommunerna. Möjliga vägar för 

detta har bland andra Bostad 20301 och Bostadsplaneringskommittén 

(2015)2 skrivit om. 

Kap 6: En kommitté för förslag och uppföljning 

Hyresgästföreningen stödjer förslaget att tillsätta en Agenda 2030-

kommitté. Vi vill i synnerhet betona att vi ser skrivningarna om 

inkluderande arbetssätt på s.87 som viktiga. Att kommittén stöttar 

                                                   
1 http://media.bostad2030.se/2018/04/Rap-3-Urbaniseringen_final.pdf 
2 Bostadsplaneringskommittén, 2015. En ny regional planering – ökad samordning 

och bättre bostadsförsörjning. SOU 2015:59. 

http://media.bostad2030.se/2018/04/Rap-3-Urbaniseringen_final.pdf
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näringsliv och civilsamhälle till att hitta nya former för samverkan och 

interaktion ökar betydligt möjligheterna för att nå målen i agendan. 

Kap 10: Forum för dialog 

Hyresgästföreningen ser positivt på förslagen om forum för dialog.  

Särskilt de regionala forumen kan spela en stor roll för att inkludera 

grupper som vanligtvis inte är involverade i nationella processer. 

Hyresgästföreningen vill peka på två möjligheter att låta ännu fler än de 

som har möjlighet att medverka i själva forumen bli delaktiga: 

- Engagera föreningar och civilsamhällesorganisationer redan i 

planeringsskedet av de regionala forumen på så sätt kan lokala 

forum som ytterligare breddar diskussionen komma till stånd 

- Använd digitala hjälpmedel för att möjliggöra deltagande även för 

dem som inte har möjlighet att fysiskt närvara. 

Kap 13: Civilsamhällets roll i genomförandet 

Hyresgästföreningen menar att det är ett mycket viktigt påpekande 

delegationen gör i första meningen i kapitlet. ”Ett självständigt, öppet och 

livskraftigt civilsamhälle är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle och en 

förutsättning för en omställning till ett hållbart samhälle.” Detta förtjänar 

att betonas om och om igen, för det vi tar för självklart är lättare att 

undergräva om vi inte är uppmärksamma. 

 

Hyresgästföreningen instämmer i delegationens analyser och förslag i 

kapitlet. Som en del i det civila samhället ser vi det som självklart att vara 

med och bidra till agendans genomförande och förväntar oss att bli 

betraktade som en resurs, tillsammans med samhällets andra delar. Att 

delegationen lyfter civilsamhällets roll för folkbildningen ser vi som 

mycket positivt. 

Kapitel 15.2: Kommunikation till grund för folkbildning 

Hyresgästföreningen delar delegationens syn att regeringen bör använda 

civilsamhället som en resurs i folkbildningsarbetet. På så vis kan man nå 

många fler än genom att endast fokusera på formella utbildningar. 

Civilsamhället kan också koppla agendan till vars och ens personliga 

intressen och därmed öka lusten inför Agenda 2030. 
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