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Jamstalldhetsmyndigheten fick 2019-04-04 Agenda 2030-delegationens

slutbetankande, Varldens utmaning, varldens mojlighet SOU 2019:13 pa Remiss.

Remissvaret redovisas i bifogade dokument.

Generaldirektor Lena Ag har beslutat i detta arende. Anna Collins-Falk har varit

foredragande

Jamstalldhetsmyndigheten overlamnar harmed remissvar pa Agenda 2030-

delegationens slutbetankande, Varldens utmaning, varldens mojlighet SOU

2019-.B.

Angerqd, den 19 juni^019
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Foredragande, Anna Collins-Falk
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JAMSTALLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PA
"AGENDA 2030 OCH SVERIGE - VARLDENS
UTMANING - VARLDENS MOJLIGHET" (SOU 2019:13)

Jamstalldhelsmyndlighelens sammanfatlande kommentarer

Betankandet utgor ett viktigt kunskapsunderlag om Agenda 2030.

Jamstalldhetsmyndigheten vill i detta sammanhang sarskilt framhalla kapitel

3 Agenda 2030 och hallbar utveckling.

Genom betankandets forslag och bedomningar fordelas ansvar for

genomforandet av Agenda 2030 pa olika aktorer i samhallet.

Jamstalldhetsmyndigheten har valt att svara pa de delar som beror dels den

egna verksamheten specifikt dels de delar som avser myndigheters

verksamhet generellt.

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i dessa delar i allt vasentligt i

delegationens forslag och bedomningar men har vissa synpunkter pa hur

forslagen ska realiseras.

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig bakom forslaget om att tillsatta en

kommitte med uppdrag att t.o.m. 2030 kontinuerligt ta fram underlag till

regeringen i form av uppfoljning, utvardering och forslag till atgarder

for att genomforandet av Agenda 2030 ska drivas framat.

Jamstalldhetsmyndigheten delar bedomningen att regeringen bor

tydliggora att myndigheterna ska verkafor en miljomdssigt, socialt och

ekonomiskt hallbar utveckling genom att detta anges i 6 §
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myndighetsforordningen (2007:515). Avseende forordning om andring i

Myndighetsforordning (2007:515) forordarJamstalldhetsmyndigheten

saledes delegationens huvudforslag.

Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar delegationens slutsatser att

anvanda och starka kapaciteten i de ordinarie processema men vill

framhalla behovet av utokade resurser for myndigheter for att sakerstalla

att genomforandet av Agendan ska kunna vara andamalsenligt. Det

galler saval i stod- och samordningshanseende som tvarvetenskaplig

kompetens och specialistkompetens.

Jamstalldhetsmyndigheten delar bedomningen om att regeringen bor

starka sin kapacitet att mota behovet av samordnad styrning i

genomforandet av Agenda 2030 samt att regeringen bor systematiskt

integrera kunskap om Agenda 2030 i utbildningar for

myndighetsledningar och anstallda i Regeringskansliet.

Jamstalldhetsmyndigheten delar bedomningen att den statliga

bidragsgivningen till civilsamhallets organisationer ar en viktig del i

genomforandet av Agenda 2030. For att na andamalsenlig effekt behovs

ett systematiskt och strategiskt arbete med bidragsgivningen.

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig bakom uppfattningen att Sverige

fortsatt bor vara padrivande i EU och i intemationella organ inklusive

finansieringsinstitutioner for ett ambitiost globalt genomforande och

betonar sarskilt vikten att forsvara och framja ett rattighetsperspektiv

ochjamstalldhet dar Sveriges uttalade ambitioner och riksdagsbundna

mal i vissa fall ar mer ambitiosa an Agendans delmal.

Jamstalldhetsmyndigheten
Box 73, 424 22 Angered
Besoksadress: Angereds Torg 9
info@jamy.se
www.jamstalldhetsmyndigheten.se 2(9)



REMISSVAR

2019-06-19
2019/1501.4

v JAMSTALLDHETS
MYNDIGHETEN

Inledande synpunkler

Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar utredningen och gor bedomningen att

forslagen, i enlighet med delegationens uppdrag, kan bidra till att genomfora

agendan sa effektivt som mojligt.

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i betankandets uppfattning att det ar

angelaget att tydliggora ansvaret for hallbar utveckling i de ordinarie

processema i statsforvaltningen. Att genoinforandet forordas ske inom

ramen for ordinarie processer mojliggor ocksa inkludering av olika

samhallsaktorer i arbetet. Jamstalldhetsmyndigheten har goda erfarenheter

av ett sadant angreppssatt utifran egna erfarenheter i arbetet med att bidra

till att dejamstalldhetspolitiska malen skall kunna uppnas.

Betoningen pa ett inkluderande samarbete och partnerskap mellan olika

aktorer som fomtsattningar for ett lyckat genomforande ar positivt utifran

Jamstalldhetsmyndighetens perspektiv och erfarenheter.

Synpunkler enligt betankandets disposilion

1. Forfattningsforslag

I betankandet lamnas tva forfattningsforslag. Dessa tar sikte pa att starka

forutsattningama i de ordinarie processema i riksdagens och regeringens

arbete. Forslagen redovisas i forordningen om andring i Kommitte-

forordning (1998:1474) och forordningen om andring i Myndighets-

forordning (2007:515).

Forslagen utgar fran att begreppet hallbar utveckling i den betydelsen att det

omfattar miljomassiga, sociala och ekonomiska dimensioner till skillnad

mot den snava som enbart fokuserar pa den miljomassiga dimensionen.

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i att den breda inneborden ar att

foredra av skalet att den okar mojlighetema att na Agendans mal.
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Forordning om andring i Myndighetsforordning (2007:515)

Myndighetsforordningen utgor en viktig del av den statliga stymingen. Den

syftar till en stabil och tydlig styming med formkrav pa roller, ansvar och

organisation. Jamstalldhetsmyndigheten anser inte att det finns en

motsattning med de ansvar som Jamstalldhetsmyndigheten har for de

uppdrag som sammanfaller inom myndighetens ordinarie uppdrag och det

tankta tillagget. Med detta som utgangspunkt ar det

Jamstalldhetsmyndigheten uppfattning att Myndighetsforordningen ar mest

lamplig och andamalsenlig for att reglera ett tillagg om myndigheters ansvar

for hallbar utveckling. I andra hand forordar Jamstalldhetsmyndigheten att

tillagget gors i varje enskild myndighets instmktion. Dock bedoms en sadan

reglering, vilket ocksa framfors i betankandet, som en arbetsam och kostsam

vag. Jamstalldhetsmyndigheten bedomer att en parallell forordning med

specialreglering om statliga myndigheters roll och ansvar for hallbar

utveckling ar mindre lamplig. Skalet ar att parallella regleringar for i

gmnden samma uppdrag och samma myndighet kan forsvara den

integrering av ansvaret som tillagget ar avsett att fortydliga. Darutover

bedomer Jamstalldhetsmyndigheten precis som betankandet att risken for

tolkningsproblem ar storre i en sarskild forordning eftersom hallbar

utveckling med en sadan konstmktion rycks fran sitt kontextuella

sammanhang. Med hansyn till detta avstyrker Jamstalldhetsmyndigheten

detta forslag.

Forordning om andring i Kommitteforordning (1998:1474)

Avseende forslaget om andring genom ett tillagg i kommitteforordningen

instammer Jamstalldhetsmyndigheten i att det ar angelaget att tydliggora

uppgiften att analysera hallbar utveckling i statliga kommitteer.
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4. Sveriges atagande kraver handling

Forstarka kapaciteten i ordinarie processer

Jamstalldhetsmyndigheten valkomnar delegationens slutsatser att anvanda

och starka kapaciteten i de ordinarie processema och att myndighetema

maste "ges
goda fomtsattningar inom ramen for sina respektive

verksamheter att pa ett effektivt och konstruktivt satt kunna arbeta med och

pa basta satt bidra till genomforandet av agendan".

Betankandet tar dock inte upp resursfragan hos myndigheter som ska

genomfora uppdraget. Jamstalldhetsmyndigheten vill darfor framhalla

vikten av utokade resurser for att sakerstalla att genomforandet ska kunna

vara andamalsenligt. Det galler saval i stod- och samordningshanseende

som tvarvetenskaplig kompetens och specialistkompetens. For

Jamstalldhetsmyndighetens del galler detta saval inom myndighetens arbete

inom analys och uppfoljning av dejamstalldhetspolitiska malen, den

nationella strategin att forebygga mans vald mot kvinnor, med det

intemationella expertstodet, som i stod och samordningsarbetet och

jamstalldhetsintegrering samt uppdraget med statsbidrag.

5. Riksdagen beslutar om mal och ramar

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig bakom betankandets forslag om en

bilaga i budgetpropositionen fran och med ar 2022 som bestar av en

nulagesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030.

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig bakom att Ekonomistymingsverket i

samrad med Statistiska centralbyran och berorda myndigheter kan ansvara

for detta uppdrag.
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6. En kommitte for forslag och uppfoljning

I betankandet foreslas att regeringen bor tillsatta en kommitte med uppdrag

att t.o.m. 2030 kontinuerligt ta fram underlag till regeringen i form av

uppfoljning, utvardering och forslag till atgarder for att genomforandet av

Agenda 2030 ska drivas framat.

Jamstalldhetsmyndigheten tillstyrker delegationens forslag. En kommitte

med god analyskapacitet och med uppdrag att lamna forslag som driver

genomforandet ar en viktig och nodvandig del av det stod som

myndighetema bedoms behova i detta arbete.

7. Starkta forutsattningar i staten

Ansvar for hallbar utveckling i myndighetsforordningen

I betankandet foreslas att regeringen bor tydliggora att myndighetema ska

verka for en miljomassigt, socialt och ekonomiskt hallbar utveckling.

Ansvaret fastslas i 6 §myndighetsforordningen

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i bedomningen att myndigheter

tilldelas detta ansvar. Samtidigt vill Jamstalldhetsmyndigheten framhalla att

ansvaret ar forenat med stora utmaningar pa grund av att arbete for

hallbarhet ar komplext. Myndigheters arbete i detta avseende kommer

innebara stora utmaningar. Myndigheter stalls infor uppgiften att bedoma

omradets komplexitet och vilka resurser som behovs for att genomfora
uppdraget. Det galler saval att bedoma befintliga resurser som behov av nya

resurser.

Att som det i betankandet uttrycks i varje del av verksamheten ta ansvar for

en hallbar utveckling, skaffa underlag for att kunna gora en fullvardig

bedomning, valja det altemativet som mest sannolikt gynnar en hallbar

utveckling, kunna hantera eventuella malkonflikter och tillvarata synergier

mellan mal- och politikomraden samt bedoma den samlade effekten

myndighetemas verksamhet far for hallbarheten ter sig som en uppgift som

inte utan tydliga riktlinjer, stod och riktade resurser later sig goras inom
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ramen for ordinarie processer. Myndighetema kommer att behova saval stod

i form av tydliga riktlinjer som utbildningsinsatser och andra resurser.

Jamstalldhetsmyndigheten anser att detta ar nodvandigt for att arbetet med

Agenda 2030 ska fa det genomslag som ar tankt.

Starkt samordningskapacitet for genomforandet av Agenda 2030

I betankandet foreslas att regeringen bor starka sin kapacitet att mota

behovet av samordnad styming i genomforandet av Agenda 2030.

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i forslaget och bedomer att det ar en

forutsattning for myndigheters arbete med att integrera Agenda 2030-

perspektivet i sina verksamheter. Vikten av detta betonas ocksa i den dialog

som forts mellan delegationen och myndigheter. Dar namns att regeringen

ska vara tydlig med vad ansvaret innebar och vitka prioriteringar som

myndigheter ska gora. Agenda 2030 som helhet och dess komplexitet faller

inom ramen for en sadan beskrivning. Tydlighet, men ocksa resurser och

stod kommer att behovas i stora delar av myndigheters arbete med att

integrera ett Agenda 2030-perspektiv.

Starkt kunskap i statsforvaltningen

Betankandet foreslar att regeringen systematiskt bor integrera kunskap om

Agenda 2030 i utbildningar for myndighetsledningar och anstallda i

Regeringskansliet.

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i delegationens bedomning och ser

det som en forutsattning for myndighetemas mojligheter att integrera

Agenda 2030-perspektivet i sina verksamheter. Jamstalldhetsmyndigheten

gor dock bedomningen att preciseringar och fortydligande kravs om

myndigheters foreslagna ansvar att pa egen hand utbilda sina anstallda.

Myndighetema uppmanas att samverka nar det leder till fordelar for staten

bade utifran ekonomiska och innehallsmassiga perspektiv. Sadana fordelar

kan sannolikt fiimas vad galler utbildning av egna anstallda. Olika

myndigheters verksamhet och uppdrag skiljer sig at och darmed ocksa

forutsattningama for hur ett hallbarhetsperspektiv kan integreras i
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verksamheten. Det kravs darfor ocksa inte minst utifran ett innehallsmassigt

perspektiv stod och styming av dessa utbildningar utifran olika

myndigheters forutsattningar och behov. Detta for att Agenda 2030-arbetet

skall kunna genomforas pa ett andamalsenligt satt.

10. Forum for dialog

Jamstalldhetsmyndigheten staller sig bakom att forslaget att regeringen bor

arrangera ett nationellt Agenda 2030-fomm med tanke pa att Sverige ska

lamna en fordjupad nationell rapport om genomforandet av Agenda 2030 till

FN:s hognivamote for hallbar utveckling (HLPF). Skalet ar att ett fomm

antas skapa en bred och djup forankring hos de aktorer som ska verka for

agendans genomforande.

13. Civila samhallets roll i genomforandet

Jamstalldhetsmyndigheten har i uppdrag att prova statsbidrag till

organisationer inom det civila samhallet. Bidragsgivningen sker enligt tva

forordningar dar den ena syftar till att starka arbetet med kvinnors

organisering och det andra tilljamstalldhetsprojekt.

Bidragsgivningen ar en viktig del i myndighetens arbete att na de

jamstalldhetspolitiska malen. For att fa avsedd effekt behovs ett

systematiskt och strategiskt arbete med bidragsgivningen. Jamstalldhets-

myndigheten har darfor varen 2019 paborjat ett sadant arbete. Detta ar en

viktig forutsattning for att statsbidragen skall kunna bidra till Agenda 2030.

14. Den varld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag

Jamstalldhetsmyndigheten instammer i betankandets uppfattning att Sverige

fortsatt bor vara padrivande for ett ambitiost globalt genomforande bade i

EU och intemationella organ, inklusive de intemationella

finansieringsinstitutionema men aven i det regionala och sub-regionala

samarbetet i naromradet.
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Sasom aven tydliggors i betankandet har resultaten fran FN:s tidigare

konferenser och toppmoten lagt en grund for hallbar utveckling och bidragit

till att forma agendan. Flera av agendans mal och delmal relaterade till

jamstalldhet och kvinnor och flickors egenmakt liksom de som ar

integrerade i de ovriga hallbarhetsmalen bygger pa ramverk och

konventioner pa ett satt som ar behjalpligt for det fortsatta arbetet inom

jamstalldhetsomradet saval intemationellt som nationellt. Samtidigt ligger

Sverige i framkant inomjamstalldhetsomradet och Sveriges uttalade

ambitioner och riksdagsbundna mal ar i vissa fall mer ambitiosa an

Agendans delmal. Det rader stor efterfragan pa svenska erfarenheter inom

jamstalldhetsomradet och samtidigt ar det viktigt for Sverige att dra

lardomar av andra landers losningar och erfarenheter.

Sveriges ledarskap inom Agendan ar viktigt. Att ingen lamnas utanfor, i en

tid av okat motstand och ifragasattande kring grundlaggande rattigheter och

jamstalldhet. Malen ska nas for alla manniskor, i alla delar av samhallet.
"Att ingen ska Idmnas utanfor dr en av agendans centrala principer och

innebdr att de som stdr Idngst utanfor i dag ska prioriteras
".

For Jpmstalldhetsmyndigheten

Generaldirektor

Anna Collins-Falk

Foredragande/intemationell utredare

I arendets slutliga handlaggning har avdelningschefema Lena Leed, Annika

Olsson, Jane Isaksson, Maria Bang, strategisk radgivare Niclas Jarvklo,

samt verksjurist Anne Terden deltagit.
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