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Länsstyrelsen Kalmar län, yttrande över betänkandet Agenda 2030
och Sverige: Världens utmaning –världens möjlighet SOU 2019:13

(M2019/00661/S)
Synpunkter

Länsstyrelsen Kalmar län bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att
genomföra Agenda 2030 och verka för de globala målen för hållbar utveckling i
Sverige.

Länsstyrelsen uppmärksammar särskilt vissa av förslagen i slutbetänkandet såsom
behov av ett riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030 och behov av
tydliga roller och ansvar för Agenda 2030 på den regionala nivån.
Länsstyrelsen välkomnar delegationens förslag om att regeringen bör ge länsstyrelserna
i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda
2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå.
Länsstyrelserna spelar en viktig roll regionalt eftersom de har ett brett uppdrag som
sträcker sig över många samhällsintressen. De är därmed den statliga myndighet på
regional nivå som har goda möjligheter att utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta
med en samordnad och anpassad styrning.

Länsstyrelsen välkomnar även delegationens förslag om att länsstyrelserna får i
uppdrag att arrangera regionala Agenda 2030-forum för olika sektorer och aktörer på
lokal och regional nivåoch att länsstyrelsen bör ha frihet att utforma dessa forum efter
vad som är ändamålsenligt i respektivelän.

Beträffande det regionala genomförandearbetet vill länsstyrelsen poängtera vikten av
att kommande uppföljningssystem utformas så att fokus inte tas ifrån själva
åtgärdsarbetet.

Deltagande

I detta ärende har avdelningschefEva Brynolfbeslutat. Hållbarhetsstrateg Marie Blomé
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Pär Hansson
och enhetschef Martina Almqvist deltagit.
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