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Sammanfattning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap instämmer med Agenda 2030-
delegationens förslag att regeringen bör föreslå ett övergripande mål för
genomförandet av Agenda 2030. Värt förslag till ändring av detta mål är
följande: Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling internationellt.

För att uppnå målet bedriver Sverige ett ambitiöst arbete som leder till hållbar
utveckling i hela samhället och bidrar till hållbar utveckling globalt. Offentliga
aktörer på nationell, regional och lokal nivå arbetar aktivt i sina verksamheter
för att uppnå Agenda 2030. Agendan genomförs i brett partnerskap med
samhällets aktörer.

Vi anser dock att utredningen inte tillräckligt belyst vikten av att
sammankoppla Sveriges nationella arbete med genomförandet av tre FN-avtal
som antogs 2015 dvs. Agenda 2030, Sendairamverket för katastrofrisk-
reducering och Parisavtalet. I Sendairamverket för katastrofriskreducering lyfts
att hållbar utveckling och katastrofrisk.reducering utgör viktiga komponenter
av varandra. Sendairamverket kommer, med sitt stora fokus på resiliens och
åtgärder för att reducera risker att bli starkt bidragande till uppfyllandet av
målen i Agenda 2030. MSB anser att frågan om kopplingen mellan
genomförandet av Agenda 2030 och genomförandet av FN:s Sendairamverk för
katastrofriskreducering bör belysas särskilt.

Exempel på likheter mellan Agenda 2030, Sendairamverket är följande: Mål 11

i Agenda 2030 är att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. Mäl 13i Agenda 2030 är att vidta omedelbara
åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Därför anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att även
kopplingen till genomförandet av Parisavtalet bör lyftas när Sveriges åtgärder
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för Agenda 2030 tas fram. Sveriges nationella strategi för klimatanpassning
och klimatanpassningsförordningen bör nämnas i betänkandet. Strategin
hänvisar till Parisavtalet och Agenda 2030.

Ett sätt att tydliggöra kopplingen mellan Agenda 2030, Sendairamverket och
klimatavtalet skulle kunna vara att nämna den i nästa version av Sveriges
nationella säker hetsstrategi.

Investeringar i hållbar utveckling kan gynnas av att samtidigt vara
underbyggda med klimat-, risk- och säkerhetshänsyn (inklusive skydd av
samhällsviktig verksamhet för både fred, höjd beredskap och krig) och med
hänsyn till hållbar utveckling i övrigt.

Det är positivt att förslagen i agendan ska genomföras inom ramen för
ordinarie processer.

Delegationens förslag för långsiktighet, politisk förankring och
stärkt genomförande av Agenda 2030

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap instämmer i förslaget att
regeringen tillsätter en kommitt€ med uppdrag att t.o.m. 2030 kontinuerligt ta
fram underlag till regeringen i form av uppföljning, utvärdering och förslag till
åtgärder för att genomförandet av Agenda 2030 ska drivas framåt.

Alla aktörers delaktighet

Vi instämmer att ett nationellt Agenda 2030-forum kan stödja genomförandet
och uppföljningen av agendan. Framtagningen av ett användarvänligt verktyg
med tydliga instruktioner skulle kunna underlätta rapporteringen.

Vi anser att rapportering för myndigheterna bör samordnas vad gäller
myndigheternas uppdrag enligt klimatförordningen och Agenda 2030-
rapportering. Kopplingen till Sendairamverket bör tydliggöras. Arbetet bör
kopplas till den nationella strategin för klimatanpassning och uppföljningen av
arbetet.

Sverige ska aktivt bidra till agendans genomförande globalt

Myndigheten instämmer med stycket om Sendairamverket. Sverige bör i sitt
internationella arbete eftersträva synergier i genomförandet av Agenda 2030,
Addis-agendan, klimatavtalet från Paris och Sendairamverket för reducering av
katastrofrisker och som tillsammans bildar ett integrerat ramverk för hållbar
utveckling (sida 164).

När myndigheterna ska utveckla genomförandet i de ordinarie processerna,
utan tillskott av ekonomiska medel, är det bra att veta om orsaken till att vi inte
genomfört i snabbare takt beror på struktur, okunskap eller hur prioritering av
frågorna sker.

Sverige bör satsa på en kostnads-nyttoanalys för att bevisa att det kostar
mindre att investera i hållbar utveckling och katastrofriskreducering än att



bygga upp samhället efter en katastrof. I så fall bör data samlas för detta
ändamål.

Delegationens förslag för stärkta förutsättningar att
arbeta med hållbar utveckling i staten
Här anser MSB att regeringen bör uppmuntra synergier mellan genomförandet
av alla tre FN-avtal som ant0gs 2015 dvs. Agenda 2030, Parisavtalet och
Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Avsnitt 5 Riksdagen beslutar om mål och ramar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar en annan
formulering av målet. Det mål som föreslås i betänkandet kan tolkas som att
Sverige ska vara ledande av arbetet nationellt. Vi rekommenderar denna
formulering: Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling internationellt. Detta
innebär att vårt nationella arbete har en stark ställning genomfört med andra
FN-länder.

Tydliga mål och ramar kommer att stödja myndigheten i handling och
uppföljning.

Avsnitt 6 En kommitt€ för förslag och uppföljning
Myndigheten instämmer med tillsättning av en kommitte som kontinuerligt
följer upp, utvärderar och förslår åtgärder för genomförande av Agenda 2030.

Avsnitt 8 Behovet av kunskap, forskning och
innovation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap instämmer att regeringen bör
ge uppdrag till universitet och övriga forskningsfinansiärer att belysa
forsknings- och innovationsbehov i relation till Agenda 2030.

Vi instämmer att regeringen också bör verka för att utformningen av EU:s
ramprogram för forskning och innovation stödjer Agenda 2030.

Vi ser positivt på vår myndighets deltagande i EU-projekt om forskning och
innovation för hållbar utveckling och katastrofriskreducering.

Det är viktigt att myndigheter i dialog med forskningsinstitut är tydliga med att
forskningsresultaten ska kommuniceras på ett sätt att de lätt kan tillämpas.

Avsnitt 11 Näringslivets roll i genomförandet
Vi instämmer att nya samarbetsformer mellan det offentliga och näringslivet
bör uppmuntras. Näringslivet bör driva innovation för hållbar utveckling inom
sitt område både i Sverige och utomlands.



Avsnitt 15 Att kommunicera Agenda 2030
Vi instämmer med Agenda 2030-delegationens pästäende att ingen digital
plattform för informationsutbyte behövs för arbetet med Agenda 2030 i dagens
läge.

Avsnitt 16 Samlad konsekvensanalys
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap instämmer i förslaget att
arbetet med Agenda 2030 ska genomföras inom ordinarie processer.
Omställning, omprioritering och möjligtvis omfördelning av resurser kommer
att krävas för myndighetens genomförande av Agenda 2030. Detta kommer att
ske framförallt för att samverka med andra myndigheter och internationella
partners samt att stödja kommunerna.

Dessutom bör regeringen uppmuntra myndigheterna och berörda på regional
och lokal nivå att söka EU-medel för genomförandet av specifika åtgärder i
Agenda 2030.

Vi tror att tillsättningen av en Agenda 2030-kommitt€ t.o.m. 2030 kan stödja
och underlätta myndigheternas arbete med agendan. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap rekommenderar att denna kommitte även
diskuterar synergier med Sveriges genomförande av FN:s Sendairamverk och
Parisavtal.

Avsnitt 17 Författningskommentar

Myndigheten kan i sin verksamhet ta ansvar för att verka för en miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Den innebär att myndigheten inför
beslut och handling behöver skaffa sig underlag för att kunna göra en fullvärdig
bedömning av hur detta kan ske på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt inom
myndighetens verksamhetsområde.

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Janet Edwards har
vari .. n slutliga handläggningen har också avdelningschefen
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