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Yttrande angående Agenda 2030 
delegationens slutbetänkande 

Sammanfattning 

 Energimyndigheten tillstyrker utredningens förslag till att stärka det nationella 

genomförandet av de globala hållbarhetsmålen på alla nivåer. 

 Energimyndigheten anser att förslaget att tydliggöra statliga myndigheters 

ansvar för hållbar utveckling och ansvar för genomförandet av Agenda 2030 

genom ändringar i det förvaltningspolitiska målet och 

myndighetsförordningen är av vikt för långsiktighet.    

 Energimyndigheten anser att det är av vikt att arbetet med genomförandet och 

uppföljningen av hållbarhetsmålen bör integreras och samordnas med 

befintliga målstrukturer och uppföljningssystem för att undvika dubbelarbete. 

 Energimyndigheten ser positivt på delegationens förslag till hur alla aktörer i 

samhället ska involveras, särskilt de som sällan beaktas i samråd, som barn 

och unga då de representerar kommande generationers intressen.  

 

Energimyndighetens ställningstagande 

Energimyndigheten välkomnar utredningens förslag och anser att de är väl 

genomarbetade och följer de ordinarie processerna inom statsförvaltningen. 

Förslagen har en god potential att tydliggöra ansvaret för hållbar utveckling på 

alla nivåer i samhället. Utredningen poängterar att Sverige har ambitiösa mål som 

många gånger sträcker långt över agendans delmål på många områden men att 

det saknas en sammanhållen syn på hållbar utveckling och att det är svårt att 

utläsa den sammantagna effekten ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför är det av 

vikt att ett övergripande och långsiktigt mål att verka för hållbar utveckling och 

Agenda 2030 läggs fram som kan samla alla aktörer i samhället. För att undvika 

dubbelarbete så bör det ses över hur befintliga målstrukturer och 

uppföljningssystem, exempelvis miljömålssystemet och miljöledning i staten, 

kan samordnas och integreras i genomförandet av Agenda 2030.   

Energimyndigheten är en del av GD-forum som är ett samverkansforum mellan 

svenska förvaltningsmyndigheter för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. 

Energimyndigheten delar utrednings syn på att samverkan och dialog är en 
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nyckelfaktor för att uppnå målen inom Agenda 2030. Att inrätta ett brett forum 

för Agenda 2030 kan säkerställa att alla aktörer i samhället involveras och får 

möjlighet att påverka. Särskilt positivt är att utredningen lyfter fram grupper i 

samhället som idag sällan medverkar i samråd i samhället såsom barn och 

ungdomar.      

Specifika synpunkter 

Internationellt samarbete  

Delegationen påpekar vikten av att Sverige stöttar utvecklingen i fattiga och 

utsatta länder och att nya lösningar, ny kunskap och nya arbetsformer krävs för 

att genomföra agendan. Sverige bör i sitt internationella arbete eftersträva 

synergier i genomförandet av Agenda 2030, Addis-agendan, klimatavtalet från 

Paris och Sendai-ramverket för reducering av katastrofrisker och som 

tillsammans bildar ett integrerat ramverk för hållbar utveckling. 

Energimyndigheten delar delegationens syn men vill även framhålla vikten av att 

genomföra insatser i snabbt växande ekonomier är viktiga för att kunna klara 

klimatomställningen, på kort och längre sikt. Sådana samarbeten är också viktiga 

ur ett innovations- och företagsfrämjandeperspektiv.  

Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation 

Utredningen förslår att inför kommande forskningsproposition tillsätta en 

utredning om hur tvärdisciplinär kompetens kan stimuleras och premieras. 

Energimyndigheten skulle ha önskat en beskrivning av delegationens förslag i 

kap 8.1 kring de effekter som förväntas uppnås genom att stimulera och premiera 

tvärdisciplinär kompetens. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av stf generaldirektör Roger Eklund. Vid den 

slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Caroline 

Asserup, Gustav Ebenå, Rémy Kolessar och tf avdelningschef Anna Johansson-

Norlén samt enhetscheferna Elin Hansen, Eva Lindhé. Föredragande har varit 

handläggaren Linda Kaneryd. 

 

 

Roger Eklund 

Beslutet har undertecknats digitalt i Energimyndighetens 

ärendehanteringssystem. 
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