
 

                  YTTRANDE                                        M2019/00661 

2019-06-20 

    

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 

      

Betänkande SOU2019:13 Agenda 2030 och Sverige: 
Världens utmaning- världens möjlighet 

 
Remissvar från Håll Sverige Rent 

 

Sammanfattning 

Håll Sverige Rent välkomnar utredningen om att tydliggöra hur Agenda 2030 kan stärkas i 
olika delar av samhället. 

Håll Sverige Rent har sedan 1983 aktivt arbetat med nedskräpningsfrågan och har därmed en 
gedigen kunskap om nedskräpning och att genomföra informationskampanjer för att 
informera om nedskräpningens konsekvenser. Nedskräpning av hav, natur och stadsmiljö är 
nu uppmärksammat som ett stort miljöhot som måste åtgärdas. Vi bedömer att vi kan bidra 
med kunskap om nedskräpning till Agenda 2030-kommittén samt Nationell Agenda 2030-
forum. 

Håll Sverige Rent har många års kunskap och erfarenhet av att arbeta med 
nedskräpningsfrågan och folkbildning. Förslaget om att öka långsiktigheten i bidragsgivning 
samt att bidragsgivning är en del av genomförandet för Agenda 2030 instämmer vi helt med. 

Håll Sverige Rents verksamhet som riktar sig till barn och unga fokuserar på att underlätta 
och stödja lärare att på ett strukturerat och systematiskt sätt arbeta med lärande för hållbar 
utveckling genom vårt verktyg Grön flagg. Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 
och har sedan dess samlat mycket kunskap och erfarenhet av pedagogiskt arbete med 
hållbarhetsfrågor. Vi har då identifierat att fortbildning för lärare i dessa frågor behöver 
utökas. Det finns därmed ett behov av att öka utbudet av fortbildning inom hållbarhetsfrågor. 
Vi instämmer i förslagen om att stärka kompetensen om hållbar utveckling hos dagens och 
morgondagens yrkesverksamma, med särskilt fokus på lärarutbildningen, samt att stärka 
barns och ungas kunskap om de globala målen. Vi anser också att en del av den kommande 
forskningsproposition bör fokusera på lärande för hållbar utveckling. 

 

Kommentarer gällande:  

6.1 En Agenda 2030-kommitté t.o.m. 2030 

Nedskräpningsfrågan är vårt ursprung och Håll Sverige Rent spelar en central roll både som 
kunskapsbank och folkbildare. Håll Sverige Rent anser därför att Agenda 2030-kommittén 
bör knyta Håll Sverige Rent som expert i både nedskräpningsfrågan samt i 



 

utbildningsperspektiv för lärande för hållbar utveckling och hur de globala målen ska 
implementeras i skola och förskola. 

Till den föreslagna kommittén anser Håll Sverige Rent att en av expertrollerna kan innehas 
av Håll Sverige Rent, som med gedigen kunskap om lärarande för hållbar utveckling och hur 
de globala målen integreras i skolarbetet, kan ge värdefull kunskap till kommittén. 

8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation 

Håll Sverige Rent anser att forskning för lärande för hållbar utveckling behöver stärkas. En 
del av den kommande forskningspropositionen bör därför fokusera på hur lärande för hållbar 
utveckling ska implementeras i skolan. 

8.2 Stärk kompetensen om hållbar utveckling hos dagens och morgondagens 
yrkesverksamma 

För att stärka kompentensen om lärande för hållbar utveckling så anser Håll Sverige Rent att 
lärande för hållbar utveckling bör vara en obligatorisk del i lärarutbildningen för samtliga 
som tar lärarexamen. Både ur ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.  

8.3 Stärk barns och ungas kunskap om Agenda 2030 

Håll Sverige Rent driver Grön Flagg som är ett program där skolor och förskolor får stöd att 
arbeta systematiskt med lärande för hållbar utveckling. Idag har Grön Flagg ca 2000 
verksamheter. Håll Sverige Rent arbetar aktivt för att på bästa sätt stödja lärarna vi når 
genom Grön Flagg. Lärare har redan idag mycket på sina arbetsbord. Att själva finna tid och 
kraft att integrera Agenda 2030 kan vara svårt. Håll Sverige Rent har under sin tid som 
verksam aktör i olika skolor och förskolor sett att kompetensutveckling och stödinsatser för 
hur man ska arbeta med Agenda 2030 behövs, både för pedagoger och skolan eller förskolans 
ledning.  

9.2 Ett handslag mellan regeringen och SKL 

Håll Sverige Rent anser att det är bra med handslag mellan regeringen och SKL för att uppnå 
mer samstämmigt agerande för att uppfylla de globala målen. Till detta arbete kan nationella 
organisationer, som Håll Sverige Rent, ha en stödjande funktion med kunskapsförmedling.  

10.1 Nationellt Agenda 2030 forum 

Håll Sverige Rent välkomnar delegationens förslag om nationellt Agenda 2030-forum. 
Genom att samla samhällets olika sektorer och aktörer skapas förutsättningar att finna 
synergieffekter. Håll Sverige Rent kan ge värdefull kunskap och bör därför ingå som en av 
deltagarna för att rapportera och ge kunskap om nedskräpning. Med de skräpmätningar vi 
tillhandahåller kan vi ge en tydlig bild hur utvecklingen går. 

13.3 Bidragsgivning som del av genomförandet 

Civila organisationer och stiftelser som Håll Sverige Rent är ofta beroende av statligt stöd. De 
statliga stöden skapar förutsättningar för organisationerna att existera och kunna genomföra 
folkbildningsinsatser av olika slag. Håll Sverige Rent betonar starkt vikten av bidrag från 
staten samt att långsiktighet vid bidragsgivning både förenklar och möjliggör ett bättre och 
mer organiserat arbete. Det kostar mycket tid och pengar för organisationer att leta 
finansiering, tid som vid en säkrad finansiering kan läggas på att utveckla verksamheten för 
att nå fler. 



 

13.4 Öka långsiktigheten vid bidragsgivning 

Håll Sverige Rent har länge arbetat med att förändra normer i samhället och är medvetna om 
att det tar tid. Håll Sverige Rent anser att det bästa sättet för att nå framgång och förändra 
normer är att genomföra ett kontinuerligt arbete under barnens hela skolgång, från 1–15 år 
för att kunna åstadkomma skillnad. Håll Sverige Rent anser därför att förslaget om att öka 
långsiktigheten vid bidragsgivning är bra. 

15.2 Kommunikation till grund för folkbildning om Agenda 2030 

Samhällsomställningen som krävs för att genomföra Agenda 2030 kräver också att kunskap 
och engagemang finns. Det medborgerliga engagemang som finns i Sverige är i linje med 
målen för engagemang som Agenda 2030 förespråkar och bör värnas och främjas. Håll 
Sverige Rent instämmer med utredningen om att långsiktiga och goda förutsättningar krävs 
för att kunna genomföra bra folkbildningsinsatser och skapa engagemang. Statlig 
bidragsgivning är mycket viktigt för att skapa förutsättningar för organisationer och stiftelser 
som Håll Sverige Rent. 
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