
 

 

 

 Till: 

  Miljö- och 

energidepartementet 

   101 33 Stockholm 

 

Remissyttrande 
 

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning 
– världens möjlighet (SOU 2019:13)  
 

Synpunkter från Sveriges Allmännytta (tidigare 

SABO) 

Sveriges Allmännytta anser att regeringens arbete med Agenda 2030 är av 

yttersta vikt för att klara av de många utmaningar som Sverige och världen står 

inför idag. För att detta ska lyckas krävs engagemang av alla samhällsaktörer samt 

att hållbar utveckling integreras i både privat och offentlig sektors ordinarie 

verksamhet.  

Sveriges Allmännytta är generellt sett positiv till de förslag och bedömningar 

som görs i betänkandet från Agenda 2030-delegationen. Genom att 

hållbarhetsmålen integreras i all offentlig verksamhet kommer Sveriges 

omställning mot hållbar utveckling att påskyndas. 

Flera av de förslag delegationen anser att regeringen bör genomföra kommer att 

påverka och ställa högre krav på näringslivets aktörer. Många små och medelstora 

företag har begränsade resurser och därmed svårt att klara av nya administrativa 

pålagor, exempelvis avseende hållbarhetsrapportering. Det är därför viktigt att 

regeringen, när förslagen utreds, överväger vilket stöd och vilka stimulanser 

företagen kan behöva för att tillämpa nya regler, samt att de små och medelstora 

företagens särskilda utmaningar i sammanhanget särskilt uppmärksammas.   

 

 



 

  

 

Författningsförslag 

7.2 Ansvar för hållbar utveckling i myndighetsförordningen 

Sveriges Allmännytta tillstyrker förslaget att regeringen bör tydliggöra att 

myndigheterna ska verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 

utveckling genom att detta anges i myndighetsförordningen. Detta tillägg 

tydliggör att myndigheterna har ett ansvar att verka för en miljömässigt, socialt 

och ekonomiskt hållbar utveckling och att de ska beakta dessa aspekter inför de 

beslut man fattar och de åtgärder man vidtar. 

  

7.6 Hållbar utveckling i de offentliga utredningarnas arbete 

Sveriges Allmännytta tillstyrker förslaget att regeringen bör ge de offentliga 

utredningarna i uppgift att analysera konsekvenserna i förhållande till en 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling genom att detta anges i 

kommittéförordningen. Detta tillägg tydliggör att statens offentliga utredningar 

har ett ansvar för att ange vilka konsekvenser deras förslag har i förhållande til en 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Tillägget är ett viktigt 

komplement till de krav på konsekvensanalyser som redan idag ställs på offentliga 

utredningar. 

 

Stockholm den 14 juni 2019 

 

Anders Nordstrand 

VD Sveriges Allmännytta 


