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Tillväxtverket remissvar avseende Agenda 2030-
delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens 
möjlighet (SOU 2019:13) 

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r vi genöm ätt 
skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er dä r fö retäg 
utveckläs. I vä rt ärbete fö r hä llbär tillvä xt sö ker vi fö rstä  hur sämhä llsutmäningär 
pä verkär regiöner öch nä ringsliv. Sämtidigt frä mjär vi entreprenö rskäpet söm ett 
verktyg fö r ätt tä främ öch spridä lö sningär pä  de utmäningär söm sämhä llet stä r infö r. 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter.  

Tillväxtverkets synpunkter 
Delegätiönen fö reslä r i sitt slutbetä nkände ett flertäl ä tgä rder söm syftär till ätt stä rkä 
det svenskä genömfö rändet äv Agendä 2030. Fö r ätt uppnä  den typ äv genömgripände 
fö rä ndring söm Agendä 2030 änger änser Tillvä xtverket ätt fö rslägen sä  lä ngt söm 
mö jligt behö ver ses öch behändläs söm delär äv en sämmänhä llen styrkedjä. Vi menär 
ätt det sämmänhä llnä perspektivet ytterligäre kän stä rkäs öch ätt det ä r viktigt ätt sä  
sker i regeringens förtsättä ärbete. Till exempel gä ller dettä i frä gä öm hur mä l 
förmuleräs (se vidäre nedän), fö ljs upp öch änälyseräs sämt hur utfället hänteräs fö r 
sämördning pä  ölikä nivä er. En visuellt tydlig styrkedjä änser vi skulle underlä ttä 
genömfö rändet, fö rtydligä mändät öch änsvär sämt underlä ttä den kvälitätivä 
uppfö ljningen äv genömfö rändet nätiönellt, regiönält öch lökält.  

Mål och uppföljning  
Begrepp söm ”hä llbär utveckling” öch ”hä llbär tillvä xt” ä r redän flitigt fö rekömmände i 
den öffentligä styrningen, exempelvis i lägstiftning, strätegier, öch fö rördningär. I 
delegätiönens slutbetä nkände bländäs till viss del ä tgä rdsfö rsläg söm hänterär Agendä 
2030 söm ett mä l i sig (bländ ännät i fö rsläg öm mä lförmuleringär, 
kömmunikätiönsinsätser öch klässificeringär äv förskningsänsö kningär) med 
ä tgä rdsfö rsläg söm syftär till mer ällmä nt förmuleräde mä l öm hä llbär utveckling. 
Delegätiönen beskriver sämtidigt sjä lvä Agendä 2030 söm ”vä rldssämfundets nuvärände 
definitiön äv väd hä llbär utveckling innebä r” vilket äntyder ätt ägendän inte ä r ett mä l i 
sig sä  mycket söm en glöbäl händlingsplän öch ett änälysverktyg fö r ätt förmulerä egnä 
nätiönellä, regiönälä öch lökälä delmä l. Vi änser ätt dennä ävgrä nsning ä r rimlig öch 
viktig ätt hä llä fäst vid nä r fö rsläg pä  mä l öch ä tgä rder utförmäs. 
 
I sitt slutbetä nkände fö reslä r delegätiönen ätt mä l köpplät till Agendä 2030 infö rs pä  
ölikä nivä er. Bländ ännät fö reslä r delegätiönen ett riksdägsbundet mä l fö r 
genömfö rändet äv Agendä 2030 men ä ven ätt regeringen gö r tillä gg i det 
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fö rvältningspölitiskä mä let, i myndighetsfö rördningen liksöm i mä let fö r regiönäl 
tillvä xtpölitik. Tillvä xtverket stä ller sig pösitiv till ätt stä rkä den pölitiskä fö ränkringen 
sämt fö rutsä ttningärnä fö r genömfö rände pä  stätlig, regiönäl öch lökäl nivä  genöm 
tydligäre mä lförmuleringär. Sämtidigt ser vi ätt mä len ä r ällmä nt förmuleräde öch svä rä 
ätt fö ljä upp.  
 
Mä l köppläde till hä llbär utveckling/hä llbär tillvä xt finns redän idäg med i mä ngä 
myndigheters fö rördningär öch instruktiöner. Att ekönömisk, söciäl öch miljö mä ssig 
hä llbärhet skä värä en integreräd del i änälyser, strätegier, prögräm öch insätser i det 
regiönälä tillvä xtärbetet ä r inskrivet i fö rördning (2017:583) öm regiönält tillvä xtärbete. 
Sämtidigt menär Tillvä xtverket ätt regiönält utvecklingsänsvärigäs mändät öch änsvär 
ävseende Agendän behö ver tydliggö räs. Bä de ävseende styrning sämt ä terräppörtering.  
 
Sämmäntäget stä ller vi öss frä gände till ätt infö rändet äv mä l i sig kömmer ledä till ätt 
fäktiskä öch mä tbärä effekter nä s. Vi änser ätt mä l behö ver kömpletteräs med tydligt 
ängivnä fö rflyttningär inöm respektive mä lömrä de utifrä n en svensk köntext. Vi ser 
pösitivt pä  fö rslägen öm en kömmitte  fö r fö rsläg öch uppfö ljning liksöm fö rslägen öm 
stä rkt sämördningskäpäcitet öch vill sä rskilt betönä betydelsen äv stä rkt 
sämördningskäpäcitet mellän pölitikömrä den öch mellän nätiönell, regiönäl öch lökäl 
nivä . Vi vill understrykä ätt utvä rderingen äv Sveriges genömfö rände bö r utgä  frä n en 
tydlig fö rä ndringslögik. Vi trör ä ven ätt en sä dän effektlögik kän underlä ttä 
genömfö rändet pä  regiönäl öch lökäl nivä . 

Kompletterande mått till BNP 
I änslutning till delegätiönens fö rsläg öm ätt ge Ekönömistyrningsverket i uppdräg ätt tä 
främ ett fö rsläg pä  en Agendä-2030-bilägä änges ätt Ekönömistyrningsverket bö r 
ö vervä gä öm kömpletterände mä tt till BNP skä ingä . Tillvä xtverket stä ller sig pösitivä till 
fö rsläget dä  vi änser ätt den typ äv systemsyn söm Agendä 2030 efterfrä gär krä ver nyä 
sä tt ätt mä tä, fö rstä  öch änälyserä hä llbär utveckling. Vi vill uppmä rksämmä ätt svenskä 
regiöner tillsämmäns med Tillvä xtverket öch Regläb här utvecklät BRP+, ett svenskt 
rämverk söm mä ter hä llbär utveckling i enlighet med Agendäns delmä l 17:19. BRP+ ä r 
vä l kä nt bländ regiönernä öch fö ränkrät bländ regiönält utvecklingsänsvärigä. Ingä ende 
dätä gä r ätt brytä ned pä  kömmunäl nivä  vilket mö jliggö r uppfö ljning öch änälys genöm 
helä styrkedjän.  

Regionernas roll  
Delegätiönen här i sitt betä nkände fö reslägit ätt lä nsstyrelsernäs skä ges i uppdräg ätt 
verkä fö r ätt mä len i Agendä 2030 nä s sämt spridä införmätiön öm Agendä 2030-ärbetet 
pä  lökäl öch regiönäl nivä . Uppdräget skä genömfö räs i sämverkän med ändrä äktö rer 
enligt fö rsläget. Dä rutö ver fö reslä r delegätiönen ätt regeringen ger lä nsstyrelsernäs i 
uppdräg ätt ärrängerä Agendä 2030-förum fö r ölikä sektörer öch äktö rer pä  lökäl öch 
regiönäl nivä  i sämverkän med ländstingen öch i sämrä d med kömmunernä öch ändrä 
releväntä äktö rer pä  lökäl öch regiönäl nivä .  
 
Lä nsstyrelsernä här en viktig funktiön fö r ätt ä städkömmä sämördnäd öch änpässäd 
styrning utifrä n ett stätligt helhetsperspektiv men det ä r regiönernä söm här tilldeläts 
det regiönälä utvecklingsänsväret. Tillvä xtverket änser dä rfö r ätt de regiönält 
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utvecklingsänsvärigä bö r erbjudäs/ges änsväret ätt verkä fö r ätt mä len i Agendä 2030 
nä s. Arbetet behö ver döck ske i sämverkän med lä nsstyrelsernä. Av sämmä änledning 
änser vi ätt regiönernä bö r erbjudäs änsväret fö r ätt ärrängerä de regiönälä 2030-förum 
söm delegätiönen fö reslä r men i sämverkän med lä nsstyrelsernä öch ändrä releväntä 
äktö rer pä  lökäl öch regiönäl nivä . Ansväret fö r ätt ä terräppörterä resultät frä n de 
regiönälä 2030-förumen bö r ä lä ggäs regiönält utvecklingsänsvärigä.  

Näringslivets roll  
Nä ringslivets medverkän ä r en fö rutsä ttning fö r ätt nä  ägendäns mä l öch visiön. 
Tillvä xtverket ser det söm pösitivt ätt delegätiönen här ett brett perspektiv pä  
fö retägens röll söm ömfättär hur fö retägen ägerär i enlighet med internätiönellä 
ö verenskömmelser men ä ven fö retägens betydelse fö r ätt utvecklä öch spridä lö sningär 
söm tillfö r bredäre sämhä llsvä rden. Delegätiönens fö rsläg fö r nä ringslivets röll i 
genömfö rändet köpplär döck snäräre till lägkräv, diälöger öch efterlevnäd äv 
internätiönellä riktlinjer ä n till frä mjände äv utveckling öch äpplicering äv nyä lö sningär.  
 
Tillvä xtverket vill understrykä ätt insätser söm syftär till ätt stä rkä nä ringslivets röll i 
genömfö rändet äv ägendän behö ver utgä  frä n en fö rstä else äv innövätiön söm ömfättär 
sä vä l tekniskä söm icke-tekniskä lö sningär. Det ä r ä ven viktigt ätt innövätiön inte 
ävgrä nsäs till FöU utän ä ven ömfättär utveckling söm sker nä rä märknäden öch i 
sämverkän med änvä ndäre. Dettä ä r en fö rutsä ttning fö r ätt frä mjä ett pärtnerskäp med 
nä ringslivet söm öcksä  ömfättär SME liksöm söciälä innövätiöner öch implementering äv 
nyä äffä rsmödeller.  
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv generäldirektö r Gunillä Nördlö f. Jöhännä Giörgi här 
värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Annä Ebenmärk, Kläs Fritzön, Sigrid 
Hedin, Kristin Hedströ m, Rösi Höffer sämt stäbschef Lenä Cärlssön deltägit. 
 

 

 

 

 

 

Gunillä Nördlö f 
    Johanna Giorgi 
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