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Sammanfattning

Malmö stad har av Miljö- och energidepartementet fått möjlighet att inkomma med remissvar på
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU
2019:13), som behandlar Sveriges genomförande av Agenda 2030. Remissvaret ska vara Miljöoch energidepartementet tillhanda senast 24 juni 2019.
Stadskontoret har via kansliet för hållbar utveckling samordnat ett förslag till remissvar från
Malmö stad. Remisstiden har varit förhållandevis kort och därför har stadskontoret bjudit in till
dialogmöte med samtliga förvaltningar och helägda bolag, istället för nämndsremiss eller
förvaltningsremissrunda. Som komplement till dialogmötet har det också getts möjlighet att
inkomma med skriftliga synpunkter eller kompletteringar. Förslaget till yttrande framgår av
bilagan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till Miljö- och
energidepartementet.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Malmö stad har av Miljö- och energidepartementet fått möjlighet att inkomma med remissvar på
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13), som
behandlar Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Stadskontoret har via kansliet för hållbar utveckling samordnat ett förslag till remissvar från
Malmö stad. Remisstiden har varit förhållandevis kort och därför har stadskontoret bjudit in till
dialogmöte med samtliga förvaltningar och helägda bolag, istället för nämndsremiss eller
förvaltningsremissrunda. Som komplement till dialogmötet har det också getts möjlighet att
inkomma med skriftliga synpunkter eller kompletteringar. Förslaget till yttrande framgår av
bilagan.
Bakgrund och beskrivning av Agenda 2030-delegationens uppdrag
Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell
delegation för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 (dir. 2016:18). I
tilläggsdirektiv (dir. 2017:8) beslutade regeringen om en justerad tidplan för delegationens
delredovisningar samt att delegationen, utöver de ursprungliga direktiven, i sin slutredovisning
ska lämna förslag till hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas.
Kommittén tog namnet Agenda 2030-delegationen.
I mars 2019 lämnade Agenda 2030-delegationen över sitt betänkande Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) till regeringen och statsråd Isabella Lövin. I
betänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges
fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delegationen ser att regeringen
med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till
genom att anta agendan. I och med överlämnandet av slutbetänkandet avslutades delegationens
uppdrag.
Definition hållbar utveckling
I svensk lagstiftning används i dag begreppet hållbar utveckling med både en bred innebörd som
inkluderar de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling och en
specifik innebörd som fokuserar på den miljömässiga dimensionen. Delegationen använder
genomgående begreppet hållbar utveckling med utgångspunkt i den breda innebörden, i enlighet
med betydelsen i Agenda 2030.
Malmö stads syn på övergripande förslag och bedömningar i slutbetänkandet
Att Sverige ska vara aktivt och ledande inom hållbarhet och i genomförandet av Agenda 2030
nationellt sett är viktigt för att kunna driva en global hållbar utvecklingsagenda. Betänkandet
tillsammans med de tidigare delrapporterna ger en uppdaterad översikt av Sveriges pågående
arbete samt möjligheter och utmaningar med Agenda 2030 för en hållbar utveckling.
Stadskontoret välkomnar den breda omvärldsanalysen för hållbar utveckling och uppskattar att
kommunernas roll som centrala aktörer för Sveriges genomförande av utvecklingsagendan lyfts
fram. Stadskontoret välkomnar särskilt betänkandets kapitel om den lokala nivån, kommuners
ansvar, roll och mandat.
Omställning till hållbar utveckling på nationell och lokal nivå kräver förändrade och ibland nya
förhållningssätt. Offentlig sektors agerande är avgörande för att utveckla strukturer, processer
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och kulturer, som främjar samarbete och partnerskap med andra samhällsaktörer. Andra viktiga
faktorer för att lyckas nå målen i Agenda 2030 är ökad kunskap för medvetna beslut och en
proaktiv kommunikation kring varför Sverige som nation arbetar aktivt med omställning för
hållbar utveckling. Alla dessa förutsättningar betonas i slutbetänkandet och Malmö stad
instämmer.
Stadskontoret vill därmed understryka Agenda 2030-delegationens konstaterande: ”Det
snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra Agenda 2030 och nå den omställning som
krävs är att använda kraften i ordinarie processer. Agenda 2030 och hållbar utveckling måste
integreras i den dagliga verksamheten och kan inte vara ett projekt vid sidan av.” Därför agerar
Malmö stad lokalt och bidrar globalt genom att integrera Agenda 2030 i kommunfullmäktiges
budgetmål inför 2020.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret ser positivt på att kommunernas ansvar, roll och mandat som centrala aktörer för
Sveriges genomförande av utvecklingsagendan lyfts fram och vill särskilt understryka betydelsen
av betänkandets allra tydligaste anmodan, att Agenda 2030 måste integreras i ordinarie processer.
Stadskontoret betonar därtill vikten av samordning och tillitsbaserad styrning samt ett engagerat
ledarskap som agerar långsiktigt, sektorsöverskridande och flexibelt i genomförandet av Agenda
2030. Stadskontoret betonar även vikten av kunskapsallianser, lärande organisationer och
tvärgående samverkansperspektiv. Till exempel ser vi att ett jämlikhets-, jämställdhets- och
mänskliga rättigheter-perspektiv bör genomsyra samtliga åtgärdsförslag för att inte lämna någon
utanför i Sveriges arbete med de Globala målen.
Stadskontoret vill framhålla att det saknas en viktig beskrivning av mål 11 Hållbara städer och
samhällen som en betydelsefull beståndsdel i utvecklingsarbetet och att kulturens roll och bidrag i
hållbar utveckling helt saknas i betänkandet. Angående de sociala dimensionerna av Agenda 2030
vill vi understryka att det krävs ett fortsatt arbetet med att definiera frågorna och bryta ner
delmålen i praktiken. Stadskontoret har även synpunkter på genomförandets tempo (och därmed
ambitionsnivå) i och med den i betänkandet förslagna frekvensen av Agenda 2030-forum, samt
en argumentation kring vilka roller den föreslagna Agenda 2030-kommittén bör utgöras av.
Sammantaget är stadskontoret positivt inställt till en majoritet av betänkandets slutsatser,
samtidigt som vi anser att några viktiga beståndsdelar saknas i betänkandet samt att en rad
förtydliganden är nödvändiga redan på ett tidigt stadium för ett lyckat genomförande av Agenda
2030 i Sverige. Samtliga synpunkter och föreslagna tillägg med tillhörande argumentation och
bakgrund framgår i sin helhet i förslag till yttrande.
Ansvariga

