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slutbetänkande, Världens utmaning, världens möjlighet
(SOU 2019:13)
Linköpings kommun har fått möjlighet att yttra sig över Agenda 2030delegationens slutbetänkande ”Världens utmaning, världens möjlighet”.
Kommunen har ställt sig bakom Agenda 2030 och de globala målen, som ett
ramverk för kommunens arbete inom ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Kommunen anser, i likhet med delegationen, att dialog, samverkan
och genomförande mellan såväl global, nationell och regional/lokal nivå,
liksom mellan olika aktörer och sektorer i samhället är nödvändigt i det
fortsatta arbetet. Vidare instämmer kommunen i att det fortsatta arbetet till stor
del handlar om att än mer utnyttja kraften i ordinarie processer, samt att
civilsamhället har en viktig roll som folkbildare kopplat till arbetet med
agendan.
Kommunen avgränsar i övrigt sitt yttrande till att fokusera på de delar och
förslag som främst berör kommuner.
5 Riksdagen beslutar om mål och ramar
Kommunen tillstyrker delegationens förslag till regeringen att föreslå ett
riksdagsbundet mål för genomförandet av Agenda 2030.
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Kommunen anser att ett riksdagsbundet mål förtydligar vikten av Agenda 2030
och ger förutsättningar för ett långsiktigt arbete med Agendan, i likhet med de
svenska miljökvalitetsmålen som antogs 1999. Kommunen ser även positivt på
att målet innehåller skrivningen: ”Offentliga aktörer på nationell, regional och
lokal nivå arbetar aktivt i sina verksamheter för att nå Agenda 2030.” Det
senare förutsätter dock genomförande av flera av delegationens förslag för att
verklig kraft i arbetet ska kunna nås.
6 En kommitté för förslag och uppföljning
Kommunen tillstyrker delegationens förslag om en nationell Kommitté, med
möjlighet att samråda bland annat med kommuner.
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Kommunen anser att en samlad analys av möjliga målkonflikter och synergier,
uppföljning och styrning på nationell nivå är viktig för det regionala och lokala
genomförandet av Agendan.
8 Behovet av kunskap, forskning och innovation
8.3 Stärk barn och ungas kunskap om Agenda 2030
Kommunen tillstyrker delegationens förslag till uppdrag, som regeringen
föreslås ge Skolverket kopplat till kompetenshöjande och stödjande åtgärder
för pedagoger och skolledare inom hållbar utveckling. Kommunen poängterar
vikten av att kommunala företrädare inbjuds delta inom ramen för det samråd
som föreslås.
Kommunen konstaterar att hållbar utveckling är väl integrerat i skolans
läroplaner och kriterier för betyg i kursplanen. Kommunen har inget att
invända mot förslaget till regeringen att i samverkan med Skolinspektionen
följa upp hur utbildning i hållbar utveckling tillämpas i skolverksamheten.
9 Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
Kommunen ser positivt på de förslag till roller och uppgifter delegationen
framför i avsnittet. En tydlig ansvarsfördelning är viktig på såväl nationell som
regional och lokal nivå. Samtidigt vill kommunen poängtera vikten av att
undvika detaljstyrning för regional/lokal nivå gällande hur agendan ska uppnås.
Detta både med hänsyn till det kommunala självstyret och inte minst för att de
lokala/regionala förutsättningarna till stor del avgör vilka insatser som ger bäst
effekt på lokal nivå.
9.1 Genomslaget för Agenda 2030 behöver stärkas i fler kommuner och
landsting
Kommunen delar delegationens uppfattning om vikten av att kommuner och
landsting arbetar med agendan, och integrerar arbetet med hållbar utveckling i
ordinarie styrning och ledning. Samtidigt omsätts stora delar av Agenda 2030 i
praktisk handling på lokal och regional nivå, bland annat genom de kommunala
grunduppdragen. Kommunen instämmer även i att kommuner, landsting,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, näringslivet, civilsamhället och
forskningen tillsammans bär ett ansvar för arbetet på lokal och regional nivå.
Linköpings kommun har sedan tidigare ställt sig bakom Agenda 2030 och de
globala målen, och arbetar nu för att integrera agendan tydligare i
verksamhetens ordinarie ledning och styrning.

3 (4)

9.2 Ett handslag mellan regeringen och SKL
Kommunen tillstyrker generellt delegationens förslag till regeringen att ingå
ett handslag med SKL kopplat till det fortsatta arbetet på lokal och regional
nivå.
Kommunen anser det värdefullt att SKL får i uppdrag att stödja med
kompetens, kunskapsspridning och hjälp med uppföljning i arbetet med
Agenda 2030. Kommunen tar dock inte ställning till i vilka former ett handslag
lämpligen konkretiseras. Kommunen poängterar återigen vikten av att undvika
detaljstyrning av det lokala/regionala arbetet. Det är även av största vikt att en
samordning sker på nationell nivå, mellan SKL och Länsstyrelserna samlat, för
att undvika otydligheter och klargöra i vilka delar och på vilket sätt dessa
parters respektive uppdrag stödjer och kompletterar varandras på regional och
lokal nivå.
9.3 En regional tillväxt som bidrar till hållbar utveckling
Kommunen tillstyrker delegationens förslag till regeringen att i en proposition
till riksdagen tydliggöra ansvaret för hållbar utveckling i det regionala
tillväxtarbetet genom ett tillägg i målet för regional tillväxtpolitik.
Inom ramen för det regionala tillväxtarbetet styrs resurser och investeringar
som i många fall sätter långsiktiga ramar för den fortsatta regionala
utvecklingen. Det är därför angeläget att tydliggöra att den övergripande
målsättningen för den regionala tillväxtpolitiken syftar till att uppnå en
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
9.4 Länsstyrelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030
Kommunen tillstyrker delegationens förslag till regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att
målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på
lokal och regional nivå.
Länsstyrelserna företräder staten i många av de områden som berör Agenda
2030, och har i dessa flera uppdrag kopplat till kommunernas verksamhet.
Föreslaget uppdrag bedöms ligga väl i linje med dessa, och ett behov av
regional samverkan, kunskapsstöd och samordning. Det är dock av största vikt
att en samordning sker på nationell nivå, mellan SKL och Länsstyrelserna
samlat, för att undvika otydligheter och klargöra i vilka delar och på vilket sätt
dessa parters respektive uppdrag stödjer och kompletterar varandras på
regional och lokal nivå.
Det är även viktigt att tydliggöra ansvarsfördelning och roller, såväl som vikten
av samverkan, mellan länsstyrelser och landsting på regional nivå.
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9.5 Hållbar upphandling i kommuner och landsting
Kommunen instämmer i delegationens syn gällande att det finns en fortsatt
utvecklingspotential för att nå en offentlig upphandling som än mer styr i
hållbar riktning. Förutom stöd kopplat till kravställning inom upphandling, vill
kommunen lyfta behovet av ett samordnat stöd och kunskapsutbyte kring
resurseffektiva former för avtalsuppföljning för genomförda upphandlingar.

För Linköpings kommun

Niklas Borg
Kommunstyrelsens ordförande

