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(SOU 2019:13)
Dnr 1724-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
I betänkande 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 betänkandet föreslås bland annat att:







Riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda
2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut och en bred politisk
förankring av Agenda 2030,
Regeringen från och med budgetpropositionen för 2022, ger en nulägesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030,
Regeringen tillsätter en kommitté som fram till år 2030 kontinuerligt ska
ta fram förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera genomförandet av
Agenda 2030 så att arbetet för att nå agendans mål drivs framåt,
Regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Ärendet
Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 ger en samlad bild av regeringens
politik och hur regeringen ser på hållbar utveckling men Region Norrbotten
anser att det saknas en tydlig vision om hur de globala målen ska nås. Regionen anser också att en nationell handlingsplan bör vara mer långsiktig och
därför längre än två år. Handlingsplanen bör också vara mer framåtsyftande
och ha en bred politisk förankring i riksdagen. Rollfördelning och hur aktörer kan komplettera varandra borde tydliggöras ytterligare för regioner, länsstyrelser kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och
forskning när det gäller aspekter som att vara röstbärare, kunskapsbärare,
ansvar, utförare och nätverkare. Region Norrbotten anser därför att när olika
politikområdens nationella strategier uppdateras är det mycket viktigt att de
genomsyras av Agenda 2030 och prioriteringar.
Region Norrbottens mer detaljerade synpunkter på delbetänkandet framgår i
yttrandet i bilagan.
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