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Remissyttrande över ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – 
världens möjlighet” (SOU 2019:13) 
 
Saco har tagit del av Miljödepartementets betänkande ”Agenda 2030 och Sverige: 
Världens utmaning – världens möjlighet” (SOU 2019:13) och vill lämna sitt yttrande. 
 
Saco välkomnar överlag utredningens bedömningar och slutsatser. Agenda 2030 och de 
17 globala målen är ett mycket betydelsefullt arbete och politisk inriktning för hållbar 
utveckling – inte bara i det internationella samarbetet utan också för implementering på 
nationell, regional och lokal nivå. Sverige har inte råd att inte agera, som utredningens 
delegation noterar. Däremot behövs samordningen, styrningen och uppföljningen 
förbättras för att kunna nå bättre resultat. Inte minst bör regeringen ta tydligt ledarskap 
och tillsammans med arbetsmarknadens parter och civila samhället samordna arbetet. 
 
LO, TCO och Saco har under våren 2019 fastställt en gemensam policy för Agenda 2030. 
Denna policy har 9 prioriterade mål: 
 
• Mål 1 – Ingen fattigdom 
• Mål 4 – God utbildning för alla 
• Mål 5 – Jämställdhet 
• Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• Mål 10 – Minskad ojämlikhet 
• Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
• Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 
• Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap 
 
Saco har även gjort ett tillägg för prioritering av mål 3 – hälsa och välbefinnande. I 
bifogade dokument redogörs policyn, både den gemensamma och det särskilda för mål 3. 
 
Saco anser generellt att vi i flera delar av vår befintliga fackliga verksamhet redan 
tillmötesgår det arbete som görs för att uppnå de globala målen. Agenda 2030 erbjuder 
dock möjlighet att tydligare se helheten och att utveckla verktyg för att ytterligare förbättra 
resultaten. Vårt primära fokus som arbetstagarorganisation ligger naturligtvis i mål 8 – 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål är nära förknippat och skapar 
effekter på flera andra mål, som exempelvis mål 1 om minskad fattigdom, mål 5 om ökad 
jämställdhet, mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 10 minskad 
ojämlikhet. Mycket av Sacos verksamheten har dessutom utgångspunkt i mål 4 om en 
god utbildning för alla. 
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Saco välkomnar särskilt kapitel 12 om arbetsmarknadens parters roll i genomförandet. I 
kapitlet belyser delegationen hur parterna internationellt har bidragit till att uppnå 
ambitionen och målen i Agenda 2030. Genom dialog och samverkan vill vi visa på värdet 
av den sociala dialogen för hållbar utveckling i enlighet med delegationens bedömning. En 
särskild statlig kommitté för resultatuppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder bör 
därför naturligen inkludera arbetsmarknadens parter i detta arbete och helst bredda 
kommittén så att parterna finns med bland ledamöterna. 
 
Saco har tillsammans med de andra parterna i Sverige höjt ambitionen för att föra ut och 
samverka med andra parter i Europa och globalt gällande den sociala dialogen. Bland 
annat har vi stöttat och deltagit i det svenska initiativet Global Deal och kommer följa det 
fortsatta arbetet genom OECD/TUAC. Dessutom arbetar Saco på flera sätt med att stärka 
den sociala dialogen inom EU och i Europa. Saco är som relativt ny medlem i det fackliga 
biståndsorganet Union to Union också angelägen om att stimulera till olika ekonomiska, 
sociala och miljömässiga insatser globalt. De statliga biståndsmedlen som avsätts till 
fackliga åtaganden internationellt har därför stor betydelse för att möta ambitionerna i 
Agenda 2030. Inom Akademikerförbundet SSR:s globala utvecklingssamarbete arbetar 
förbundet aktivt med att nå ambitionerna med i Agenda 2030, bland annat genom deras 
engagemang inom den globalt fackliga paraplyorganisationen PSI (Public Service 
International). 
 
Förutom operativa insatser arbetar Saco och förbunden med att sprida information och 
utveckla kunskapen om Agenda 2030. Precis som DIK (Sacoförbundet för dokumentation, 
information, kultur) påpekar i deras remissvar, är flera av våra yrkesgrupper bärare av 
kunskapsförmedling genom bibliotek, arkiv, museer och konsthallar. En resursmässig 
förstärkning av dessa sektorer bör betraktas som en viktig del i Agenda 2030-arbetet. DIK 
har dessutom skapat ett eget forum för dialog och samverkan kring Agenda 2030 och som 
syftar till att ta fram förslag på arbetsmarknadspolitiska satsningar och stärka kunskapen 
om Agenda 2030. 
 
Agenda 2030 innebär till skillnad från Milleniemålen insatser på nationell, regional och 
lokal nivå. Akademikerförbundet SSR:s medlemsgrupper återfinns i dessa verksamheter 
inom kommuner och regioner. Förbundet tillstyrker flera av delegationens förslag om att 
stärka insatserna när det gäller exempelvis den nationella upphandlingsstrategin och i 
ägardirektiven till de offentligt ägda bolagen. Akademikerförbundet SSR betonar också 
värdet av att tydliggöra ansvaret för hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet. Här 
har näringslivet också en nyckelroll för att skapa transparens i leverantörskedjorna. Man 
bör koppla regionala tillväxtarbetet till de internationella riktlinjerna för hållbar utveckling, 
exempelvis till OECD:s arbete med due diligence. Saco välkomnar att länsstyrelserna får 
uppdraget att i samverkan med andra aktörer verka för att målen i Agenda 2030 uppnås 
på regional nivå. 
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Slutligen välkomnar Saco delegationens förslag om att arrangera forum för dialog på 
nationell och regional nivå. Det är viktigt att en så bred samordning och kommunikation 
möjliggörs för att kunna entusiasmera och engagera så brett som möjligt i samhället. 
 
Remissvaren från Sacoförbunden DIK och Akademikerförbundet SSR biläggs. 
 
Stockholm, som ovan 
 
 
 
Lena Granqvist   Laila Abdallah 
Samhällspolitisk chef   Internationell sekreterare 
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