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Remissvar Remiss av Agenda 2030 Delegationens 
slutbetänkande SOU 2019:13 

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som 
producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, 
en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla 
energibranschen —till nytta för alla. 

Sammanfattning 

Energiföretagen Sverige 

• ställer sig bakom Agenda 2030-delegationens förslag och välkomnar 

förslaget på ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030 och 

ambitionen att få till långsiktighet och en bred politisk förankring kring 

målen. 

• instämmer i att långsiktiga spelregler och dialog är en grundförutsättning 

för att hållbara företag och hållbar verksamhet skall uppstå, drivas och 

utvecklas. Samarbeten, kunskapsdelning och tillgång till goda och 

inspirerande exempel är ett måste för att lyckas med de globala 

miljömålen. 

• tillstyrker att "regeringen bör bjuda in företag och representanter för 
näringslivets organisationer till en strukturerad kontinuerlig dialog för att 
diskutera hur näringslivet kan bidra till att uppnå Agenda 2030 och 
omställningen till hållbar utveckling i Sverige, inom EU och i internationella 
sammanhang". 

• tillstyrker att agendan genomförs inom ordinarie processer. 

• rekommenderar att budgetpropositionen ska vara tydligt 

hållbarhetsfokuserad. 

• tillstyrker att "regeringen bör söka få till stånd partiöverskridande 
överenskommelser inom ett antal nyckelområden för hållbar utveckling för 
att lägga en stabil grund för långsiktiga investeringar". 

• tillstyrker delegationens förslag om att "regeringen bör ge de statliga 
myndigheterna i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig 
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upphandling i den omfattning som regelverket medger". Emellertid bör 

man även ta fram kriterier för hållbar upphandling för organisationer som 

upphandlar enligt LUF (Lag (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna). Kraven bör vara genomförbara utan att de 

riskerar företagens styrning. Energiföretagen mottar gärna stöd i form av 

metoder och kriterier för hållbar upphandling. 

• instämmer i att en god analyskapacitet är en viktig förutsättning för att ta 

fram beslutsunderlag av god kvalitet. 

• anser att det är viktigt att skapa en helhetssyn. För det krävs några 

grundläggande principer samt att myndigheterna hanterar frågorna på en 

aggregerad nivå. Idag finns det ett stort tolkningsutrymme om det som är 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Också forskarna har olika syn i 

flera frågor. Grundläggande principer måste vara att resurserna används 

effektivt och att subventioner och stödsystem utformas utifrån en 

helhetssyn. 

• vill framhålla vikten av att förslagen hanteras skyndsamt så att fler 

åtgärder kan beslutas om omgående och likaså att eventuella hinder för 

att nå målen, såsom missriktade styrmedel, omgående tas bort. Därför 

välkomnar Energiföretagen även förslaget om att tillsätta en kommitté  

som ska ta fram förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera 

genomförandet av målen. 

Detaljerade synpunkter: 

Det är positivt att regeringen vill förstärka de ordinarie processerna vid 

genomförandet av agendan, inklusive den årliga budgetprocessen. Det är en 

framgångsfaktor eftersom mycket behöver genomföras på alla områden på 

förhållandevis kort tid och tid kan därför inte läggas på att bygga upp nya 

strukturer. 

Det är välbetänkt att hållbarhetsutmaningarna ska ligga i fokus vid finansiering av 

forskning och utveckling. Men hållbarhetsperspektivet bör även vara tydligt vid 

framtagningen av budgetpropositioner. Energiföretagen rekommenderar att 

budgetpropositionen ska vara tydligt hållbarhetsfokuserad. 

En ordentlig uppföljning är nyckeln till att få agendan genomförd. Delegationen 

föreslår framtagning av indikatorer för uppföljningen, där SCB ska delta. Det vore 

bra om samråd hölls med energibranschen vid framtagning av indikatorer för 

hållbar energi. 

Delegationens förslag för stärkt kunskap, forskning och innovation (sid 18): 

Energiföretagen Sverige föreslår regeringen att beakta näringslivets möjlighet till 

att bidra och samarbeta. 
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Delegationens förslag för stärkta förutsättningar på regional och lokal nivå (sid 

20): 

En stark rekommendation är att använda existerande och befintliga forum istället 

för att skapa nya eftersom hållbarhetsfrågor varken kan eller skall hanteras 

separat. Arbetet bör ske kontinuerligt i forumet och näringslivets representanter 

bör bjudas in till samtal och medverkan. Utvärdera effekten av dagens tvingande 

hållbarhetsredovisningar innan en diskussion om en eventuell utökning sker. 

Delegationens förslag för näringslivets roll i genomförandet (sid 21) 

Avstryk långtgående nationella lagstiftningar eftersom dessa påverkar svenska 

förtags konkurrenskraft och möjligheter att verka på likartade villkor. ILO-

konventionen 169 bör hanteras. 

Konsekvenser av förslagen — och av att inte agera (sid 24) 

Det anges att de konkreta förslag som delegationen lägger i betänkandet inte 

medför några konsekvenser för de ekonomiska ramar som berörda delar av 

statsförvaltningen har att verka inom. Det betyder inte att detta är sant för övriga 

delar av samhället. Ett antal av de förslag som framförs kommer, beroende på 

genomslag, att påverka energibranschen och andra företag finansiellt och/eller 

resursmässigt. 

Stockholm som ovan, 

/Pernilla Winnhed, 

Vd, Energiföretagen Sverige 
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