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Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige: 
Världens utmaning — världens möjlighet (SOU 2019:13)”
Dnr. M2019/00661/S

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar stamnätet för 
el. Stamnätet har avgörande betydelse för elförsörjningen av rikets alla delar då det 
utgör länken mellan elproducenterna och regionnäten. Stamnätet är därför av stort 
allmänt intresse och kan enligt gällande lagstiftning klassas som riksintresse. 
Svenska kraftnät är också bland annat ansvarig för balanshållning i elsystemet och 
Sveriges elberedskapsmyndighet.

Svenska kraftnäts arbete med att förstärka och utveckla stamnätet utgör en 
grundförutsättning för att uppfylla de energipolitiska målen, miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan liksom Agenda 2030-målen som rör energifrågor (t ex 
mål 7 och 9).

Svenska kraftnät var inte en utpekad remissinstans i delegationens slutbetänkande 
och inte heller en av de 86 myndigheter som 2016 fick i uppdrag av regeringen att 
bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Utifrån Svenska 
kraftnäts myndighetsroll och stamnätets funktion i energiomställningen är det 
viktigt att Svenska kraftnät fortsättningsvis blir involverat i remisser kopplade till 
Agenda 2030.

Svenska kraftnät är positiv till förslagen i slutbetänkandet då de tydliggör alla 
myndigheters ansvar att verka för genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar 
utveckling.

Utgångspunkten i slutbetänkandet är att förslagen ska genomföras inom de 
ordinarie processerna och de bedöms därför inte få några konsekvenser för de 
ekonomiska ramarna. Att utarbeta och genomföra de förändringar som krävs för 
att de ordinarie processerna ska inkludera hållbarhetsfrågorna på ett tydligt och 
effektivt sätt kommer sannolikt att initialt kräva en extra arbetsinsats för flera 
aktörer. Likaså kommer det att krävas en insats från många aktörer för att öka 
och/eller bygga upp samverkan kring dessa frågor.

I förslaget framgår att det i ett senare skede, när beslut tas i enlighet med de 
uppdaterade ordinarie processerna, kan uppstå ökade kostnader och ökat behov av
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resurser. Svenska kraftnät menar att det inte går att bortse från att ökade 
kostnader/resursbehov kan uppstå även som en direkt effekt av det aktuella 
förslaget. Om det då inte är möjligt att i tillräcklig omfattning omprioritera och 
omfördela medel och det inte finns någon möjlighet att få utökade resurser för 
detta arbete finns risk att det inte prioriteras eftersom kärnverksamheten måste 
skötas i första hand.

Med det breda grepp som tas med Agenda 2030 blir målkonflikter mer eller 
mindre oundvikliga. Att förtydliga målkonflikter och motivera de val och beslut 
som tas är ytterligare något som kan bli en utmaning för många aktörer såväl 
statliga som andra aktörer och Svenska kraftnät vill poängtera att även detta 
sannolikt kommer att kräva resurser i form av tid.

Avseende hållbar upphandling i staten bedömer Svenska kraftnät att befintlig 
lagstiftning ger tillräcklig möjlighet att ställa hållbarhetskrav vid offentlig 
upphandling och att ingen ytterligare reglering krävs. Statliga myndigheter har 
dock fortsatt ett stort behov av stöd från Upphandlingsmyndigheten, t ex gällande 
arbetsrättsliga villkor, vilket Svenska kraftnät också återrapporterade i sin 
Årsredovisning 2018.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Lotta Medelius- 
Bredhe efter föredragning av Anna Käller. I ärendets handläggning har även 
avdelningschef Lennart Gustafsson deltagit.
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