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Remissyttrande över betänkandet Agenda 2030 och
Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet
(SOU 2019:13)

I betänkandet (s. 83) föreslås att en Agenda 2030-kommitté ska tillsättas. Det är
av stor vikt att försvarsintressen samt frågor om totalförsvar och säkerhet beaktas
i det svenska arbetet med att genomföra Agenda 2030, bl.a. för att undvika mål-
konflikter. Försvarsmakten vill därför redan nu peka på behovet av att det i den
föreslagna kommittén finns ensakkunnig expert från någon av
försvarsmyndigheterna.

I betänkandet (s. 100) föreslås vidare att regeringen ska ge de statliga myndig-
heterna i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling i den
omfattning som regelverket medger. Förslaget utgår alltså från gällande rätt och
någon ändring it.ex. 4 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling före-
slås inte. Försvarsmakten instämmer i och för sig i att myndigheter i möjligaste
mån bör upphandla hållbart, men den närmare innebörden av förslaget är oklar.
Detta behöver förtydligas i det fortsatta beredningsarbetet.

Försvarsmakten har i övrigt inget att erinra mot förslagen och bedömningarna.
Inom ramen för sitt kärnuppdrag bedriver Försvarsmakten redan idag ett aktivt
hållbarhetsarbete. Arbetet ligger dessutom till stor del i linje med Agenda 2030
och de globala utvecklingsmålen, särskilt vad gäller mål 16 om fredliga och
inkluderande samhällen.
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I beredningen av detta ärendehar deltagit brigadgeneral Gabor Nagy, sektions-
chef Naznoush Habashianoch överstelöjtnantHampe Klein.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chef för juridiska avdelningen
Kerstin Bynander. I den slutliga handläggningen har dessutom försvarsjurist
Halszka Onoszko deltagit och som föredragande ställföreträdande sektionschef
Sofia Landstorp.

Kerstin Bynander

Sofia Landstorp
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