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Miljö- och energidepartementet

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)

Er beteckning M2019/00661/S

Sammanfattning

Kriminalvården, som i huvudsak inte har något att erinra mot de förslag som lämnas i betänkandet, har

följande synpunkter.

Allmänna synpunkter

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en Agenda 2030-kommitt€ som ska följa

upp och utvärdera Sveriges genomförande. Förslaget om att förutom ordinarie ledamöter även utse

sakkunniga experter för att bredda samhällsperspektivet är bra. Här kan Kriminalvården spela en roll i

att tillföra kommitten sakkunskap i de frägor där Kriminalvärden är expertmyndighet.

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om tillägg i det förvaltningspolitiska mälet för att integrera

Agenda 2030 i statsförvaltningens ordinarie processer. Genom ett tillägg om Agenda 2030 förtydligar

regeringen sin syn på hållbar utveckling och att arbetet utifrån Agenda 2030 är en del av

statsförvaltningens ordinarie arbete.
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Vidare förordar Kriminalvården förslaget om att göra en ändring i myndighetsforordningen (2007.515)

som förtydligar alla myndigheters ansvar för en hållbar utveckling. Genom att göra tillägg i befintlig

förordning tydliggörs myndigheternas ansvar för genomförandet av agendan.

Delegationen anser att myndigheterna behöver söka samarbete med andra myndigheter när det krävs

för att på bästa sätt kunna verka för hållbar utveckling och att regeringen tydligt behöver ange

riktningen i detta arbete. Förslaget är bra då det skulle förtydliga vikten av samverkan. Kriminalvården

anser att myndigheterna tidigt ska involveras för att kunna vara med och päverka inriktningen av detta

arbete. Kriminalvården samverkar redan med flera andra myndigheter men har identifierat möjliga

samverkansomräden med ytterliga.re myndigheter inom arbetet med Agenda 2030.

Kriminalvärden instämmer i förslaget om stärkt samordningskapacitet hos regeringen. En ökad

samordning från regeringen skulle minska risken för målkonflikter och stärka möjligheten att vidta

verkningsfulla åtgärder. En samordningsfunktion pä Regeringskansliet som föreslås skulle även kunna

fungera som en grund för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.

Kriminalvärden ställer sig positiv till förslaget om ett uppdrag till myndigheterna att ställa

hällbarhetskrav vid offentlig upphandling men anser att Upphandlingsmyndigheten bör få ett tydligare

uppdrag och resurser att verka som stöd åt myndigheterna i detta arbete.
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Eftersom förslagen i betänkandet syftat  till  att förändra arbetet inom ordinarie processer konstaterar

delegationen att det inte medför nägra konsekvenser för de ekonomiska ramar som statsförvaltningen

har att verka inom. Kriminalvärden anser att merparten av de föreslagna ätgärderna inte behöver

päverka de ekonomiska förutsättningarna men vill ändä uppmärksamma att en förordning som ska

säkerställa hällbarhetskrav i upphandling kommer att påverka myndigheters ekonomi.

Kriminalvården instämmer i förslaget om att myndigheter bör sträva efter att skapa igenkänning i hur

agendan kommuniceras för att de som vill hitta relevant information lättare ska kunna jämföra. Ett

förslag är att ställa krav på myndigheter att redovisa arbetet med agendan på ett förutbestämt sätt som
på så sätt blir jämförbart mellan myndigheter.

Synpunkter på enskilda avsnitt

8.1 Agenda 2030 i finansieringen av forskning och innovation

Kriminalvärden anser att förslagen om hur forskning kan bidra  till  genomförandet av agendan

skulle kunna vara mer konkreta. Att uppdra åt universitet och andra relevanta aktörer att belysa

forsknings- och innovationsbehov i relation  till  Agenda 2030 kan visserligen leda  till  konkreta

förslag, men då Agenda 2030 är brett kan en tydligare inriktning vara fördelaktig.

Detta yttrande har beslutats av kritninalvårdsdirektören Elisabet Abjörnsson Hollmark efter

föredragning av verksjuristen Anna Ahman Lundberg. I den slutliga handläggningen av ärendet

ar äver deltagit chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.
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