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Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över den
ovan rubricerade rapporten.

Lantmäteriet ställer sig positiv till arbetet med Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning - världens möjlighet. Lantmäteriet har dock en del
frågeställningar som listas nedan:

Kapitel 1.1.  På sidan 39 föreslår delegationen ett tillägg i
Myndighetsförordning (2007:515) §6, "Myndigheten ska verka för en
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hällbar utveckling".Denna förändring kan
påverka myndigheternas besluts-, styrnings-, och uppföljningsmodeller.
Lantmäteriet anser därför att det viktigt att en vägledning utarbetas på
uppdrag av regeringen. Om regeringen inte anser att en förändring i
Myndighetsförordningen är en väg framåt för att styra med hållbar
utveckling så anser Lantmäteriet att alternativ 1, sid 96, är att föredra
utifrån arbetsmängd och kostnadseffektivitet i förhållande till alternativ 2.

Kapitel 5.1.  Det mål som delegationen föreslår, se sid 75, är ambitiöst vilket
leder till ökade insatser och rapporteringskrav. Även om arbetet med
Agenda 2030 ska genomföras inom befintlig verksamhet så kan detta
medföra ökade rapporteringskrav. Lantmäteriet anser därför att det är
lämpligt att utgångspunkten i uppföljningen bör utgå från befintliga
nyckeltal.

Kapitel 5.1.  Lantmäteriet anser det lämpligt att integrera rapporteringen
kring PGU och Agenda 2030, se sid 79. Lantmäteriet föreslår att en mall
utformas så både det nationella och internationella perspektivet beskrivs i
rapporteringen.
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Kapitel 5.2.  På sid 80 föreslår delegationen att regeringen bör ge
Ekonomistymingsverket i uppdrag att arbeta fram en Agenda 2030-bilaga
till budgetpropositionen. Om denna bilaga påverkar myndigheters
rapportering inom Agenda 2030 så är det viktigt att säkerställa att övriga
rapporteringar inom hållbar utveckling inte medför en dubbelrapportering.
T ex kan myndigheters redovisning av det interna miljöledningsarbetet,
som regleras i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter, utvärderas för att se om detta kan inarbetas i en framtida
uppföljning av Agenda 2030.

Kapitel 7.1.  Delegationen föreslår, på sid 89, ett tillägg i det
förvaltningspolitiska målet bestående av bla genomförandet av Agenda2030.
Lantmäteriet menar att det vore att föredra att skifta fokus till att inkludera
en formulering kring en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
På så sätt möjliggörs en långsiktighet i arbetet med hållbar utveckling som
utgår ifrån Agenda 2030. Det medför även att det förvaltningspolitiska
målet inom en snar framtid inte behöver formuleras om.

Kapitel 7.5:  Lantmäteriet anser att delegationens förslag, se sid 100, att ge
Upphandlingsmyndigheten ett uppdrag för att utveckla en metod för
hållbarhetskrav i upphandlingar är positivt. Lantmäteriet anser att det
finns fördelar med att myndigheter utgår från samma metod, bl a då detta
möjliggör ett lärande myndigheter emellan. Ett exempel är att
Upphandlingsmyndigheten ges möjlighet att arbeta vidare med såväl
metodstöd som verktyget "kriterie-wizard".Dock anser Lantmäteriet att en
förordning som beskriver "att" en myndighet ska ställa hållbarhetskrav i
upphandlingar inte behövs. Detta regleras redan i Lag (2016:1145) om
offentlig upphandling som meddelar att en upphandlande myndighet bör
ställa hållbarhetskrav om upphandlingens art motiverar detta.

Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra gällande Agenda 2030-
delegationens betänkande.

Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören
Susanne Ås Sivborg. I den slutgiltiga handläggningen har även deltagit
biträdande generaldirektören Anders Lundquist och hållbarhetsstrateg
Patrik Blom som varit föredragande i ärendet.
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