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ArkDes har av Miljödepartementet fått möjlighet att inkomma med remissvar på Agenda
2030-delegationens slutbetänkande: Världens utmaning –världens möjlighet (SOU
2019:13), som behandlar Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
I september 2015 antogFN:s medlemsländer Agenda 2030. Agendan är en global
handlingsplan för hur en fredlig, rättvis och jämlik värld inom planetens gränser kan
uppnås till år 2030. Agenda 2030-delegationen har haft regeringens uppdrag att stödja
och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030-delegationens förslag i slutbetänkandet(SOU 2019:13) riktar sig till
regeringen och via regeringen till riksdagen. Förslaget utgår ifrån att arbetet bör ske
inom ramen för ordinarie processer och fokus ligger på att förstärka och delvis rikta om
redan existerande kapacitet.

Utredningen föreslår ett mål för genomförandet av Agenda 2030 samt att det i en bilaga
till budgetpropositionen årligen redovisas en nulägesanalys samt en samlad redovisning
av regeringens arbete med Agenda 2030. Vidare föreslår beredningen att en kommitté
formeras som fram till år 2030 kontinuerligt tar fram underlag till regeringen. Enligt
förslaget skall också myndigheternas ansvar för hållbar utveckling tydliggöras genom ett
tillägg i myndighetsförordningen (2007:515). Delegationen föreslår också att de statliga
myndigheterna ges i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling
och att en utredning inom Regeringskansliettillsättsför att ta fram en särskild
förordning om hållbarbetskrav vid statliga myndigheters offentliga upphandling.
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ArkDes synpunkter
Statens Centrum för Arkitektur och Design, ArkDes, tillstyrker de förslagsom anges i
slutbetänkandet, men har några synpunkter som redovisas nedan.

ArkDes menar att det är angeläget att öka Sveriges resultat i genomförandet av
agendan, särskilt sett till att utredningen anger att det finns ett gap mellan mål och
resultat, trots nationella mål, lagstiftning, strategier och handlingsplaner inom olika
politikområden. ArkDes vill dock framföra att det hade varit önskvärt att
slutbetänkandet redovisade vilka av agendans17 mål och 169 delmål som ännu inte är
tillräckligt reglerade i svensk lag och där ArkDes och andra myndigheters skyldigheter
skulle behöva förstärkas. Ett sådant förtydligande hade underlättat förståelsen för
förslaget samt minimerat risken att skapa konkurrens med befintlig lagstiftning, uppdrag
och initiativ.

ArkDes delar uppfattningen att den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg för att
uppnå Agenda 2030-målen. Detta synsätt är även i linje med de mål för den nationella
politiken inom arkitektur, form och design (Gestaltad livsmiljö) som ArkDes ansvarar för
att följa upp och utvärdera. ArkDes vill också lyfta att den offentliga upphandlingen inte
bara är att verktyg för att premiera kvalitet och hållbarhet före kortsiktiga ekonomiska
vinster, utan också en viktig faktor för att stimulera övergången till en mer cirkulär
ekonomi. Det innebär att i upphandling exempelvis att upphandla funktioner istället för
produkter.

ArkDes vill särskilt lyfta att om regeringen väljer att tillsätta en utredning med uppdrag
att ta fram en särskild förordning om hållbarhetskrav i samband med offentlig
upphandling bör det i uppdraget ingå att beakta vilken kompetens som ska krävas på
myndigheter för att genomföra upphandling. Särskilt för mindre myndigheter som
ArkDes kan en utvärdering av hur inkomna anbud följer agendans samtliga mål och
delmål vara en utmaning.

ArkDes har inga övriga synpunkter på slutbetänkandetutan ställer sig bakom de delar
som listats ovan med formulerade tillägg och inspel.
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Yttrandet har beslutats av biträdande överintendent Eric de Groat efter föredragning av
funktionsansvarig Linda Kummel.

Stockholm den 24 juni 2019

Eric de Groat
Biträdande överintendent, ArkDes

Linda Kummel
Funktionsansvarig
ArkDes Think Tank
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