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Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2019:13
Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning- världens möjlighet

Kammarkollegiet har tagit del av betänkandet SOU 2019:13 Agenda 2030 och
världens möjlighet. På övergripande nivå vill
Sverige: Världens utmaning
Kammarkollegiet framhålla vikten av att regeringens styrning till myndigheterna
kring uppfyllandet av Agenda 2030-mälen utformas på ett sätt som möjliggör för
myndigheterna att, inom ramen för sina olika och specifika uppdrag och
verka för att målen nås.
förutsättningar,
Kammarkollegiet yttrar sig i övrigt endast rörande betänkandets förslag om
i upphandling och då kopplat till Kammarkollegiets uppdrag att
hållbarhetskrav
ansvara för den statliga inköpssamordningen.

Hållbarhetskrav i upphandling

m.m.

Delegationen skriver i betänkandet att redan pågående initiativ inom
inte har utvärderats.
hållbarhetsområdet
Kammarkollegiet konstaterar att vi redan idag ställer hållbar hetskrav i våra
I det arbetet ingår också
och utvecklar detta kontinuerligt.
ramavtalsupphandlingar
att tydliggöra för avropande myndigheter (inkl. kommuner och regioner) vilken typ
som har ställts i ramavtalet och vilken typ av krav de har
av hållbarhetskrav
möjlighet att ställa i det enskilda avropet.
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Upphandlingsmyndighetens roll
Kammarkollegiet använder, i största möjliga utsträckning,
Upp handlingsmyndighetens
hällbarhetskriterier/-kravställning.
Vi bejakar
delegationens slutsats att Upphandlingsmyndigheten
fortsatt ska vara resurssatt för
att kunna ta fram och löpande utveckla verktyg (ex. kriteriebiblioteket)
och metoder
för att underlätta för upphandlande myndigheter att ställa hållbarhetskrav
i
praktiken men också för att ensa den offentliga förvaltningens kravställning i
relation till leverantörsmarknaden.

Kammarkollegiet (Statens inköpscentral) roll
Kammarkollegiet delar delegationens konstaterande att vi har en viktig roll genom
vårt uppdrag rörande den statliga inköpssamordningen.
Det uppdraget bygger på att
vi tillgodoser kundbehoven och anpassar vår kravställning i ramavtalen efter det. En
samordnad styrning från regeringen till myndigheterna kan göra dessa kundbehov
än tydligare och ensade.

Leverantörsmarknaden
Regeringens styrning till myndigheterna kring att ställa hållbarhetskrav
i
upphandling bör ta i beaktande långsiktigheten i den omställning som kan krävas
inom vissa leverantörsmarknader.
Styrningen bör öppna för möjligheten att arbeta
med och utveckla kravställningen
successivt över tid för att säkerställa utvecklingen
av en fungerande leverantörsmarknad
som lever upp till och driver hällbarhetsfrägor
i en sund konkurrens.

Detta beslut har fattats av generaldirektör Gunnar Larsson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har chefsjurist Elisabeth Hammar deltagit.
Föredragande har varit avdelningschef Anna Clara Törnvall Wittgren.
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Sänd lista
1.

2.

Registrator
Juristfunktionen
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Box 2218, 103 15 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

Fakturaadress:
Box 2068, 103 15 Stockholm

Telefon 08-700 08 00
Telefax 08-20 49 69

Organisationsnummer 202100-0829

