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ArkDeshar av Miljödepartementetfått möjlighet att inkommamed remissvarpå Agenda
2030-delegationensslutbetänkande:Världensutmaning–världens möjlighet (SOU
2019:13),som behandlarSverigesgenomförandeav Agenda2030.
Sammanfattning av ärendet
I september2015 antogFN:smedlemsländerAgenda2030.Agendanär en global
handlingsplanför hur en fredlig, rättvis och jämlik värld inom planetensgränserkan
uppnåstill år 2030.Agenda2030-delegationenhar haft regeringensuppdragatt stödja
och stimuleraSverigesgenomförandeav Agenda2030.
Agenda2030-delegationensförslagi slutbetänkandet(SOU2019:13)riktar sig till
regeringenoch via regeringentill riksdagen.Förslagetutgår ifrån att arbetet bör ske
inom ramen för ordinarie processeroch fokus liggerpå att förstärkaoch delvisrikta om
redan existerandekapacitet.
Utredningenföreslårett mål för genomförandetav Agenda2030samt att det i en bilaga
till budgetpropositionenårligenredovisasen nulägesanalys
samt en samladredovisning
av regeringensarbete med Agenda2030.Vidareföreslårberedningenatt en kommitté
formerassom fram till år 2030 kontinuerligt tar fram underlagtill regeringen.Enligt
förslagetskallocksåmyndigheternasansvarför hållbar utvecklingtydliggörasgenomett
tillägg i myndighetsförordningen(2007:515).Delegationenföreslårocksåatt de statliga
myndigheternagesi uppdragatt aktivt ställahållbarhetskravvid offentlig upphandling
och att en utredninginom Regeringskansliettillsättsföratt ta fram en särskild
förordning om hållbarbetskravvid statligamyndighetersoffentliga upphandling.

ArkDes synpunkter
StatensCentrumför Arkitektur och Design,ArkDes,tillstyrker de förslagsom angesi
slutbetänkandet,men har någrasynpunktersom redovisasnedan.
ArkDesmenar att det är angelägetatt öka Sverigesresultat i genomförandetav
agendan,särskiltsett till att utredningenangeratt det finns ett gap mellanmål och
resultat, trots nationellamål, lagstiftning,strategieroch handlingsplanerinom olika
politikområden.ArkDesvill dock framföra att det hadevarit önskvärtatt
slutbetänkandetredovisadevilka av agendans17mål och 169 delmål som ännu inte är
tillräckligt regleradei svensklag och där ArkDesoch andramyndighetersskyldigheter
skullebehövaförstärkas.Ett sådantförtydligandehade underlättat förståelsenför
förslagetsamt minimerat riskenatt skapakonkurrensmed befintlig lagstiftning,uppdrag
och initiativ.
ArkDesdelar uppfattningenatt den offentliga upphandlingenär ett viktigt verktygför att
uppnåAgenda2030-målen.Detta synsättär äveni linje med de mål för den nationella
politiken inom arkitektur, form och design(Gestaltadlivsmiljö)som ArkDesansvararför
att följa upp och utvärdera.ArkDesvill ocksålyfta att den offentliga upphandlingeninte
bara är att verktygför att premierakvalitet och hållbarhetföre kortsiktigaekonomiska
vinster,utan ocksåen viktig faktor för att stimuleraövergångentill en mer cirkulär
ekonomi.Det innebäratt i upphandlingexempelvisatt upphandlafunktioner istället för
produkter.
ArkDesvill särskiltlyfta att om regeringenväljer att tillsätta en utredning med uppdrag
att ta fram en särskildförordning om hållbarhetskravi sambandmed offentlig
upphandlingbör det i uppdragetingåatt beaktavilken kompetenssom skakrävaspå
myndigheterför att genomföraupphandling.Särskiltför mindre myndighetersom
ArkDeskan en utvärderingav hur inkomnaanbud följer agendanssamtligamål och
delmål vara en utmaning.
ArkDeshar ingaövrigasynpunkterpå slutbetänkandetutanställer sig bakomde delar
som listats ovan med formuleradetillägg och inspel.
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Yttrandethar beslutatsav biträdandeöverintendentEricde Groatefter föredragningav
funktionsansvarigLindaKummel.

Stockholmden 24 juni 2019

Ericde Groat
Biträdandeöverintendent,ArkDes
LindaKummel
Funktionsansvarig
ArkDesThinkTank
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