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Yttrande över betänkandet ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet” (SOU 2019:13)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
remiss.
Swedac har inget att invända mot Agenda 2030-delegationens förslag och önskar
framföra följande.
Swedac ser särskilt positivt på förslaget om ett tillägg i myndighetsförordningen
(2007:515), genom vilket förvaltningsmyndigheter under regeringen åläggs att verka
för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Vidare ställer sig Swedac bakom förslaget om att regeringen ger de statliga
myndigheterna i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling
och att regeringen tillsätter en utredning för att ta fram en förordning om
hållbarhetskrav vid statliga myndigheters offentliga upphandling. I detta
sammanhang vill Swedac påpeka att det är lämpligt att vid sådan kravställning
hänvisa till förfaranden som bygger på ackreditering enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/20081 i syfte att uppnå de mål som avses med den
tilltänkta förordningen. Ett sådant tillvägagångssätt skulle dessutom i förlängningen
kunna vara gynnsamt för att öka svensk export inom hållbarhetsområdet.
Agenda 2030-delegationen har föreslagit att regeringen arrangerar ett nationellt
Agenda 2030-forum inför att Sverige lämnar en fördjupad nationell rapportering om
genomförandet av Agenda 2030 till FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF).
Syftet med forumet bör enligt Agenda 2030-delegationen vara att förankra
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.
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rapporteringen med och inhämta kunskap från olika sektorer och aktörer. Swedac vill
framhålla att Swedac gärna skulle vilja vara delaktigt i detta forum.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektören Kristina Hallman
efter föredragning av juristen Annie Fainelli. Bedömningsledaren Magnus Pedersen
har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.
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