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Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006
Redovisning av ett kommunfullmäktigeuppdrag
Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms
stad 2006, bilaga 1.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ett Agenda 21-perspektiv ska inarbetas i mål
och åtgärdsförslag i stadens styrdokument för att skapa förutsättningar för invånare och
andra lokala aktörer att bidra till en hållbar utveckling.
3. Översända den föreslagna strategin för kännedom till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser, Sveriges ekokommuner och Hållbarhetsrådet.

Carl-Lennart Åstedt

Urban Jonsson

Sammanfattning
Hållbar utveckling kräver långsiktig planering och helhetssyn; att kunna väga ihop många
olika, ibland motstridiga, intressen som t.ex. planera och bygga bostäder, naturvård, möjlighet
till företagsetablering, minskad hälsopåverkan från transporter, effektiv energianvändning och
god ekonomi. Hållbar utveckling innebär att de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna integreras.
Agenda 21 lägger till dimensionen samverkan mellan kommun, invånare och andra lokala
aktörer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick hösten 2004 uppdraget att ta fram en strategi med
plattform för stadens Agenda 21-arbete, som ett första steg mot en lokal policy för hållbar
utveckling.
Miljöförvaltningen gör tillsammans med stadsdelsförvaltningarna bedömningen att ett
helhetsgrepp måste tas kring inriktning och metoder för arbetet med hållbar utveckling i
Stockholm. Idag arbetar staden med alla dimensioner men med låg grad av samordning och
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med en del tydliga målkonflikter. För att arbetet med hållbar utveckling i Stockholm ska
omfatta alla dimensioner och tydliggöras i stadens integrerade ledningssystem gör
Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna bedömningen att en central samordning
krävs, i linje med SPO-utredningen. Stadsledningskontorets ansvar för framtagningen av
stadens nästa miljöprogram 2007 är ett bra exempel på ett steg i den riktningen.
Tydligt definierade metoder för målformulering och uppföljning krävs som utgångspunkt för
en övergripande vision, Vision Stockholm, och grundprinciper för arbetet med hållbar
utveckling i Stockholm, en policy för hållbar utveckling i Stockholm. Ett hållbart Stockholm
kan sedan konkretiseras med mål och åtgärder inom befintligt program- och planarbete. Ett
Agenda 21-perspektiv bör inarbetas i mål och åtgärdsförslag i stadens styrdokument för att
skapa förutsättningar för invånare och andra lokala aktörer att bidra till en hållbar utveckling.
Kommunstyrelsens pågående översyn av stadens styrdokument ger de övergripande
principerna för hur stadens olika styrdokument vägs samman.
Miljöförvaltningen föreslår i Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006, bilaga 1,
inriktningen under 2006 på stadens arbete med hållbar utveckling och hur arbetet bör breddas
till att omfatta alla nämnder och styrelser. Strategin definierar arbetssätt för att integrera de
ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna i stadens program- och planarbete samt
ger stöd för nämnder och styrelser att formulera åtgärdsplaner. Strategi för Agenda 21-arbetet
i Stockholms stad 2006 ska inarbetas i kommunstyrelsens uppdrag att sammanhålla arbetet
med en policy för hållbar utveckling i Stockholm. De åtgärder som krävs för att säkerställa
strategins inriktning är beroende av insatser från nämnder och styrelser samt central styrning
och revision. Formerna för revision bör utformas av Stadsledningskontoret. Förslagsvis bör
både intern och extern revision genomföras av nämnders och styrelsers respektive
verksamhetsberättelse. Miljöförvaltningen kan bistå med kompetens kring den ekologiska
dimensionen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 22 november 2004, dnr 303-1279/2004, uppdragit åt Miljö- och
hälsoskyddsnämnden att ta fram ett förslag till en för staden gemensam strategi med plattform
för Agenda 21-arbetet i staden. Denna strategi med plattform ska vara första steget i arbetet
för en lokal strategi för hållbar utveckling. Ett första förslag till strategi presenterades för
miljö- och hälsoskyddsnämnden 2005-09-20. Förslaget återremitterades till
Miljöförvaltningen.
Uppdraget att ta fram en lokal strategi/ policy (enligt beslut i Kommunfullmäktige ska
begreppet strategi ersättas med policy, Kommunfullmäktige 2005-04-18, dnr 021-3771/2004)
för hållbar utveckling i Stockholm ligger i linje med den utveckling av Stockholms stads
arbete med Agenda 21 som Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om den 2 mars 2004,
dnr 2004-000562-205.
Uppdraget ligger även i linje med kommunstyrelsens påbörjade arbete med att ta fram en
samlad vision för stadens utveckling i brett samarbete med berörda nämnder (Stockholms
stads budget 2006).
Kommunfullmäktige har i Stadens politiska organisation (SPO) – demokrati och ledarskap,
Insatser för fördjupad demokrati, del 2 den 24 januari 2005, dnr 021-4314/2003, beslutat att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla samordningen, styrningen och uppföljningen i
större projekt där olika nämnder och bolag ingår. Vidare anges att kommunstyrelsen ska
samordna miljöprogrammet, andra program och infrastruktursatsningar för att åstadkomma ett
långsiktigt hållbart samhälle. I detta ligger också att säkerställa ett utvecklat utvärderings- och
uppföljningsarbete.
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Med den tid som funnits till förfogande för uppdraget har Miljöförvaltningens arbete haft
följande utgångspunkter:
• stadens fem inriktningsmål samt budget 2005 och 2006.
• stadens miljöpolicy.
• Stadens styrdokument, framför allt Stockholms miljöprogram, Näringslivspolitiskt
program för Stockholm, Plan för jämlikhet, integration och mångfald samt förarbetet
till folkhälsoprogram.
• SPO-utredningen samt översynen av stadens styrdokument.
• Miljöförvaltningens Agenda 21-uppdrag i budget 2005 och 2006.
• stadsdelsförvaltningarnas Agenda 21-uppdrag i budget 2005 och 2006.
• erfarenheter från det lokala Agenda 21-arbetet från 1995 fram till idag.
• Vision Stockholm 2030.
• Stadsdelsförnyelsen.
• slutbetänkandet från Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat som 2003
avrapporterade sitt arbete i rapporten En hållbar framtid i sikte, SOU 2003:31, med
förslag på det fortsatta arbetet med Agenda 21, Habitat och hållbar utveckling. Den
föreslår bl.a. att lokala strategier för hållbar utveckling tas fram, där riktlinjer för ett
långsiktigt och samordnat arbete med hållbar utveckling inom kommunen anges.
• stadens internationella åtaganden och Miljö- och hälsoskyddsnämndens erfarenheter
från internationellt arbete.
Projektet har tagit del av de remissvar som lämnades av förvaltningar och bolag i ärendet
Framtagandet av ett nytt miljöprogram och en lokal strategi för hållbar utveckling i
Stockholms stad, kommunfullmäktige dnr 303-1279/2004, som ledde till uppdraget.
Arbetet har bedrivits i projektform med en styrgrupp bestående av representanter från
Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta, Östermalm, Hägersten
respektive Farsta. Projektledning har legat på Miljöförvaltningen och i projektgruppen har
stadsdelsförvaltningen i Hägersten, Kungsholmen, Farsta respektive Hässelby-Vällingby
medverkat. Dessutom har stadens Agenda 21-nätverk med representanter från stadsdelsförvaltningar, Miljöförvaltningen och Konsumentförvaltningen aktivt deltagit i projektet.
Resultatet har diskuterats med Stadsledningskontoret, Infrastrukturavdelningen.
Arbetet har dokumenterats och finns tillgängligt på Miljöbarometern,
www.stockholm.se/miljobarometern.
Hållbar utveckling enligt Agenda 21
De naturgivna förutsättningarna sätter den yttre ramen för vår tillvaro; vi lever i ett slutet
system, jordens resurser är begränsade och solen är den enda långsiktiga energikällan. Utifrån
detta perspektiv och med utgångspunkt i de förutsättningar och behov vi människor har kan vi
skapa välfärd och rättvisa för oss och kommande generationer — en hållbar utveckling.
Idag finns på olika samhällsnivåer strategier för hållbar utveckling framtagna där formen
skiljer sig men det övergripande budskapet är detsamma; de utgår i de flesta fall från
Bruntlandkommissionens rapport 1987 till FN Vår gemensamma framtid, den rapport som
blev genombrottet för begreppet hållbar utveckling (sustainable development).
Brundtlandkommissionens rapport definierar hållbar utveckling som: "... en utveckling som
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tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer
att tillfredsställa sina behov."
Hållbar utveckling utgår från en helhetssyn och består av tre ömsesidigt beroende
dimensioner:
• ekologisk hållbarhet
• social hållbarhet
• ekonomisk hållbarhet
Den ekologiska dimensionen utgör en yttre gräns då vi människor är beroende av naturens
kretslopp och resurser. Det handlar om att bevara de regionala och globala ekosystemens
tjänster och återhämtningsförmåga. Inom denna ram kan den sociala dimensionen sägas vara
målet för hållbar utveckling – att alla människor idag och framöver ska kunna få sina
grundläggande behov tillgodosedda och rätten till en god livsmiljö inom gränserna för
ekosystemens bärkraft. Den ekonomiska dimensionen kan då ses som ett medel för att uppnå
målet. (SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling).
Hållbar utveckling utgår från vårt beroende av jordens ekosfär och en sammankopplad värld,
där människors livsstil och politiska och företags beslut förr eller senare påverkar varandra.
Det innebär att lokalt, nationellt och regionalt arbete har ett eget intresse i att ta ansvar för
hållbar utveckling och att bidra till globala förbättringar genom ett lokalt arbete och ett
internationellt samarbete. Även individers delaktighet och ansvar är av betydelse. Detta är vad
FN:s internationella handlingsprogram Agenda 21 står för, att ”tänka globalt och agera
lokalt”. Agenda 21 pekar ut kommunerna som särskilt viktiga för att föra ner arbetet med
hållbar utveckling på lokal nivå, där politiken kommer närmast invånarna. En bärande tanke i
Agenda 21-arbetet är att bidra till en förändringsprocess där samverkan utvecklas mellan
samhällets aktörer och sektorer.
De aktuella internationella och nationella strategier för hållbar utveckling som kan nämnas är:
•

FN:s Rio-deklaration och handlingsprogrammet Agenda 21 från 1992,
Istanbuldeklarationen och Habitatagendan från 1996, samt
Johannesburgsdeklarationen och Johannesburgplanen från 2002.

•

EU:s strategi för hållbar utveckling som antogs i Göteborg 2001 (revideras 2005).

•

Från januari 2005 har de nordiska länderna en gemensam, reviderad,
strategi, Bæredygtig udvikling - En ny kurs for Norden.

•

Sveriges regering presenterade i april 2004 En svensk strategi för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling och stadens åtaganden
Kommunfullmäktige beslöt 1994 att staden ska arbeta med Agenda 21. Uppdraget att driva
arbetet lades inledningsvis på Miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med stadsdelsreformen 1997 lades det operativa arbetet ut på stadsdelsnämnderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan 2003 ett uppdrag att samordna stadens Agenda 21-arbete.
Stockholms stad har genom den nuvarande budgetens fem övergripande inriktningsmål
formulerat viljan att aktivt arbeta med hållbar utveckling:
•
•
•
•
•

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Ta ansvar för ekonomin.
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Genom uppdrag i budget arbetar stadens verksamheter med de olika dimensionerna av hållbar
utveckling. Tyngdpunkten i det arbete som idag definieras som Agenda 21 i förvaltningars
och bolags verksamheter ligger på den ekologiska dimensionen.
Av de stadsövergripande styrdokument som redovisas i Stockholms stads budget 2006, bilaga
11, har flertalet bäring på stadens arbete med hållbar utveckling. Exempel på styrdokument är
Vattenprogram för Stockholm 2000 (Kommunfullmäktige 1995), Ekologiskt byggande i
Stockholm (KF 1997), Översiktsplan (KF 1999), Servicepolicy för ytterstaden (KF 2000),
Dagvattenstrategi för Stockholms stad (KF 2002), Stockholms miljöprogram med tillhörande
kommunikationsstrategi (KF 2003 och KF 2004), Stockholms handlingsprogram mot
växthusgaser (KF 2003), Renhållningsordning för Stockholms kommun med avfallsplan (KF
2003), Riktlinjer för Stadsdelsförnyelsen (KF 2003), Plan för jämlikhet, integration och
mångfald (KF 2005) samt Näringslivspolitiskt program för Stockholm 2004-2006 (KF 2004),
Folkhälsoprogram för Stockholms stad (under utarbetande).
Stadsbyggnadsnämnden gav 2002 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att visualisera
Översiktsplan 99 (ÖP99) och konkretisera planens strategier. I uppdraget ingick att beskriva
hur en befolkningsökning med 150 000 invånare till år 2030 kan se ut, vilka
infrastrukturinvesteringar som kan krävas och hur en socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbar stadsbebyggelse kan åstadkommas. I februari 2004 presenterades
diskussionsunderlaget Vision Stockholm 2030.
Ett brett Agenda 21-arbete bedrivs i stadens 18 stadsdelsförvaltningar. Genom ordinarie
verksamhet, bl.a. miljöutbildningar och informationsinsatser samt framgångsrika projekt
såsom Grönskande levande gårdar och närsamhällen, Samverkan för hållbart resande och
Kampanjen södra Järva rent och snyggt, Konsumera smartare och minska växthuseffekten
involveras och stöttas lokala aktörer i arbetet för en hållbar utveckling i Stockholm.
Miljöförvaltningen bidrar med utåtriktat arbete genom Stockholmarnas indikatorer för
hållbar utveckling, Klimatkampanjen, energirådgivning, Stockholms miljöprogram, Miljöbilar
och miljödiplomering av företag.
Vad gäller Stockholms stads bidrag till det internationella arbetet har staden efter beslut av
Kommunstyrelsen 1995 undertecknat Ålborgdeklarationen (om lokalt Agenda 21-arbete och
att utarbeta långsiktiga planer för hållbar utveckling). Enligt beslut i Kommunstyrelsen 200504-06, dnr 086-2661/2004, har staden även undertecknat Ålborgåtagandena. Därmed har
Stockholms stad förbundit sig att utifrån tio åtaganden göra en lägesbeskrivning, formulera
lokala delmål för hållbar utveckling genom bred lokal samverkan samt att samverka med
övriga städer som undertecknat åtagandena.
Andra relevanta internationella samarbeten som Stockholm deltar aktivt i är Eurocities, en
organisation som företräder stora städer i Europa, Local Governments for Sustainability,
(ICLEI), ett globalt miljönätverk som bl.a. driver kampanjen för klimatskydd Cities for
Climate Protection (CCP), samt Union of the Baltic Cities (UBC), en organisation som
företräder och samverkar med städer runt Östersjön och Öresund. Ett kunskaps- och
erfarenhetsutbyte sker även genom nätverket Nordens större städer där miljönämnderna och
-förvaltningarna i de fem nordiska huvudstäderna samt Göteborg och Malmö deltar.
På det nationella planet har staden utbyte med Malmö och Göteborg kring hållbar utveckling.
Stockholm är även medlem i föreningen Sveriges ekokommuner.
Utvecklingen av stadens Agenda 21-arbete från mitten av 90-talet beskrivs kortfattat i Från
Rio 1992 till Stockholm 2005, bilaga 2, samt i Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende 2004000562-205 Miljöförvaltningens samordning av Stockholms Agenda 21-arbete.
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Förvaltningens synpunkter
Hållbar utveckling kräver långsiktig planering och helhetssyn; att kunna väga ihop många
olika, ibland motstridiga, intressen som t.ex. planera och bygga bostäder, naturvård, möjlighet
till företagsetablering, minskad hälsopåverkan från transporter, effektiv energianvändning och
god ekonomi. Hållbar utveckling innebär att de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna integreras.
Begreppet hållbar utveckling upplevs av många som oprecist. För att arbetet inte ska stanna
vid att staden tar fram visioner och mål, måste initiativ tas för att formulera en gemensam
målbild, ta bort hinder, stimulera samverkan, utveckla processer och utbyta erfarenheter. Allt
för att kunna gå från ord till handling – från mål till åtgärder.
Miljöförvaltningen gör tillsammans med stadsdelsförvaltningarna bedömningen att ett
helhetsgrepp måste tas kring inriktning och metoder för arbetet med hållbar utveckling och
för att kunna ta fram en för staden gemensam policy för hållbar utveckling i Stockholm.
Stockholms stad arbetar idag med alla tre dimensionerna inom hållbar utveckling. De tre
dimensionerna är dock inte tydligt sammankopplade. Förutsättningar för detta bör finnas
genom central samordning i linje med SPO-utredningen. Genom tydlig samordning av målen
i Näringslivspolitiskt program för Stockholm, Stockholms miljöprogram, det kommande
folkhälsoprogrammet och Plan för jämlikhet, integration och mångfald bör arbetet med
hållbar utveckling kunna omfatta alla tre dimensioner och tydliggöras i stadens integrerade
ledningssystem. Stadsledningskontorets ansvar för framtagningen av stadens nästa
miljöprogram 2007 är ett bra exempel på ett steg i den riktningen.
Med en tydlig gemensam inriktning, ansvarsfördelning och styrning via budget samt
definierade metoder för arbetet med hållbar utveckling kan en övergripande vision och mål tas
fram för staden. Vision och mål för hållbar utveckling i Stockholm bör lyftas fram inom
befintligt program- och planarbete. Viktiga framtida styrdokument i sammanhanget kommer
att bli Vision Stockholm och en lokal policy för hållbar utveckling. Beslutet i
kommunfullmäktige den 18 april 2005, dnr 021-3771/2004, om en Vision Stockholm är en
viktig del för långsiktighet i stadens arbete. Vision Stockholm ska enligt beslutet vara ”en
gemensam, långsiktig vision för stadens utveckling. Ett dokument som samlat redovisar
stadens långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför och strategier för en långsiktigt
hållbar utveckling. Tidsperspektivet är ca 30 år. Visionen följs upp av program och planer.”
Kommunstyrelsens påbörjade arbete med att ta fram en samlad vision för stadens utveckling i
brett samarbete med berörda nämnder bör kunna ta stöd i erfarenheter från det lokala Agenda
21-arbetet, arbetet med Stockholms miljöprogram, Näringslivspolitiskt program för
Stockholm, kommande folkhälsoprogram samt Plan för jämlikhet, integration och mångfald.
Ytterligare en viktig utgångspunkt bör vara Stadsbyggnadsnämndens diskussionsunderlag
Vision Stockholm 2030 samt det lokala utvecklingsarbete som pågår i sedan hösten 2003
inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Viktigt är att ett samarbete utvecklas mellan Stockholms
aktörer, inklusive ett invånarperspektiv, i framtagningen av Vision Stockholm och att
dokumentet omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bidrar till den ekologiska dimensionen och med erfarenheter från dialog
med invånare och andra lokala aktörer inom ramen för arbetet med Stockholms miljöprogram
och Agenda 21.
Behovet av att samordna målen i stadens styrdokument märks i Stockholms stads budget 2005
och 2006 där det finns separata uppdrag till olika förvaltningar och bolag som kan motverka
varandra. Detta kan bl.a. gälla konflikter mellan miljö- och exploateringsmål. Här bör en
policy för hållbar utveckling ange förhållningssätt och inriktning för stadens långsiktiga
arbete med hållbar utveckling.
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I kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2005, dnr 021-4314/2003, om Stadens politiska
organisation betonas att stockholmarna ska garanteras inflytande i stadens planeringsprocesser. Även i arbetet med Ålborgåtagandena är samverkansprocesser med lokala aktörer
ett krav. Ett Agenda 21-perspektiv bör därför inarbetas i mål och åtgärdsförslag i stadens
styrdokument för att skapa förutsättningar för invånare och andra lokala aktörer att bidra till
en hållbar utveckling. För att ge stöd till dessa beslut bör metoder för dialog och delaktighet
sammanställas, utvärderas vad gäller användbarhet inom stadens olika verksamheter och
spridas för användning. Miljöförvaltningen har tidigare ett uppdrag att göra en sådan
sammanställning (MHN, Samordning av Stockholms Agenda 21-arbete, dnr 2004-000562205). En kompletterande beskrivning av goda exempel inom arbetet med hållbar utveckling i
Stockholm kommer att i läggas fram av Miljöförvaltningen våren 2006.
För att säkerställa att stadens styrdokument, definierade i budget, bidrar till arbetet med
hållbar utveckling krävs en kartläggning och faktainsamling av tillstånd och påverkan i
Stockholm, en hållbarhetsutredning. Metoder och resultat från Miljöförvaltningens miljö- och
hälsoutredning, som ger underlag till miljöprogram och målstyrd tillsyn, bör användas
tillsammans med motsvarande underlagsarbete för översiktsplan, kommande
folkhälsoprogram, Plan för jämlikhet, integration och mångfald samt Näringslivspolitiskt
program för Stockholm. En hållbarhetsutredning ger både underlag för prioriteringar vid
framtagning av nya styrdokument och underlag för att identifiera och synliggöra
målkonflikter i nuvarande program.
En hållbarhetsutredning beskriver övergripande utgångsläget för Stockholms arbete med
hållbar utveckling och utifrån detta läge kan Vision Stockholm formuleras.
Tydliga uppdrag i budget och anvisningar till verksamhetsplanering måste följas upp. Genom
det integrerade ledningssystemet bör uppföljning, utvärdering och redovisning vara tydlig vad
gäller stadens verksamheters insatser inom hållbar utveckling.
Mål, delmål och nyckeltal har tagits fram inom Miljöprogrammet för att kunna följa och
redovisa stadens utveckling inom prioriterade områden inom den ekologiska dimensionen,
både inom stadens verksamheter och av stockholmarnas insatser. Stockholmarnas insatser
följs i ett hållbarhetsperspektiv upp genom Stockholmarnas indikatorer för hållbar utveckling.
En internationell koppling inom uppföljning av miljöområdet är den årliga redovisning som
staden gör av 11 gemensamma miljöindikatorerna inom nätverket Nordens större städer.
Ett annat underlag är Ålborgåtagandena som genom sina 10 utpekade åtaganden ger en god
grund för ett samlat grepp och redovisning av hållbarhetsfrågorna i staden.
Den webbaserade Miljöbarometern är ett bra verktyg för att öppet och pedagogiskt redovisa
uppföljning och utveckling av arbetet med hållbar utveckling. Idag redovisar Miljöbarometern
uppföljningen av Stockholms miljöprogram, miljötillståndet i Stockholm, Stockholmarnas
indikatorer för hållbar utveckling, Nordens större städers miljöindikatorer samt Sveriges
ekokommuners gröna nyckeltal. Miljöbarometern kan med fördel vidareutvecklas till en
hållbarhetsbarometer där stadens arbete med hållbar utveckling och Ålborgåtagandena
redovisas.
I stadens budget för 2006 anges att ”det är naturligt att tyngdpunkten i stadens Agenda 21arbete ligger lokalt på stadsdelsnämndsnivå, nära medborgarna”. Som underlag för
åtgärdsplaner i stadsdelsnämnderna bör, förutom uppdrag i budget, relevanta mål i
Stockholms miljöprogram, Näringslivspolitiskt program för Stockholm, Plan för jämlikhet,
integration och mångfald samt det kommande folkhälsoprogrammet användas. Med relevanta
mål avses de mål som pekar ut områden där staden genom insatser kan stödja och stimulera
medverkan från invånarna och andra lokala aktörer. Åtgärdsplaner bör följas upp genom att
beskriva stadsdelsnämndernas insatser och invånarnas medverkan.
G:\GEMENSAM\Nämnd\TJUTSDN\2006\060216\310-028-06biltjut.docSida

7 (8)

Senast sparat: 2006-01-20 11:30

Dnr 2005-002599-205
Genomförandet av arbetet med Agenda 21 i stadsdelsnämnderna är viktigt för att garantera
inflytande från stockholmarna och är beroende av samordning i respektive
stadsdelsförvaltning. Under 2005 varierar omfattningen på stadsdelsförvaltningarnas Agenda
21-samordning mellan deltid och två heltidstjänster. Till detta kommer andra insatser i
verksamheterna som bidrar till Agenda 21-uppdraget. Dock är det av vikt att
stadsdelsförvaltningarna har samordningsfunktionen för att effektivisera och stödja
demokratiprocesser, exempelvis vid planering, byggande, lokalisering av infrastruktur, att
fånga upp invånarnas behov som konsumenter, brukare och klienter samt att fånga upp
ungdomars delaktighet. I de stadsdelsområden som medverkar i Stadsdelsförnyelsen finns
lokala utvecklingssamordnare som ansvarar för att vidareutveckla lokala demokrati- och
utvecklingsprocesser. I detta arbete betonas särskilt vikten av att öka ungas delaktighet.
Mot bakgrund av ovanstående och med erfarenheter från Miljöförvaltningens uppdrag att
samordna stadens Agenda 21-arbete och stadsdelsförvaltningarnas operativa arbete med
Agenda 21 beskriver Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006, bilaga 1,
områden att utveckla och förankra för att staden ska kunna ta fram en tydlig inriktning och
metoder för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm. Den lyfter fram det som staden bör
göra i syfte att garantera alla lokala aktörers medverkan och delaktighet. Strategin ska bidra
till att ge staden ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling genom övergripande styrning,
samordning och redovisning samt mål för och uppföljning av det operativa arbetet. De
åtgärder som krävs för att säkerställa strategins inriktning är beroende av insatser från
nämnder och styrelser samt central styrning och revision. Formerna för revision bör utformas
av Stadsledningskontoret. Förslagsvis bör både intern och extern revision genomföras av
nämnders och styrelsers respektive verksamhetsberättelse. Miljöförvaltningen kan bistå med
kompetens kring den ekologiska dimensionen. Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms
stad 2006 ska inarbetas i kommunstyrelsens uppdrag att sammanhålla arbetet med en policy
för hållbar utveckling i Stockholm. (Framtagandet av ett nytt miljöprogram och en lokal
strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad, kommunfullmäktige dnr 303-1279/2004)
Kommunikation av inriktning och metoder för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm
Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 lyfter fram vikten av en för staden
gemensam inriktning och gemensamma metoder för arbetet med hållbar utveckling. Styrning
är en framgångsfaktor, dialog och samverkan mellan stadens olika nämnder och styrelser en
annan. Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006 bör därför aktivt kommuniceras
i staden. Detta kan göras genom information till nämnder och styrelser och genom direkta
diskussioner med ansvariga för program och planer i förvaltningar och bolag under 2006.
Stadsledningskontorets initiativ under hösten 2005 till en bred diskussion om den
övergripande strukturen för stadens styrdokument, kopplingar och gränsdragningar mellan
stadens program och planer som bör fortsätta. Miljöförvaltningen bidrar till arbetet med
kompetens kring den ekologiska dimensionen.
Bilagor
Bilaga 1: Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006.
Bilaga 2: Från Rio 1992 till Stockholm 2005.
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