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Sammanfattning
Agenda 21 skapades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de
Janerio 1992. Man fastställde 27 principer för en hållbar utveckling, en
agenda för det 21:a århundradet. FN:s Agenda 21 behandlar inte endast
miljöfrågor utan betonar även vikten av t.ex. demokrati, utbildning, vetenskap, sociala och ekonomiska frågor. Man tar ett helhetsgrepp när det gäller förutsättningarna för en hållbar mänsklig utveckling.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige
att ta fram ett förslag till en gemensam strategi för Agenda 21-arbete i staden. I förslaget till strategi betonar miljöförvaltningen att ett helhetsgrepp
måste tas för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm. Ett antal olika
beslut och styrdokument berör idag frågan om hållbar utveckling. Dessa
behöver synkroniseras bättre. Arbetet bör breddas så att alla nämnder och
styrelser omfattas. Stadsdelsförvaltningen är i stort sett positiv till förslagen om en strategi för hållbar utveckling, att göra en hållbarhetsutredning
och att stadsledningskontoret samordnar stadens långsiktiga arbete för ett
hållbart Stockholm. Fackförvaltningarna bör få en större roll i Agenda 21arbetet. Underifrånperspektivet är viktigt att behålla så att företag, organisationer och medborgare blir delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Gemensam Service. Remissvar skall
vara kommunstyrelsen tillhanda 2006-03-03.
Bakgrund
Agenda 21 skapades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de
Janerio 1992. Man fastställde 27 principer för en hållbar utveckling, en
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agenda för det 21:a århundradet. FN:s Agenda 21 behandlar inte endast
miljöfrågor utan betonar även vikten av t.ex. demokrati, utbildning, vetenskap, sociala och ekonomiska frågor. Man tar ett helhetsgrepp när det gäller förutsättningarna för en hållbar mänsklig utveckling.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick hösten 2004 uppdraget att utarbeta
en strategi för stadens Agenda 21-arbete. Stadsdelsnämnderna m.fl. har nu
fått förslaget till Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad på remiss. Remissen innefattar även miljöförvaltningens tjänstutlåtande och bilagan: ”Från Rio 1992 till Stockholm 2005”. Den bilagan anser förvaltningen vara en bra bakgrund för alla som arbetar med hållbar utveckling i
staden.
I förslaget till strategi ges följande bakgrund till strategiarbetet: Hållbar utveckling kräver helhetssyn och långsiktig planering för att kunna väga
ihop många olika, ibland motstridiga intressen, t.ex. planera och bygga bostäder, naturvård, möjlighet till företagsetablering, minskad hälsopåverkan
från transporter, effektiv energianvändning och god ekonomi.
För att nå målet att utveckla och förankra det pågående arbetet för ett hållbart Stockholm krävs styrning av all verksamhet i staden så att den hållbara utvecklingens tre dimensioner, den ekologiska, sociala och ekonomiska,
omfattas. Vidare krävs metoder som garanterar dialog och delaktighet.
Agenda 21-strategin syftar till att stärka samverkan mellan staden, dess invånare och de lokala aktörerna.
Ett Agenda 21-arbete bedrivs i dag i stadens 18 stadsdelsförvalt-ningar.
Tyngdpunkten i det arbete som idag identifieras som Agenda 21 ligger på
den ekologiska dimensionen. Genom ordinarie verksamheter, exempelvis
miljöutbildningar och informationsinsatser samt en rad projekt involveras
och stöttas lokala aktörer i arbetet som leder till en hållbar utveckling i
Stockholm. Enligt förslaget till strategi arbetar idag staden med alla dimensioner men med otillräcklig samordning och med en del målkonflikter.
Förslaget innebär att inriktning och metoder för arbetet med hållbar utveckling samordnas. För att ge stadens arbete med hållbar utveckling samlad kraft bör uppföljningsbara mål formuleras där invånare och andra lokala aktörers medverkan stimuleras. En förutsättning i arbetet för en hållbar
utveckling är att ta vara på de goda exempel som finns i staden. I bilagan
”Från Rio 1992 till Stockholm 2005” finns en kortfattad beskrivning av
stadens arbete med hållbar utveckling.
Styrdokument och arbetsområden behöver enligt strategin samordnas. Erfarenheter från det lokala Agenda 21-arbetet, Stockholms miljöprogram,
det kommande folkhälsoprogrammet, Näringslivspolitiskt program för
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Stockholm, Plan för jämlikhet, integration och mångfald, Stadsdelsförnyelsen samt diskussionsunderlaget Vision Stockholm 2030 är alla viktiga delar i framtagandet av en policy för hållbar utveckling i Stockholm och Vision Stockholm. Dessa bör tas fram i en samverkansprocess mellan stadens
bolag och förvaltningar. Den bör ledas av stadsledningskontoret och starta
under 2006. Som underlag bör en hållbarhetsutredning göras där en analys
av bland annat ovan nämnda erfarenheter, planer och program genomförs
för att undanröja målkonflikter.
Förvaltningens kommentarer
Stadsdelsförvaltningen har haft viss insyn i arbetet med en Agenda 21strategi, men trots detta finner vi materialet svårtillgängligt. Ett undantag
är bilagan ”Från Rio 1992 till Stockholm 2005” där en god översikt över
stadens Agenda 21-arbete ges.
Förvaltningen tycker att även stadens fackförvaltningar och bolag bör få
större möjlighet att bedriva Agenda 21-arbete. Genom ett nära samarbete
med stadsdelsförvaltningarna kan arbetet med en hållbar utveckling få
samma bredd i alla stadsdelar samtidigt som den lokala dimensionen kvarstår. En tyngdpunktsförskjutning från stadsdelsnämnderna till mer jämn
fördelning också på facknämnder och bolag är rimlig.
Arbetet som Agenda 21-samordnare på en stadsdelsförvaltning innehåller
många olika delar. Det innebär både internt miljöarbete med förvaltningens olika verksamheter samtidigt som det är utåtriktat arbete mot stadsdelens invånare och företag. En central samordning på stadsledningskontoret
kopplat till olika verksamheter för hållbar utveckling på förvaltningar och
bolag skulle kunna ge ett stort stöd i både det interna och det utåtriktade
arbetet. En förutsättning för det är att aktiviteterna utformas gemensamt så
att den lokala kännedomen tas tillvara.
Goda exempel på befintliga sådana verksamheter är ”Miljödiplomering av
företag” och ”Säker och lekvänlig skolväg” som båda drivs av fackförvaltningar, men som ursprungligen utformats av stadsdelsförvaltningar. I
dessa verksamheter finns resurser för att komma ut till företag respektive
skolor i stadsdelsområdet. Det genomförs aktiviteter tillsammans med respektive Agenda 21-samordnare, som det inte skulle vara effektivt att göra
lokalt. Miljödiplomering av företag borde utökas så att det blev en avdelning som arbetade med miljödiplomering av stadens verksamheter, för att
få en bättre efterlevnad av miljöprogrammet. Det skulle ge Agenda 21
samordnarna i stadsdelarna stöd i det interna miljöarbetet.
En styrka i Agenda 21-arbetet i staden är Agenda 21-nätverket, ett samarbete mellan Agenda 21-samordnare i staden för erfarenhets- och kunskapsutbyte.
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I framtagandet av en policy för hållbar utveckling och Vision Stockholm
är det viktigt att få med alla förvaltningar och bolag men även organisationer och företag som verkar i Stockholm. Rundabordssamtal där företagare,
forskare och boende diskuterar hållbar utveckling i Stockholm, skulle kunna föras i varje stadsdel. Förutom de erfarenheter, planer och program som
nämns anser förvaltningen att indikatorerna för hållbar utveckling vara underlag för policyn. Alla dessa ger en bra grund för att få med både den
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen av Agenda 21. Den hållbarhetsutredning som föreslås bör vara en förutsättningslös utredning av
tillstånd och påverkan i Stockholm. Den ska ge ett underlag för att kunna
göra resurseffektiva prioriteringar som leder utvecklingen mot ett hållbart
Stockholm.
Förvaltningen anser att det är viktigt att ha i åtanke att hållbar utveckling
enligt Agenda 21 är ett internationellt åtagande men att genomförandet
sker lokalt. Arbetet med hållbar utveckling är långsiktigt över flera generationer och det måste kunna fortgå oavsett olika politiska majoriteter i staden. Förvaltningen ser gärna att en långsiktig policy för hållbar utveckling
tas fram, gemensamt för hela staden och med bred politisk förankring.
I bilagan ”Från Rio 1992 till Stockholm 2005” finns beskrivet att en kommunal Agenda 21-grupp med förvaltnings- och bolagschefer fungerade
som styrgrupp, och att de hade en referensgrupp med representanter från
företag, organisationer och forskare. Dessa grupper pekades ut redan i Rio
1992 som viktiga i Agenda 21-processen. Förvaltningen anser att styrningen av Agenda 21 arbetet skulle kunna ske med hjälp av ett Agenda 21 råd
där förvaltningar, bolag, företag och organisationer skulle vara representerade.
Agenda 21 arbetet har i för stor utsträckning präglats av projekt med projektfinansiering och i för liten utsträckning av integration i huvudverksamheterna. Statliga förkortningar som LIP (lokalt investeringsprogram) och
KLIMP (klimatpåverkan) samt en kommunal Miljömiljard har finansierat
viktiga projekt som inte senare fullt ut kunnat integreras i ordinarie verksamhet och därför - åtminstone delvis - inte givit optimal utdelning. Agenda 21 i framtiden bör ges en mer stabil ekonomisk struktur. En hållbarhetsfond där företag och organisationer kan söka bidrag för aktiviteter som leder till en hållbar utveckling kan vara ett sätt att arbeta, likt den miljöfond
som fanns 1997-1999. Hållbarheten över tid för en sådan finansieringslösning måste dock säkras politiskt.
__________
Bilagor: Remissmaterialet

