Interpellation till Katarina Luhr (Mp) om voluntary local
review
Inom ramen för arbetet med att nå de globala Agenda 2030-målen har staden anslutit sig till
initiativet Voluntary Local Review. Initiativet kommer från staden New York och syftet är att
skapa förutsättningar för kunskapsutbyte med andra städer inom hållbarhetsarbetet. I och med
att staden skrivit på deklarationen ska vi också rapportera till FN om hur arbetet fortskrider.
Ett noggrant uppföljnings- och rapporteringsarbete är centralt för att uppnå målen inom Agenda
2030. Stockholms stad har ett väl upparbetat system för uppföljning, men förbättringspotential
finns naturligtvis alltid. Därför är vi försiktigt positiva till att Stockholm skrivit på för deltagande i
Voluntary Local Review. Dock är det svårt att via officiella kanaler mer i detalj utläsa vad
deltagandet innebär. Informationen på stadens egen hemsida ger inte någon djupare insyn.
Stockholms råd för Agenda 2030 har endast fått en kortfattad muntlig information.
Vi Socialdemokrater har vid flera tidigare tillfällen påpekat brister i stadens hantering av
internationella deklarationer. Stadens politiska ledning har gett dubbla budskap kring vad en
påskrift av ett internationellt avtal faktiskt innebär. Vi saknar fortfarande klara besked kring om
staden har utlyst klimatnödläge eller ej och huruvida stadens köttkonsumtion ska minska i
enlighet med Good food cities declaration som finansborgarrådet skrev under i oktober 2019.
Det är viktigt att de internationella avtal som Stockholm skriver under efterlevs. Det handlar i
slutändan om Stockholms anseende i internationella sammanhang. Vidare måste deklarationerna
behandlas på ett transparent sätt, både vi beslutsfattare och stockholmarna måste ges möjlighet
till insyn i vilka internationella deklarationer staden ställer sig bakom och vad det innebär. Utifrån
detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
-

Vad är syftet och målet med Stockholms stads deltagande i Voluntary Local Review?
På vilket sätt fyller Voluntary Local Review en funktion för uppföljning som staden inte
redan gör?
Hur kommer kunskapsutbytet och jämförelsen med andra städer ske? Kommer det att
vara rapporter, konferenser eller andra former?

Stockholm den 20 april 2020
Maria-Elsa Salvo (S)
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