Utlåtande Rotel IX (Dnr KS 2020/267)

Stockholm bör ansluta sig till Glokala Sverige
Motion av Emilia Bjuggren (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Emilia Bjuggren (S) att Stockholms stad ska ansluta sig till initiativet Glokala Sverige vid nästa ansökningstillfälle. Motionären menar att ett deltagande i Glokala Sverige kan bidra i arbetet för att Stockholms stad ska uppnå målen inom Agenda 2030. Genom
ökat stöd till stadens medarbetare och ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte
med andra kommuner skapas mervärde genom projektet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att samverkan och utbyte av erfarenheter med
andra aktörer ökar förutsättningarna för stadens arbete med Agenda 2030.
Kontoret lyfter att staden ansökte om möjligheten att ansluta sig till Glokala
Sverige redan år 2019 men först under 2021 blev antagen att ingå i projektet.
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Mina synpunkter
Vi i den grönblå majoriteten har sedan 2018 slagit fast att Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för en hållbar utveckling i
vår stad, och att Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de 17
globala hållbarhetsmålen. Som huvudstaden i ett av världens rikaste och mest
välmående länder är det självklart att Stockholm ska visa vägen och ta ansvar
genom att bidra till samhällsförändringar som ska leda till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Vi har bara nio år kvar till 2030 och för att uppnå de globala målen, för att
rädda klimatet och miljön och utrota fattigdom. Då är det av stor vikt att göra
allt vi kan för att komma så långt som möjligt i arbetet, så fort som möjligt. I
detta syfte har en stadsövergripande nätverksbaserad organisation utvecklats
där stadens olika nämnder har ansvar för olika mål, och där stadsledningskontoret ansvarar för samordningen av arbetet. Uppföljnings- och utvecklingsarbetet görs löpande på ett integrerat sätt, genom stadens ordinarie system för ändamålet, ILS-systemet.
Jag håller med Emilia Bjuggren om att arbetet även behöver präglas av lärande och utbyte av erfarenheter på olika sätt och nivåer, som kompletterar
varandra för att ta ytterligare steg i genomförandet av Agenda 2030. Därför har
staden redan 2019 ansökt om att vara med i projektet Glokala Sverige, som bedrivs i samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), med
finansiering av Sida. På grund av högt söktryck gjordes det en prioritering
bland sökande kommuner, och vår ansökan beviljades först vid årsskiftet
2020-2021. Genom projektet får staden tillgång till utbildningsinsatser och
möjlighet att arbeta tillsammans med ett stort antal svenska kommuner och regioner för att driva hållbarhetsarbetet framåt.
Därutöver och för att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte på en internationell nivå samarbetar staden med New York och Helsingfors om ett rapporteringssystem för Agenda 2030, i en så kallad Voluntary Local Review
Declaration, för att kunna utbyta information och data i jämförelsebart format
om möjligheterna för att ta sig an de globala målen på lokal nivå.
Bilaga
Motion av Emilia Bjuggren (S) om att Stockholm bör ansluta sig till
Glokala Sverige.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och
Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Det är glädjande att Stockholms stad fattat beslut i enlighet med motionen och nu ansluter sig till Glokala Sverige. Vi har goda förhoppningar om att ett deltagande kan
främja stadens arbete med Agenda 2030 och vill särskilt understryka vikten av ett gott
samarbete med civilsamhället.
Hanteringen av motionen är dock under all kritik. Motionen lämnades in för behandling i februari 2020. Normalt ska en motion remitteras ut omgående efter att den
inkommit till roteln. I detta fall dröjde det över ett år, och först efter påpekanden till finansroteln. Då hade beslut om deltagande i Glokala Sverige redan fattats i samband
med kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2021. Oavsett om det beror på slarv,
dåliga rutiner eller att man med avsikt väntade med behandlingen tills beslut var fattat
är det en oacceptabel hantering.
Motionsbehandling är en viktig del av kommunens demokratiska beslutsfattande
och ett betydelsefullt verktyg för oppositionspartierna. Att en process som ligger i linje
med motionens intentioner redan pågår i staden är inte skäl till att underlåta att behandla motionen. Det är tillnärmelsevis odemokratiskt. Detta är inte det enda exemplet
på dåligt fungerande ärendehantering och vi vill återigen påpeka vikten av att majoriteten kommer till rätta med problemen.
Med det sagt ser vi fram emot ett fortsatt arbete i staden för att nå de 17 målen
inom Agenda 2030. Då målen är integrerade och odelbara vill vi passa på att påminna
om att inget mål står över något annat och att staden måste arbeta för att uppfylla
samtliga mål. Vi är oroade över hur stadens beslutsfattande inte alltid styr mot målsättningarna inom Agenda 2030, det mest talande exemplet gäller målet om ekonomiskt
överkomliga bostäder. Majoritetens bostadspolitik motverkar snarare än bidrar till
måluppfyllelsen. Här behövs en annan politik, annars riskerar de höga ambitionerna
för de globala målen att bara bli tomma ord.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 2 juni 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Katarina Luhr
Hans Altsjö
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia
Bjuggren (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande
i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige yrkar Emilia Bjuggren att Stockholm ska
ansluta sig till Glokala Sverige vid nästa ansökningstillfälle. Glokala Sverige
är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och
engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner
och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD). Projektet finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021.
Motionären menar att ett deltagande i Glokala Sverige kan bidra i arbetet
för att Stockholms stad ska uppnå målen inom Agenda 2030. Genom ökat stöd
till stadens medarbetare och ökad möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra
kommuner skapas mervärde genom projektet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens budget 2021 framhåller att staden ska vara ledande i genomförandet av de globala målen och i framkant när det kommer till att leva upp till stockholmarnas mänskliga rättigheter. Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm tydliggör därtill hur de globala målen knyter an till de tre inriktningsmålen. Av budgeten framgår också att några
nämnder och bolagsstyrelser är målansvariga. Uppdraget för dem är att vara drivande
och samverka brett, både internt och externt, för måluppfyllelse.
Arbetet i staden har hittills handlat om att identifiera hur agendan knyter an till och
kan vara ett relevant verktyg för stadens möjligheter att nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är påtagligt att samverkan och utbyte av erfarenheter med
andra aktörer ökar förutsättningarna för att göra träffsäkra bedömningar om var staden
står och behöver utveckla, men också för att finna samverkansytor med andra parter
kring utmaningar.
Glokala Sverige är ett kommunikation– och utbildningsprojekt med syfte att stärka
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kom-
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muner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges
kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD). Det finansieras av Sida och inledde sin andra treårsperiod i januari 2021. Totalt deltar 163 kommuner och 18 regioner i projektet.
År 2019 ansökte staden om möjligheten att ansluta sig till Glokala Sverige. Glokala Sverige kunde inte bevilja ansökan från staden med anledning av ett högt söktryck från kommunerna. Staden gjorde därför året därpå en förnyad ansökan och blev
beviljad att under 2021 ingå i projektet.
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