Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/147)

Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda
2030
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fastställs enligt
bilaga till utlåtandet.
2. Rådets ledamöter har rätt till sammanträdesarvode enligt Stockholms
stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag.
3. Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter (KFS
2015:15) upphör därmed att gälla.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2019 ska ett råd för Agenda 2030
finnas under kommunstyrelsen. Rådet ska stödja, bevaka och ge råd i stadens
arbete rörande Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
I samband med beslutet upphör kommunstyrelsens råd för mänskliga
rättigheter samt tillhörande instruktion KFS 2015:15 att gälla.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
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Mina synpunkter
Stadens politiska organisation ska vara effektiv och ändamålsenlig utifrån de
politiska målsättningar som kommunfullmäktiges majoritet och stadens
politiska ledning beslutar. I kommunfullmäktiges budget för Stockholms stad
2019 avspeglas dessa målsättningar och prioriteringar bland annat av att
utskotten under kommunstyrelsen föreslås vara ett ekonomiutskott med
utvidgat ansvar för strategiska personal- och arbetsgivarfrågor, ett nyinrättat
integrationsutskott, ett nyinrättat trygghetsutskott samt ett Agenda 2030-råd.
Agenda 2030:s 17 globala mål är integrerade, odelbara och ska vara uppfyllda
till år 2030. De ligger till grund för en hållbar utveckling och syftar till att
utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2019 ska
Stockholm vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.
Föreliggande förslag till instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda
2030 är en konsekvens av detta. Rådet ska vara ett forum för dialog mellan
civilsamhälle, näringsliv, akademi och staden, och därmed stödja, bevaka och
ge råd i stadens arbete rörande Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar
utveckling.
För att säkerställa att det nytillsatta rådets struktur är ändamålsenlig väljs
rådets ledamöter inledningsvis på ett år. Kommunstyrelsen ska löpande följa
upp och utvärdera rådets arbetssätt och utformning under detta första år.
Utifrån utvärderingen och de eventuellt identifierade behoven kan rådets
utformning förändras i syfte att förbättra rådets möjligheter att på ett effektivt
sätt bidra till stadens arbete med att förverkliga Agenda 2030:s 17 globala mål
för hållbar utveckling.
Bilaga
Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Olle Burell, Emilia
Bjuggren och Jan Valeskog (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt
följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
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Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra.
Under förra mandatperioden höjde Stockholm ambitionsnivån för att bli ännu bättre på
att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Mål antogs om att staden ska vara fritt från
diskriminering, fördela makt och resurser jämställt och säkerställa barnets rättigheter i
enlighet med barnkonventionen.
För att granska, följa, stötta och utveckla stadens arbete med att uppnå dessa mål
skapades Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. Rådet har tack vare sin
breda politiska förankring och kompetens i form av experter inom olika
rättighetsområden, lyft Stockholm till ett föredöme när det gäller arbetet med att
säkerställa de mänskliga rättigheterna för alla stockholmare. MR-rådet har behandlat
en rad rättighetsfrågor och utvecklat stadens kompetens inom jämställdhet, antirasism, barnrätt och diskrimineringsfrågor. Dessutom har chefer, medarbetare och
invånare tagit del av utbildningar, panelsamtal, dialogforum, hbtq-diplomeringar,
rapporter och expertis genom kansliet för mänskliga rättigheter.
Det är djupt beklagligt att detta arbete nu läggs ner av den blågröna majoriteten.
Det är också märkligt att ansvarigt borgarråd enträget hävdar att ett råd för Agenda
2030 skulle kunna ersätta rådet för mänskliga rättigheter. Det blottar en okunskap om
rättighetskonventionernas särart. De mänskliga rättigheterna togs fram efter andra
världskrigets slut för att de fruktansvärda brott mot människor som hade skett under
kriget, aldrig skulle ske igen. De globala hållbarhetsmålen kan inte ersätta de juridiskt
bindande konventioner som har skapats för att säkerställa att stater skyddar alla
individer inom ett samhälle och ger dem sina friheter. I instruktionerna till rådet för
mänskliga rättigheter var utgångspunkten att arbeta utifrån de konventioner Sverige
undertecknat och den kritik FN:s granskande kommittéer riktat mot Sverige.
Instruktionerna till Agenda 2030-rådet tar inte sin utgångspunkt i
rättighetskonventionerna och kan därför inte ersätta MR-rådet.
Hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 som berör mänskliga rättigheter kan inte
uppnås samtidigt som samtliga mål i stadens budget som berör mänskliga rättigheter
och jämställdhet har tagits bort och rådet för mänskliga rättigheter läggs ner.
Därför är det beklagligt att rådet för Agenda 2030 införs på bekostnad av arbetet
för mänskliga rättigheter.
Med det sagt välkomnar vi inrättandet av rådet för Agenda 2030. Att Stockholm
ska tydliggöra arbetet för att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål är viktigt. Genom att
inrätta ett särskilt råd tar staden ansvar för att stödja stadens verksamheter i arbetet
med att uppnå målen. Det är välkommet. Tyvärr har majoriteten slarvat i det viktiga
beredningsarbetet. En tidsplan för nomineringsprocessen saknas helt i instruktionen.
Metoden för urvalsprocessen är bristfällig och otydlig. Det är också anmärkningsvärt
att majoriteten frångår den viktiga demokratiska principen om att vice ordförande
posten ska innehas av oppositionen.
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och Stockholm ska ligga i internationell
framkant när det kommer till klimat och miljö. Tyvärr innebär ett allmänt råd för 17
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hållbarhetsmål inte att kraftfulla åtgärder för klimatet blir verklighet. Att rådet lanseras
av den blågröna majoriteten som ett alternativ till specifika satsningar på klimatarbetet
visar en brist på idéer och handlingskraft som är djupt oroande när tiden för
omställning är så knapp. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ
har i sina respektive budgetar föreslagit en mängd åtgärder som skulle innebära
kraftfullare satsningar på omställning med tydligt klimatfokus.
I regeringens handlingsplan för att uppnå Agenda 2030 framhålls att den politik
som förs nationellt och globalt är avgörande för att uppnå målen. Ett exempel är mål
tre om att säkerhetsställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla
åldrar, för att uppnå det målet är regeringens arbete för jämlik hälsa av avgörande
betydelse. Detta kan te sig självklart men det gäller att påminna sig att det är politiska
beslut som styr de resultat man får. Vi är därför ytterst tveksamma till om Agenda
2030-rådet kan bidra till att motverka exempelvis fattigdom när fokus i den blågröna
politiken ligger på skattesänkningar, nedskärningar och utförsäljningar.
Det finns fler skäl till oro. Ett exempel är mål 13 – vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser – som är helt avhängigt de
resurser som avsätts för ändamålet. I det ljuset är M+KD+SD-budgeten som röstades
igenom i riksdagen i höstas förödande för Sveriges klimatarbete. När två av partierna i
Stockholms blågröna majoritet kraftigt vill sänka anslagen för klimatarbetet, mitt i
brinnande klimatkris, är det på sin plats att fråga sig hur hållbarhetsarbetet i Stockholm
kommer att falla ut.
Slutligen kan det vara värt att påminna att Kommissionen för ett hållbart
Stockholm under förra mandatperioden genomförde ett gediget arbete baserat på
vetenskap och beprövad erfarenhet för att göra Stockholm till en mer hållbar stad.
Kommissionens slutrapport ”Färdplan för ett Stockholm för alla” är ute på remiss och
vi ser fram emot rapportens slutsatser kommer att komma till användning också inom
ramen för stadens arbete med Agenda 2030.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fastställs enligt
bilaga till utlåtandet.
2. Rådets ledamöter har rätt till sammanträdesarvode enligt Stockholms
stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag.
3. Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter (KFS
2015:15) upphör därmed att gälla.
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och Karin
Gustafsson (alla S) och Clara Lindblom och Torun Boucher (båda V) med
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma
reservation i borgarrådsberedningen.
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Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Stockholm den 20 februari 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Mats Larsson
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Ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges budget ska ett råd för Agenda 2030 finnas
under kommunstyrelsen. Rådet ska stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete
rörande Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 ska stödja,
bevaka och ge råd i stadens arbete rörande Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar
utveckling som bland annat syftar till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser. För detaljerade uppgifter om kommunstyrelsens råd
för Agenda 2030:s ansvarsområde hänvisas till instruktion för kommunstyrelsens råd
för Agenda 2030, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Stadsledningskontoret kommer att tillhandahålla ett tydligt samordningsansvar
samt egen kompetens i flertalet av frågorna som kommunstyrelsens råd för Agenda
2030 ska hantera. I huvudsak hanteras frågorna på avdelningen kvalitet och
stadsutveckling men samtliga avdelningar kommer att vara delaktiga arbetet. Eftersom
det finns stor kompetens inom området i stadens övriga nämnder och bolag kommer
det också ske övergripande samordning avseende stadens insatser inom området.

6

