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Budget 2021 – ett gemensamt uppdrag

• Agenda 2030:s globala mål ska ligga till grund för  hållbar 
utveckling i Stockholms stad.

• Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de 
globala hållbarhetsmålen.

• Agendan ska vara ett stöd för att utveckla stadens arbete 
för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.



Vision 2040



Agenda 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsmål

Hållbart växande
och dynamisk

Ekonomiskt hållbar
och innovativ storstad

Mångsidig
storstad för alla

Hållbarhetsrapporten ger lägesbild och fördjupning. 



Budget 2021 Styrning och uppföljning

• utveckla hållbarhetsarbetet

• i ordinarie förvaltande och 
verksamhetsutvecklande processer

• stimulera samverkan, stärka synergier 
och överbrygga stuprör och 
organisatoriska gränser
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Direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser

• Verka för genomförandet av Agenda 2030:s 17 globala 
hållbarhetsmål

• Beakta Agenda 2030 i framtagande av styrdokument

• Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle för att 
utveckla stadens hållbarhetsarbete

• Uppmuntra innovativa lösningar som stärker klimat- och 
hållbarhetsarbetet

• Medverka till en stadsövergripande och samordnad kommunikation 
om stadens arbete med Agenda 2030

• Ökad jämställdhet, ökad social inkludering, minskad ojämlikhet och 
minskad klimatpåverkan ska prägla genomförandet och bidra till att 
utveckla hållbarhetsarbetet brett



Kommunstyrelsen

• Leda arbetet med att implementera Agenda 2030 i stadens 
hållbarhetsarbete samt uppnå de 17 globala målen

• Övergripande ansvar för styrning, utveckling och uppföljning 

• Samordna stadens arbete och stödja nämnder och bolagsstyrelser 

• Stärka stadens kommunikation inom hållbarhet

• Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 ska vara ett stöd i arbetet



Agenda 2030 - riktningen

Ökad jämställdhet, ökad social inkludering, minskad ojämlikhet och 
minskad klimatpåverkan ska prägla genomförandet och bidra till att 
utveckla hållbarhetsarbetet brett

Direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser



Målansvariga

Arbetsmarknadsnämnden 
och socialnämnden

Kommunstyrelsen och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildningsnämnden 
och äldrenämnden

Arbetsmarknadsnämnden 
och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Stockholm Vatten 
och Avfall

Idrottsnämnden och 
socialnämnden

Kommunstyrelsen och 
miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och 
trafiknämnden

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

Exploateringsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

Exploateringsnämnden 
och miljö- och hälso-
skyddsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kulturnämnden



Vad vill vi uppnå i WS med de målansvariga?
- Skapa gemensam förståelse av uppdraget

- Ägarskap i målarbetet

Förväntat resultat

- Kunskapshöjande om Agenda 2030 och utveckling av arbetssätt för måluppfyllelse

- Se helheten och få syn på vad andra gör



Varför Hållbarhetsrapport?
• Syfte 

– Stärka stadens hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål och 
målen i Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

• Rapporten ska: 
– Verktyg i verksamhetsutvecklingen i stadens hållbarhetsarbete
– Ska spegla såväl utvecklingens i stadens verksamheter som i samhället
– Underlag för diskussion om prioriteringar 
– Förhålla sig till både Agenda 2030 och Vision 2040 
– Balansera de tre hållbarhetsdimensionerna 



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Utmaningar

• Folkhälsan utvecklas positivt 
.. 

• …men skillnaderna ökar 
mellan grupper av människor

• Starka samband mellan 
förväntad livslängd och 
utbildningsnivå

• Personer med 
funktionsnedsättning har 
sämre hälsoutveckling

Bedömning
Andel som vårdats för depression/ ångest 
i landstingsfinansierad vård
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• Skillnader i hälsa förklaras ofta av 
socioekonomiska faktorer

• Medellivslängden stiger och 
ohälsotalen sjunker men 
skillnaderna mellan könen och 
mellan stadsdelar är stora

• Utbildning påverkar hälsan:
- lägre hälsorisker i arbetslivet
- högre inkomst, mindre ekonomisk 

utsatthet och stress
- mer hälsosamma levnadsvanor 

• Viktigt att uppmärksamma att barns 
uppväxtvillkor påverkar hälsan under 
resten av livet



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Utmaningar

• Ekonomisk ojämlikhet och 

segregation

• Barnfattigdom minskar men kvarstår 

och sammanfaller med 

trångboddhet 

• Barn med funktionsnedsättning har 

sämre levnadsvillkor 

• Ensamstående mödrar till barn med 

funktionsnedsättning har sämre 

levnadsvillkor än pappor

BedömningBarnfattigdom

Barnfattigdom; Andel fattiga barnhushåll (%) med en 
inkomst som är under 60 % av medianinkomsten i 
Stockholms stad 

• På aggregerad nivå förbättrad 
levnadsstandard och 
barnfattigdomen minskar men…

• Geografiska skillnader -
inkomsternas storlek och 
förutsättningar på arbetsmarknaden 

• Många grupper upplever 
diskriminering som en del av sin 
vardag
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Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
• Dialoger om hur staden kan stärka 

hållbarhetsarbetet

• Rådet bidrar till kunskapshöjning i staden – ger 
råd om hur vi kan balansera ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet



Aspekter som stärker hållbarhetsarbetet

Internt
• Höja kunskap
• Visa resultat
• Skapa engagemang 

och samarbete
Externt

• Samarbete
• Ändra beteende
• Positionering

Målansvariga
• Driva och utveckla 

arbetssätt och 
processer

• Hitta synergier



Utmaningar
• Ojämlika levnadsvillkor, 

grupper och områden.
• Otrygghet.
• Negativ klimatpåverkan.
• Ohållbar konsumtion.
• Arbetar i stuprör.

Styrkor
• En stad som växer.
• Ett brett och aktivt 

hållbarhetsarbete.
• Hög kvalitet i kommunal 

basservice.

Utveckling
• Ökad samverkan och utbyte 

av erfarenheter.
• Öka förmågan att identifiera 

synergier och 
hävstångseffekter.

• Öka formerna för inflytande.
• Integrera  jämställdhet och 

jämlikhet i besluts-processer.
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