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Remiss från Svenska institutet för standarder - Styrning och ledning för
hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
SIS-remiss 19990

Sammanfattning

Malmö stad konstaterar att förslaget innehåller en mångfald av upplägg och metoder som
mycket väl kan vara till nytta för alla typer av organisationer. Standarden ger en tydlig bild av
hur ett utvecklingsarbete kan genomföras, ger viss möjlighet till lokala anpassningar och är
med sin språkliga utformning lätt att tillgodogöra sig. Malmö stad ser dock gärna att
standarden kompletteras med skrivningar som stärker den föreslagna standardens
vägledande och frivilliga karaktär utifrån kommunal självstyrelse, tillitsbaserad styrning och
lokala förutsättningar.
Yttrande

Malmö stad tillstyrker Svenska institutet för standarders (SiS) förslag till standard för
”Hållbara städer och samhällen” med nedanstående kommentarer:
SiS föreslagna standard är en uppdatering av en första utgåva från 2014 i vilken SIS
integrerat Agenda 2030-perspektivet. Utöver detta skiljer sig förslaget från den första
utgåvan främst genom att den inte längre är en standard för ledningssystem: istället är det en
vägledande standard med processinriktning. I remissunderlaget anges att standarden kan
införas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad – den kan exempelvis ge
stöd i att förebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det hållbarhetsarbete som
redan är på plats. Malmö stad bedömer att detta är en klok kursändring utifrån perspektiv
som kommunalt självstyrelse och den i debatten just nu högaktuella tillitsbaserade styrningen
och ledningen. Dessutom underlättas ansvarsutkrävande om beslutsfattare i organisationer
själva väljer angreppssätt utifrån lokal kännedom om mål, medel, önskade resultat och
möjliga effekter.
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Malmö stad konstaterar att förslaget innehåller en mångfald av upplägg och metoder som
mycket väl kan vara till nytta för alla typer av organisationer. Standarden ger en tydlig bild av
hur ett utvecklingsarbete kan genomföras, ger viss möjlighet till lokala anpassningar och är
med sin språkliga utformning lätt att tillgodogöra sig.
Även om Svenska Institutet för Standarder anger att standarder är frivilliga att följa, är det
dock svårt att bortse från det starkt normativa inslaget i föreliggande standard när det gäller
angelägenhet, upplägg och metoder. Förslaget andas på flera ställen detaljstyrning gällande
just upplägg och metoder.
Signalvärdet i en svensk standard är starkt och föreliggande förslag till standard kan därför få
ett kontraproduktivt genomslag på så sätt att organisationer väljer att inte ta avstamp i de
lokala förutsättningarna och den lokala kontexten, och därmed riskerar att arbeta sämre i
riktningen mot målsättningarna i Agenda 2030.
Vidare är en svårighet med standarden att de tjänstepersoner som ska arbeta med den
behöver ha en god kännedom om Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Det finns annars risk
att de arbetar i enlighet med standarden men inte med Agenda 2030s mål. I beskrivningen av
genomförandet saknas, i stort, också barnrätts-, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Detta trots att såväl jämställdhet som jämlikhet (Hållbarhetsmål 5 och 10) är såväl mål i sig
som förutsättningar för att Agenda 2030 ska uppnås. Ett exempel på detta är punkt 8.3
Involvering av medarbetare och verksamheter, – där det saknas resonemang om jämställd
och jämlik representation i hur nyckelpersoner utses och hur initiativ uppmuntras. Det finns
delar där det är inkluderat t.ex. i punkten 10.2 Konsekvensbedömningar, men detta skulle
kunna utvecklas även i de andra punkterna. Sammantaget riskerar detta att bidra till att
utfallet i den aktuella organisationens hållbarhetsarbete inte når exempelvis kvinnor och män
likvärdigt eller att grundpelarna i barnkonventionen inte beaktas i utformningen av insatser
som berör barn.
Malmö stad var den första kommun i Sverige som skrev under Agenda 2030 och staden
haruppmärksammats både nationellt och internationellt för sitt arbete med att implementera
FN:s hållbarhetsmål. Malmö stad har också integrerat FN:s Globala mål för hållbar
utveckling i kommunfullmäktiges mål och budgetprocessen. På så sätt blir de lokala
förutsättningarna viktiga utgångspunkter. Utifrån dessa erfarenheter och i resonemanget
ovan ser Malmö stad gärna att standarden kompletteras med skrivningar som stärker den
föreslagna standardens vägledande och frivilliga karaktär utifrån kommunal självstyrelse,
tillitsbaserad styrning och lokala förutsättningar.
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