Hållbara städer och samhällen
SIS-remiss 19990
Remisstiden utgår: 2020-08-17
Remissen omfattar:
ftSS 854000

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner
– Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling
Utarbetad av: SIS/TK 588/AG 03

Svenska institutet för standarder
Postadress: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN
Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis.se

Organisationsnr: 8024100151
V.A.T. No. SE802410015101
www.sis.se

Hållbara städer och samhällen

2020-06-02

Ditt svar är viktigt

Det är viktigt att svenska kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra
organisationer får möjlighet att påverka hur standarderna är utformade. Dina
synpunkter på standardförslaget bidrar till att testa riktigheten i den
kommande standarden och genom ditt svar ökar också möjligheten att
standarden kommer att bli använd och accepterad.
Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden ska du
använda svarsblanketten som är bifogad.

Orientering

Den svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen,
har utarbetat det förslag till svensk nationell standard som presenteras i denna
remiss.
Avsikten är att förslaget ska fastställas och ges ut som svensk standard. Den
slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att avvika från förslaget
beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig
med svensk lagstiftning.
Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är
förenligt med svensk lagstiftning.
Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs beslut.

Något om förslaget

Denna standard syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och
tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie
styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja
samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.
SS 854000 har ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från
modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på engelska) för
att underlätta en ständig förbättring av kommuners och regioners förmåga att
ta sig an samhällets utmaningar. Det innebär bland annat att standarden kan
införas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad, d.v.s. den
kan tex. ge stöd i att förebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det
hållbarsarbete som redan är på plats.
Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser för
att lösa stora samhällsutmaningar, och det faktum att Agenda 2030 utgör ett
heltäckande ramverk som kan tex. bidra till en ökad förståelse av såväl
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uppkomst som konsekvenser av utmaningar såsom Covid-19.
Svensk kommitté

Svaren på denna remiss kommer att behandlas av SIS/TK 588/AG 03.
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Frågor

Frågor kring remissen besvaras av Yacine Slamti, SIS,
telefon: 08-55552021, epost: yacine.slamti@sis.se

Beställning

Förslaget kan beställas från Camilla Halén, SIS,
telefon: 08-55552006, epost: camilla.halen@sis.se

Vilka får remissen?

Remissen har sänts ut till följande:
SIS/TK 588/AG 03

Remissgruppen för SIS/TK 588/AG 03
Remissgruppen för SIS avdelning Samhällsbyggnad
Samtliga svenska kommuner och regioner
Svar på remissen

Besvara remissen genom att returnera bifogade svarsblankett, till
yacine.slamti@sis.se. Se anvisningar.

Anvisningar för
remissvar

Ett remissvar består av två delar:
Svarsblankett (där du röstar ja eller nej till förslaget, eller avstår);
Kommentarer.
Om remissen innehåller flera standardförslag ska ett svar avges för varje
ingående standardförslag. I svarsblanketten finns förberedda svarsalternativ
för samtliga standardförslag.

Så här fyller du i
svarsblanketten

"Avstår" om du inte är insatt i förslaget och dess konsekvenser eller om du
inte har tid eller möjlighet att sätta dig in i förslaget.
"Tillstyrker utan kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som
standard utan förändringar.
"Tillstyrker med kommentarer" om du anser att förslaget kan godtas som
standard, fast med de förändringar du angivit i dina kommentarer.
"Avstyrker med motivering" om du anser att förslaget innehåller felaktigheter
eller är olämpligt att godta som standard. Du ska ange en motivering till
avstyrkandet och skälen ska vara av allvarligare karaktär.
Ange om du/ni har erfarenhet inom den föreslagna standardens tillämpningsområde och om du/ni haft möjlighet att pröva förslagets tillämpning i er
verksamhet.
Kom gärna med synpunkter på den föreslagna svenska titeln

Om du vill lämna
kommentarer

Fyll i medföljande blankett för kommentarer enligt anvisningarna nedan,
Om standardförslaget är på engelska ska kommentarerna vara på engelska.
Detta för att säkerställa en korrekt användning av fackuttryck.

Så här fyller du i
blanketten för
kommentarer

För att skapa en ny tabellrad ställer du markören i sista tabellcellen och
trycker tab.
MB/NC1
Lämna blankt eller ange en kortform av er identitet som svarslämnare (t.ex.
initialer, eller förkortning av företags-/organisationsnamn)
Clause No./Subclause No./Annex (e.g. 3.1)
För varje kommentar ges en referens till relevant avsnitt i standardförslaget.
Paragraph/Figure/Table/Note (e.g. Table 1)

Om möjligt preciseras relevant stycke, figurnr, tabellnr, not, eller dylikt i
standardförslaget.
Type of comment
Varje kommentar kategoriseras med någon av förkortningarna
te, ed, ge med följande innebörd:
te:
teknisk kommentar
ed:
redaktionell kommentar (editorial)
ge:
generell kommentar
Comments (justification for change)
Föreslagna ändringar motiveras/förklaras kortfattat.
Proposed change
För te- och ed-kommentarer ges entydiga förslag till ersättningstext, tillägg
eller strykning, gärna enligt följande exempel:
Change ”shall” to ”should”.
Add the text ”see enclosure”.
Remove the text ”see enclosure”.
Line number (e.g. 17)
Ange radnummer om det finns angivet i standardförslaget.

