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FÖRORD

viktigastede slutsatserna vid miljökonferens i Janeiro 1992En Rio deFN attav :s var
miljöarbetet måste utvecklas lokalt. viktigaslogs fast centrala beslutDär ävenatt om anger
förutsättningar, förändras aldrig människors inte den lokalatänka och handla,sätt att om
nivån lyfts fram. har också varit för regering riksdagDetta vägledande Sveriges och när

nationella uppföljningsarbetet inletts.det
glädjandeDet konstatera utforma 21 i våraär arbetet med Lokala Agendaatt att att

fåttkommuner landet redan spridning i finnsoch det detta arbete mycketrunt stor att av
nytänkande. Det emellertid viktigt erfarenheter tillär dessa sprids andra kommuner.att

sprida dessa godaGenom exemplet få ringarna på långtDet kan sigröraatt vattnet attman
vidare inom denän kommungränsen.egna

Agendaarbetet innebär genomföraär Det helt planera ochsättett nytt atten process.
förändringar. Det gå ifrånär dags det traditionella ovanifrån-perspektivet tillatt ett
underifrån-perspektiv involverar påalla lokalplanet redan problemen formuleras.närsom

innebärDetta kommunens politiker tjänstemänoch måste medborgarna påmötaatt ett nytt
Dessutom måste ocksåsätt. samarbetet internt inom kommunaladen organisationenegna

förändras så sektors- och slcråtänkandet bryts och integrerat arbetssätt.ersättsatt ettav mer
Det glädjandeär arbetet med utforma Agenda 21 redan fått såatt att att storse

spridning och så mycket nytänkandeArbetet med Lokala Agenda 21 ärrymmer en
långsiktig Till 1996 förväntningarnaär landets samtliga kommuner iskaattprocess. vara
full gång med sina Lokala Agenda 21.

Agendaarbetet kräver lokalt tålamod,envishet, dialoger och kontakterengagemang,
k och åstadkommer attitydförändringar. vihar alla viktigDär roll attsom genomsyrar en
spela politiker, kommunaltjänstemän, anställda och konsumenter. Sverige ska bliscm som
världsbäst Då arbeta med Lokal Agenda 21.att

rel Thurdin
Miljöminister och
ordförande i Miljövårdsberedningen



Foto Peter Hannebe SNVg
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AGEN DA 21 -

ETT UPPDRAG

TILL ALLA

Världens länder och folk fick ett gemensamt
uppdrag vid FNss konferens miljö ochom

utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992.

Uppdraget kan sammanfattas i en

uppmaning arbeta för hållbaratt en

samhällsutveckling. Vi måste vända
ohållbara trender och leva efter vad

tål inte efter vadnaturen tycker har-

krävarätt att naturen.av
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globalaDet ansvaret

Vid konferens miljö utveckling United NationsochFN:s om
Environment i Rio deConference and Development, UNCEDon

juni 1992 handlingsprogrammet Agenda 21.Janeiro i antogs
för dagordning målAgendan det latinska uttrycket ochger- -

riktlinjer för uppnå hållbar utvecklingatt att utrotaen genomMer Agenda 2 1om
fattigdom undanröja miljön. Handlingsprogrammetoch hoten motAgenda for Change Agendapresenterar

långsiktigt och sträcker sig in i det 21:a århundradet.är21 med analys lättillgäng-texten samtav
21 formen rekommendationer ochAgenda har därföräravliga diagram. sidor70 engelska.

inte juridiskt bindande, handlingsprogrammet starkt politisktärPris: kr. men120 inkl och apeditions-moms
och moraliskt förpliktande för Sverige alla de andraoch ochstateravgift.
organisationer sitt i Rio stårdeltagande bakomfullständigaDen Agendai 21 pátexten som genom

svenska finns pá diskett 21.för AgendaPC3.5 eller
5.25 diskettformat. Gratis från SEI. Agenda 21 innebär kraftfull uppfordran till handling. Denen

Beställningar: SEI. Box 2142, 103 14 skall uppdrag till alla och individer i samhälletettses som grupper
Stockholm, fax 08-723 0348. i forma livsmiljödelta arbetet med vår under 1900-att att resten av

talet och in i sekel.nästa
21 de femAgenda totalt dokument vidär antogsett av som

Riokonferensen. finns 21samband mellan AgendaDet nära ochett
de övriga fyra: Riodeldarationen, Skogsprincipema, Konventionen

klimatförändringar Konventionenoch biologisk mångfald.om om
inledningen till 21I Agenda den skall genomförasattanges

med beaktande principer Riodeklarationen,de i tillav som anges
exempel förorenar i princip,den skall, bära kostnaderna föratt som
föroreningarna Polluter Principle. viktigPays principEn annan

på detta tillämpas åtgärderskall på allasättsom som
rekommenderas i Agenda 21 brist på vetenskapligtär att
säkerställda bevis inte skall skäl för skjutautgöra att upp
kostnadseffektiva åtgärder för hindra miljöförstöring försik-att
tighetsprincipen.
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AGENDA 21 EN SAMMANFATTNING-
Agenda 21 innehållersammanlagt40 kapitel Dessasom listas nedan omfattar i sin eller flera;tur ettprogramområden.Agenda21 de mål bör uppnås,Vilkaåtgärder nödvändigairanger som anvisningarsom samtgerför genomförandet.Originaldokumentetomfattari svensköversättningdrygt 4-00sidor och kan liksom 30-sidigensammanfattningbeställasfrånMiljö- oclr naturrcursdepartomentta.UNCED-biblioteket. Rubrikemaär:
Avmitt Socialaod: ekonomiskadimensioner

I KapitelI lägesbeskrivning kankteristikoch Agenda I kapitlenges främsten socialaa-8en av od:at. tas uppekonomiskadimensioner miljö- och utveeklingsfrâgoma.

Kap. Ett vägskili historien Kap. Internationelltt samarbeteför hållbarutvecklingenKap. Fattigdomsbekimpning Kap. Förändring konsumtiorasmönsuen3 avKap. Befolkningstillväxtodahållbarutveckling Kap. Människorshälsaskyddas5 6 odafrämjas
Kap. Ett säkert hälsosamtoch boende Kap. ochutveckling7 8 integrerasi beslutsfattandet

AvnsittEAttbcvaraodalönralnrestarscrfáruwmkling

Avsnittetbehandlarolika hantering känsligaekosystemjordbruknaturresurser ochskogsbruk,biologiskavmångfaldodr bioteknik hantering giftigakemikalierocholikaslag avfall.samt av av
Kap. Atmosfärenskyddas Kap. Integrerad9 planeringodahushållningmedro synKap. Nationella intenrationellaochn naturresurseråtgärderför Iiålllwartskogsbruk Kap. Kamp ökcnspridningodr torkaI motKap. Hållbarutveckling berçområden Kap. Hållbartjordbrukoch landsbygdsutvecklingav u.Kap. Den biologiskamångfaldenbevaras Kap. Miljöanpassadhanteringr6 bioteknikenavKap. Skyddför od andrahav Kap.17 Skydd farskvattenresurseroceaner rx avKap. Miljöanpassadhantering giftiga Kap. Miljöanpassad19 hantering miljöfarligtav avfall10-21 avkemikalier

Avsnitt III Att stärkaviktig s-amhillsgxuppcrsroll

Kap. Allasamhällsgrupper Kap.33 En rättvisutvecklingförengageras kvinnornau,Kap. Barnodr ungdomarsroll Kap.2.5 Ursprungsbefolkningarsinflytande26 stärks
Kap. Icke-statligaorganisationer:inflytande Kap.27 Lokalamyndigheter7.8 i centralroll
Kap. Arbetstagarna: fackföreningantasoch29 Kap. Näringslivetsroll betonas30betydelse
Kap. Betydelsen vetenskapod: teknik Kap. jordbrukamasav roll viktig32
Avsnitt IV. Medelför genomförandet

Det fjärdeavsnittetbehandlarolika medelför genomförande demiljö-avod: utveddingspolitiska ingår i de tidigarekapitlen.programsom

Kap. Finansieringen Agenda ÖverföringKap.33 miljöanpassadav teknologizt 3+ avKap. Forskningför hållbarutveckling Kap. Utbildningodadeten allmänna36
Kap. Samarbeteför kapacitetsuppbyggnad37 miljörnedvetandct
Kap. Ändringari FN-systerrøet Kap. Internationellarättsliga39 systernKap. Informationför beslutsfattare4.0
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i pågår följa åtagandenavärlden arbetet medRunt attom nu upp
från Riokonferensen 21. flesta länder haroch Agenda De allra

handlingsplan förhåller på fram nationellellerpresenterat att|ta en
Över helakonferensbesluten i konkreta åtgärder.omsättaatt

också näringsliv ochjordklotet arbetar lokala politiker, tjänstemän,
föreningar på olikahandel, och med omsättagräsrötter sättatt

handling.Riouppdraget i praktisk
då i Sverige för det svenskaharVem ansvaret att styra

utveckling enligt riktlinjer påsamhällets de drogssom upp
Riokonferensen nivåer:ligger på fleraSvaret är att ansvaret

Regering riksdag propositionen sikte påoch har Medgenom-
hållbar utveckling. Genomförande besluten vid konferensFNav :s

miljö och utveckling 1993941111 denUNCED angett attom ser-
sina viktigaste uppgifter för långsiktigtverkaattsom en av en

Svensk handlingsplan inför hållbar utveckling
2000-talet

21 nivånsAgenda betonar den lokala betydelse och ansvar.-
Varje kommun lokal Agenda 21 föruppdrag utarbetaett attSOU1992104 ges en

bitsin jorden.av
Eftersom Riokonferensen uppdrag till hela samhälletettgav-

varjehar sektor, exempelvis trañk, jordbruk, och industri,handel
för sin miljöpåverkan.ansvar

Sist inte minst, från Riokonferensen riktas tilluppdragetmen-
varje individ. för hållbaroch har verka förVar atten ansvar en
utveckling.

lO
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iKommunen centrum ROLLER:KOMMUNENS OLIKA

för globalthandlinglokal sinaI roller som-

uppdrag tillsynsmyndighet, planerare,
producent eller entreprenör,

upphandlare,förvaltare,
,förnivåns betydelse ochlokala21 betonar den utbildare informatörAgenda ochattansvar

Kapitel 2821praktisk handling. Agendai IRiobeslutenomsätta
kommunen möjligheterunikaharmyndigheterlokalarekommendation allasärskildfinns attomen inspimtör ochverkaatt som21, förAgendaLokalalokala handlingsprogram,framska ta en helhetssynförkreatör omsättaatt21århundrade. Agenda sätterutveckling införhållbar nästa ettupp i praktiskakretsloppstänkandeoch

1996 skalltill exempelmål,antal ettsenastattsom tillämpningar.
enighet uppnåttsbefolkningen inletts ochhasamrådsförfarande med

myndighetersamtliga lokala21 ochLokal Agenda attom en
kvinnors,för förbättra barnsgenomföra attattuppmuntras program

delaktighet.och ungdomars
möjligheter fungeraunikaharVåra svenska kommuner att som

utveckling sitthållbarföri lokala arbetetdetmotor genomen
för miljön.betydelseuppgifter har Enför mängd somansvar en

tillsynsmyndighetolika roller. Rollenmångaspelarkommun som
hittills varit dominerande, näramiljöområdet denhar mest men

fysiska planeringenför dentill dettakopplad är ansvaret av
infrastruktur.arbetområden, ochbostäder, kontor, vägar annan

antalvidare producentfungerarkommunEn ett varorsom av
dentillgångar i hus och mark. Genomtjänster, förvaltareoch är av

miljöanpassadeställasupphandlingen kan kravkommunalastora
påverkanåringslivssekretariatsitt kan kommunenprodukter. Genom

Slutligentill marknad.näringslivetdet lokala grönatt enanpassas
informatör och därviktig utbildare ochrollkommunenhar somen

vitalutvecklingsfrågor betydelse.miljö- och ärär av
möjligheter påverkaunikaroller har kommunenalla dessaI att

samhällsutveckling.för hållbar Förolika verkaaktörer attatt en
miljönsinsikten och kunskapenkrävs delsåstadkomma detta att om

barriärer och dels detsamhällets allaigenombetydelse tränger att
revirgränser bryts.traditionella sektortänkandet och

inteförändringar barauppnå hållbar utveckling krävsFör att en
näringsliv,förvaltningen hoskommunala äveninom den utan

llT2 14-1300



VÄGLEDNINGAGENDA 21LOKAL EN 1994:128SOU-

centrala myndigheter, organisationer och enskilda. medärDetta
nödvändighet långsiktig förändringsprocess. sådanIen en process
har kommunen central roll spela i lokalatt motoren som en
utvecklingsprocess. sådanEn roll förutsätter kommunen åtar sigatt

kreatörinspiratör och ideer och kommunen haratt attvara av nya
vilja och möjlighet våga prövaatt nytt.

g. Arbetet med Lokala 21 skiljerAgenda sig på många frånsätt
Ytâdiâñéiâ. kommunal verksamhet. siktetska inställt påHärannan vara en

långsiktig samhällsutveckling till helheter och samverkansom ser
mellan olika kommunala sektorer, samtidigt det ska leda tillsom

handlingarkonkreta genomföraskan redan idag eller imorgon.som
Arbetssättet ska och kommuninvånarna,öppet uppmuntravara
företag och organisationer medverka. Agenda 21 finnsI starkatt en
betoning underifrån-perspektiv. Med det alla olikaett attav menas

och aktörer inom kommunens geografiska område börgrupper
involveras i arbetet med Lokala Agenda 21.

underifrån-perspektivDetta innebär varje kommun utifrånatt
sina problem möjligheteroch själva formulerar sina lösningar. Det
finns ingen standardlösning kan rekvireras från centralt håll.som
Underifrån-perspektivet innebär också det inte kommunenäratt

organisation själv ska sitta inne med alla på hursom som svar man
bäst ska till i arbetet förväga skapa hållbar utveckling. Deatt en
olika aktörema inom kommunens geografiska område förutsätts ha
mycket lära varandra.att av

Med detta kan flera fördelarsynsätt uppnås. kanMan
säkerställa olika påverkarätt de viktigaattgruppers
framtidsbesluten demokratiaspekten. Kunskap intresseoch tilltas-

då det gäller själv lösa sina problem närhetsaspekten.attvara -
Genom förankringlokal och samförstånd finns också goda
förutsättningar genomföra radikala åtgärderatt mera -
konsensusaspekten.

12
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Det
kommunala

i
självstyret

-J-å-L:.

Svenêâkommuner. ..är. forändnngsprocess.... . Alltinne enl
flyttas från den centrala till den nivån.lokalamer ansvar

Denna decentralisering gäller såväl för det poli-av ansvar
tiska för samhället i övrigt.systemet som

För miljöarbetet gäller detta i har präglatsatt stort ettav
uppifrån-perspektiv, där regering, riksdag och myndigheter har
ställt krav. framtidenI kommer tyngdpunkten i miljöarbetet dock

förskjutasalltmer underifrån-perspektiv. Dettaatt kom-mot ett
mer förstärka den nivån,lokala såväldär den kommunalaatt
organisationen deenskilda kommunmedborgama får alltsom en
viktigare roll.

Samspelet mellan och kommun kännetecknasstat ettav
löpandesamarbetei olika frågor.rad råderDet allmän enigheten

regering och riksdag fastställer de allmännaatt spelreglernaom
och kommunerna skall ha grad frihetatt planeraochstor atten av
genomföra baserade lokala förutsättningar.program

Det svenska samhället uppbyggt kringär hög graden av
kommunalt självstyre med demokratiska traditioner. Genom
allmänna val kommunalautses representanter.

Var och landets 286 kommuner beslutar själv deen av om
frågor de enligt kommunallagen har för. Kommu-som ansvaret

har beskattningsrätt, vilket unikt vid intematio-ärnerna egen en
jämförelse.nell Den kommunala beskattningsrätten orsakär en

till den kommunala skatten varierar mellan olika kommuner.att

Ä|UQL
:INN-frr,

n.- a.A

Il:.Se§§.
zauunlü

KRETSLOPP SOUI992:42
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LOKAL AGENDA 21
VISION SARBETEETT-

viktig del agendaarbetetEn i är att

visualiseradiskutera och framtidsbilder -

hur vill hembygd,vår vårvisioner vi attom

bör gestalta lokaltkommun sig. Ett

förändringsarbete kräver aktiven

medverkan från alla samhället och deti är

viktigtdärför att man enas om

mål för framtiden. dettaFörgemensamma
och nytänkande.krävs visioner
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VISION 2000 CHATTANOOGA

.LT-Gåi
I staden Chattanooga myndigi USA har de lokala genomförtetema

omfattande visionsarbeteett involverat mycketsom delstoren av
stadens invånare.

Under två månader genomfördes ett antalstort
stadsdelsmöten där alla gammal fick komma tillsom talsung j- -och framföra sina åsikter och ideer. Dessa ideer strukturerades och -
diskuterades vid antal uppföljningsmöten.ett Slutresultatet blev att
27 lokala visionsmål och 122 rekommendationer dessahur skallom
genomföras fastställdes.

Visionsarbetet i Chattanooga betraktas internationellt ettsom -lyckat experiment med att allmänheten i visionârtengagera lokalt
utvecklingsarbete. De ansvariga för Vision 2000 följande tioanger
principer avgörande för lyckassom att med lokalt visionsarbete:

Skapa öppenår fören process allasom
tillvaraTa alla ideer

Ha tillförlit till samhällets visdom.
Respektera både enkelheten och komplexiteten i samhället
Undanröj alla hinder för rak och ärlig dialog
Förstå styrkan och begränsningen i samhâllsbyggandet
Sök efter framkomliga vägar i
Hävda mångfalden
Ta för visionens konsekvenseransvar
Skapa tillförsikt

Fritt översatt efter informationsmaterialett beskriversom
Chattanoogas visionsarbete.
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Behovet visionerav

Ordet vision har med och seende Visioner bildergöra.attsyn ger
möjligheter framtiden och utvecklingen kan skapa. Enav som

vision inteär För visionprognos. ska bli verklighet krävsatten en
samhället organiseras på visstatt och visionensättett äratt

demokratiskt förankrad i samhället.
Människan har i alla tider målat visioner drömtoch hurupp om

idealsamhället bör politiken,Inom liksom kyrkanut. ochse
vetenskapen finns uppsjö eHer mindre teoretiska ochen av mer
abstrakta visioner dokumenteradeär för eftervärlden.som

Det förär alla dessa visioner ingenär hargemensamtsom att
kunnat genomföras praktiskt till hundra fårDetta dock inteprocent.

intäkt för visioner saknartas betydelse.att Tvärtomsom -
verkligheten består alltid kompromisser och dessa styrsav av

individersolika och intressen. individerDessa ochgruppers grupper
har alla sina olika visioner. vi kallar förDet demokrati handlar om
hur samhället försöker hitta form för hur dessa individuellaen
visioner får brytas mot varann.

Inom miljöområdet har det varit dåligt med visioner hittills.
Miljöarbetet har istället mycket präglats hotbilder ochav
reparerande åtgärder förebyggande.än Prioriteringar ochsnarare
konkreta framåtblickande visioner integrerar miljöfrågoma isom
samhällets olika sektorer har varit sällsynta. Bristen på visioner som
inkluderar miljön har bidragit till skapa felaktigaatt
samhällsstmkturer miljöproblemennär börjar bli tydliga ärsom
mycket svåra förändra.att

Brundtlandkommissionen innebar nytänkande. Genomett
begreppet hållbar utveckling har vi fått samlat begrepp för måletett
med vårt visionsarbete. Visserligen begreppet svårdeñnieratär men
det hjälper till peka färdriktningen. framgickatt Detta tydligtut vid
Riokonferensen och dess slutdokument 21,Agenda där begreppetav
hållbar utveckling används mål för vårt förändringsarbete inomsom
alla samhållssektorer.

17



VÄGLEDNING SOU 1994:128LOKAL 21 ENAGENDA -

kretsloppstänkandeMed
utgångspunktsom

frånutgångspunktsinmåstesamhällehållbart tavisionEn ettom
medlinjäranuvarande ett systemsystemersätta sombehovet attav

undersamhälle ärkretsloppsanpassatlcretsloppen. Ettsluter nytt --
socialthållbara,ekologisktärlivsmönsterutveckling. Nya som

ljus.dagenspålivskraftiga är vägekonomiskt attattraktiva och se
lcretsari bredarealltförändringsbehov ökarsådantInsikten ettom

länder.utvecklademångai
uppifrån.direktivinte byggaskanKretsloppssamhället genom

styrmedelutformariktlinjer ochochkanSamhället menange ramar
ochinställningändradgenomförasbaraomställningen kan genom

insikten äraktörer. Denallasamhälletsbeteende hosändrat
samhälle.kretsloppsanpassatstrategi förigrundbulten etten

åstadkommautveckling äruppgift i denna attviktigEn
nödvändigt sätt attsamhället. är etti Dettamaterialkretslopp som

material och ämnenolikaspridningendiffusadenminska stora av
medhushållaförnödvändigtocksåär atttill Det resursernaturen.
generationer.kommandetillutarmadlämnasjorden inteså att

utsläppochavfallsmängderenergiåtgång,är avDessutom;ruin :Jill-sk.rivsMø-,dgv un återvinningvid änmindreoftasthdd-vr till mark ochföroreningarnyauu; vatten
primärråvara.framställningvid avDOLDENS

krävshållbarhetökadutvecklingEESUESEK åstadkomma motFör enatt en
dennivånlokalasåväl den motriktadeåtgärderolikarad mot som

påbyggamåsteåtgärderdessa ettnivån. AllaglobalaochregionalamiljöstrategiKretsloppKälla: en- utformningenvidvägledandeprinciper börantal avvarasomKretsloppsdelegationen
dessa:viktigaste ärutveckling.hållbar Destrategier för en
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Kretsloppsprincipen bör vägledande det gällernärvara
användningen Tu:våra och all användning dem börnaturresurserav av VAD KRETSLOPP
ske inom för vad människor och tål.naturramen

KretsloppBeslut genomförandeoch åtgärder isåbör de berördanära biosfären:naturentasav
möjligt subsidiaritetsprincipen.som

De biologiska innehållerprocessernaFörorenaren bör alltid betalningsansvarig.vara iantal cykliska förloppett stort därSubstitutionsprincipen rådabör dvs. från miljösynpunktnär en- olika ämnen förs i de naturligarunt
bättre produkt finns tillgänglig ska den befintligersätta sämreen drivna solenergin.systemen, av
produkt. I finns antalnaturen centralaett

förebyggande principen kretslopp,Den och försiktighetsprincipen kolets,bör t.ex.styra vattnets,
kvävets och fosfoms kretslopp. Dessamiljöarbetet.

förutsättningär för allt liv.en

viktigtdock påpekaDet är konkreta lokala visionernär skaatt att Materialens kretslopp i samhället
formas det inte enbart ekologiskaär perspektiv ska dominera.som teknosfären:

dimensionerAndra ekonomisk socialoch utveckling, demokratisom
och jämställdhet, kultur, Recirkulationskönhetsvärden och alla materialandra frågor och iavsom varor

kretslopp där de nyaett produkternavälfärd livskvalitetoch måste givetvis med. hållbarstyr Entas
görs återvunnet material från deavkommun kan inte skapas inte har sådan helhetssyn.om man en uttjänta.När ska skapa Zl-visionerAgenda kan det naturligtman vara

ha hemmet och bostaden utgångspunkt. finnsatt Det radsom en Kretsloppssamhället:
enkla praktiska saker redan enkelt kan göras denna nivå.som nu

miljövänligt,Handla och kompostera, Ettändrade samhälle inte äventyrarsopseparera resvanor som
kretslopp, dvs.:naturensoch köpbeteenden, grannsamverkan sådanaär exempel.m.m.

flödena från samhället kan läggasVisionsarbetet -behöver utvidgas till omfatta hela kommunenatt
till de naturliga kretsloppen utan attoch alla de verksamheter finnssker där. Här traditionsgrundsom en orsaka oacceptabla miljöstömingar

i fysiskaden planeringen behöver finnautvecklas ochsom nya på mycket lång siktens
former. Den översiktsplaneringen kan tillfälle prövaett attnya icke förnybaravara uttagen materialav-
sådana former. Agendaarbetet skallförutsätter begränsas förhelt strategier för attnya sparanya resurser

till kommande generationerkonsekvenser för miljön på kort och lång sikt ska komma framatt
biomassa ochuttagen fårvattenavi de kommunala planerings- -och beslutsprocessema. behövsDet

över tiden inte överstiga tillväxt ellerbilder tydliggör den lokala utvecklingens förkonsekvenser desom tillrinning.
ekologiska sambanden lokalt regionalt globalt, också ettmen- -

somspråk förenar alla sektorer. Slutligen behövs nya
samverkansformer mellan enskilda organisationer och verksamheter

leder till handling i uthållig riktning.som

19
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Från Vision verklighettill

värderingar teknikGenom och samhällenväxernya nyany
successivt fram. samhällsförändring vi står inför måsteDen som nu

befinner brytningstidtill hållbarare Vi ileda samhälle.ett oss en
teknologi i tillväxt fossila lcrafteran gårmed snabb den gamlany -

i den elektroniskaöver styreran.nya
förkommer med säkerhet leda till lösningarDen att nya

transporterproduktion, lokaliseringsmönster.och Denna nya
mångateknologi möjligheter till valfrihet,Ungdomars störrestörrevisioner rymmer

personligt inflytande, ökad närhet mellan producent och kund. Detberikar miljöprogram
tillkan exempel betyda tillverkning i mindre landetenheter runt,;annu Nasa-thousanduna-m...n-unavwufquunøunm nh hu:m .u ma um-små arbete i bättre egenkontroll uppsikthemmet, ochun muduu överv

kvalitetsutvecklingen.
teknologin innebära energi-kan snabbare och enklare,Den nya

resurssnålare, bättre billigare produktionoch och och produkter.
Studier värderingsförskjutningar hos framföralltav unga

människor indikerar generation iden påär vägatt nusom
vuxenlivet har andra tidigaregrundläggande generationer.synsätt än

blir förstaden generationen har medDe växtsom upp
miljöfrågoma och den informationsteknologin. inrymmerDettanya
i sig både möjligheter och hot.

scenario leder hållbart samhälle kan exempelvisEtt mot ettsomKÄLLA: Dagens Nyheter 1994-02-19 innebära fossila energikällor förnybara vindmed sol,ersättsatt som
bioenergi, återbrukoch och återvinning blir regel änatt snarare

undantag och kretsloppen inom jordbruket, skogsnäringenslutsatt
och inom varuproduktionen, utsträckningkommunikationer iatt stor
sker digitalt. människors på god livsmiljö driverAtt krav
utvecklingen sunda hus och närmiljö, vi fårgodmot att en
biologisk och kulturell mångfald osv.

Vilka tidsperspektiv dåbör vi räkna med i lokaladet
visionsarbetet Framskrivningar miljösituationen brukar sträckaav
sig tio-trettio är framåt i tiden. Tidshorisontema för dagens

20



VÄGLEDNINGLOKAL AGENDA 21 ENSOU 1994:128 -

oftastnäringsliv och i politik sträcker sigibeslutsfattare --
konsumtioneffekterna dagensår framåt.några Menendast av

flera generationeraccelerande skala underiliggerkanske -
IaForsekonomiskaår framåt. Medhundratals gkanske :

utfall tillblir framtida diskonterade alltberäkningsmetoder
inomspecialarbeteGör ditti tiden ligger.längre bort demindre belopp

miljöområdetdå handlingsprogrammen för Lokalalångsiktiga skallHur

vara Självfallet det meningslöst skissa21Agenda är att
tio- femtioårsplanerfemhundraårsplaner och elleräven om

idagför visiondetaljerade planer hurmed planer avses en rä.också i fortsättningen medgenomföras. Vi måste räknaskall
å

föränderlig värld.dynamisk,en vvisioner inteZl-arbetetsSyftet med Agenda är utgöraatt
traditionell mening. gäller i ställeteller plan i Deten prognos

framtidsbilder önskad framtid.konkreta Ettskapaatt om en
visionära inslag formulerai medelement detta arbete är att

Beskrivningen såväl kvalitativvill uppnå. kanvad varaman
penseldrag.kvantitativ tecknad med ganska grovasom men

framtidsbilder skall hjälpTecknandet sådana attvara enav
i planeringsprocessen. Vilkadet dynamiska inslagetformulera

exempel för nå målen kansaknar vi till Hurkunskaper att
teknikbidra till kunskap ellerdennakommunen

visionsarbetetpraktisk metod för utveckla kanEn att vara
scenarierframtidsstudier och sinbedriva skapa taratt som

hållbarlångsiktiga målet utveckling.utgångspunkt i det För-
framtidsbilderolika delområden formuleras konkreta som

jämförs med dagens situation.
frånsådant betraktelsesätt skiljer sig fundamentalt detEtt

framtid däridag extrapoleragängse sättet att en
situationutgångspunkten dagens och dagens trender. Dettaär

på statisk förutsebarprognostänkande bygger ochen
framtidsutveckling fungera utvecklingsperioderkan undersom

små förändringar inte perioder medmed undermen
revolutionära omvälvningar och tider grundläggandeav
värdeförskjutningar. Historien har också visat dennaatt
planeringssyn överinvesteringarhar skapat dyra och orsakat

förhindrarteknikkonservatism effektivisering ochsomen

nytänkande.
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VISIONSMODELLER

Egg :stars-ngt:
ensamnouuuuumnou RÅVARORTRANSPORTER

lJORDBRUK SLUTNA
TEKNK KRETSLOP1994 2044KLÄDERmmm,

i HÅLLBAR
KUHATSKYDD UTVECKUNGBYGGANDE

En metod för visionsarbetetutveckla kan vara bedrivaatt att
framtidsstudier och skapa scenarier sin utgångspunkt itarsom
det långsiktiga målet hållbar utveckling. För olika delområden-
formuleras konkreta framtidsbilder jämförs med dagenssom
situation visionsmodellen.

Ert sådant betraktelsesätt skiljer sig fundamentalt från det
idag gängse sättet extrapolera framtid där utgångspunktenatt en

dagens situationär och dagens trender prognosmodellen.

PROGNOSMODEILER

BEHOV
ALTERNATIVA

TRENDER

I
VERKLIGUTVECKUNG|

I
I
I
l x, 1944 1994 2044
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historiska erfarenheternaDe visar också traditionellatt en
prognosstyrd planering i alltför hög grad fokuserar intresse och

kringdebatt expertdominerade framtidsutsagor och medel snarare
förän öppna demokratisk diskussionatt hur vi vill våren om se

framtid de långsiktiga målen.
Genom skapa framtidsdebatter på lokal nivåatt har sinsom

utgångspunkt i hållbar utveckling och arbetar med visioner och
tydliga framtidsbilder, finns möjligheter föröppna brett ochatt ett
folkligt deltagande i planeringsprcessen. dessaDå kan framtids-
bilder användas konstruktiv för omfattande ochstart ettsom en mer
detaljerat Agenda 21-arbete.

få alla iAtt kommun omfatta vision givetvisäratten samma
inte möjligt inteoch heller önskvärt. visionsarbeteEtt kan innebära

skapar plattformatt och vissaman en gemensam enas om
övergripande mål för hållbar utveckling och förhoppningsvis också

del första behöverstegen tas.om en av som
I skede kommer givetvis motsättningar,ett olikasenare

värderingar och intressekonflikter bli tydliga genom iatt attmen
agendaprocessen skilja på mål- och medeldiskussion kan förhopp-
ningsvis väl genomfört visionsarbeteett lägga grunden för en
utvecklad närdemokrati.

sådantEtt visionsarbete bör kunna lägga grunden för konkreta
utvecklingsstrategier där ekologin och målet hållbarom en
utveckling lyfts fram de kommunala planerings- ochgenom
beslutsprocessema.

Sådana behöverstrategier bilder tydliggör den lokalasom
utvecklingens konsekvenser för de ekologiska sambanden lokalt -
regionalt globalt och språk förenar alla sektorer påett som samma-

ekonominsätt idag.gör Detta leder i sin tillsom tur nya
samverkansformer mellan enskilda, organisationer och verksamheter

leder till handling i miljövänlig riktning.som
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FOTO: BloomHans-Peter
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LOKAL AGENDA 21
ETT INSTRUMENT FOR-

KUNSKAPS SPRIDNING

OCH INFLYTANDE

Agendaarbetet betonar betydelsen ettav

brett folkligt deltagande. sådantEtt
deltagande kräver och insikt.engagemang
Allt detta kräver kunskap. Därför är

information och kunskapsspridning viktigen
del Agenda 21 I detta arbeteav -processen

skolan och biblioteketär vitala
kunskapsnav.
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Kunskap förutsättningen-

för demokrati och utveckling

Agenda 21-arbetet betonar betydelsen brett deltagande allaettav avFöranvisluhmnavändautvecldingmmotett
i samhället. Ett sådant folkligtuthålligt samhälle,krävs alla hjälper deltagandetill. förutsätteratt grupper ett

Genom brett kan attityderändrasett engagemang på individnivå. Förutsättningar för skapa dettaengagemang attochmångakonkretaåtgärderkomna till stånd.
är det finns insikt behovetatt ochDettakan ske engagemang atten om ageragenom: en

nätverkI yrkesgrupperinom insikt vad bör göras.om. sombranschprojekr
Individen behöver också insikt i betydelsen detlokala projekt av egna

agerandet personligtatt Förta ett möjliggöra dettaattansvar.-Nätverkenkan liknandemedutgörasav personer krävs kunskap. Det räcker inte med traditionell expertkunskap, utanarbetsuppgifterinom kommun, landstingocht.ex.
näringsliv. Medsinaerfarenheterkandeinitiera alla i samhället måste förstå vad blirAnnarsgrupper experten vet.
projekt åstadkommaför praktiska insatserelleratt kunskapen meningslös. Därför formerna förär kunskapsöverföringandrakunskap.Kommunenskahjälpatill iatt ge

central.därefterskanätverkensjälva förstarten,men svara
sin verksamhet.Förskolláramaskompostgmpput- Miljöinformation i alla dess former blir därför centraltettidagredan exempelpå nätverk.gör ett ett

inslag i agendaarbetet. Det ställer krav på dialogstora öppen ochen
fri tillgång till information. Allt detta ställer givetvis krav påstora

tolkarätt all information.att
Kunskap förutsättningär för politiker, tjänstemän,atten

kommunmedborgare gamla ska kunna ochunga som agera- -
deltaga i demokratiskt utvecklingsarbete.ett

Ökad kunskap skapar självförtroende och ökar på sikt
Kn

r handlingsutrymmet för förändring. Enbart kunskap räcker dock intel för åstadkomma förändring.L att krävsDet insikt. Insikt är enl I djupareø/ä- betydelse innebär individen kan ochatt omsätta;m somN:ä
omtolka kunskap. För få miljöengagemang krävsatt insiktett om
miljöproblemens allvari och förståelse för nödvändigheten attav
insatser måste vidtas, såväl den enskilde andraav som av grupper
och samhället kollektiv.Källa: Marks kommun av som

Miljöinformation mångsidigtär begrepp.ett En rad formernya
och benämningar har skapats under de åren för markerasenaste att
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det frågaäratt produktertyper och aktiviteter.om nya Syftenav
och tyngdpunkter kan variera i miljöinformationen, avsikten ärmen
oftast öka kunskapenatt miljöproblem och påverkaom attityderatt
och beteenden hos allmänhet och företag.

viktigEn del i det lokala agendaarbetet bör utvecklaattvara
och formerpröva för hur kan stödja kommuninvånamasman
miljöengagemang och övergång till miljöanpassade levnadssätt.mer

Strategin för hur detta ska ske måste utformas i nära samarbete
med alla lokalt berörda. För lyckas förkrävs förståelseatt faktorer

insikt, handlingsutrymme,som självförtroende och kunskap.ansvar,
Erfarenheterna hittills visar den personligaatt kommunikationen och
de nära sociala nätverken är de effektivaste formerna för
beteendeförändringar. innebärDet agendaarbetet böratt bygga på

utveckla socialaatt nätverk metoder miljöcirklar,genom t.ex.som
miljöteam, idébytarträffar osv.

Som komplement till detta kan det också behövas olika former
massmedial kommunikation. Detav viktigtär budskapenatt är

någorlunda homogena och alla inser vikten allaatt viattav
personliga förebilder sig vi kommunalråd,uppträdervare som
daghemspersonal eller företagsledare.

MIUÖENGAGEMANGINDIVIDERS

Förutsättningar för Värden skapassom
engagemang

i Insikt Insikt miljöproblemens allvarlighet.om Förstå
nödvändigheten miljöförbâttrandc insatserattav
behöver vidtas.

Handlingsutrymme Makt och möjlighet genomdriva miljöför-att
båttringar. Uppfatta det finns olikaatt hand-
lingsalternativ kan hjälpa.som

Ansvar Inse personligt uträtta miljöinsatser.ansvar att
Självförtroende Tro sin förmåga vidta miljövänligaegen att

handlingar.

Kunskap Information olika möjliga miljöinsatser.om
Viktig faktorer för
SOU 1993:19, bilaga
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redskapKunskapens nya

E-Mail, Multimedia på hjälp-och alla exempel deInternet är nya
snabbt inom informationssamhället. Genommedel utvecklassom nu

påinom informationsteknologin kanden snabba utvecklingen nu
spridas tillmycket kort tid information och kunskap mycket stortett

somligaantal Kunskapen blir global. kanskeFörmottagare. en
sådan utveckling väcker irritation och rädsla. Andra överdriver för-

väntningarna elektroniska förahur snabbt våra skamotorvägarom
till globalt där informationen tillgängligkunskapssamhälle ärettoss

Oavsett multi-för alla. står vi inför tid därvad tycker,man en ny
mediala kommunikationsformer påverka i vårkommer allaatt oss

inom ochvardag exempelvis underhållning, utbildning-
marknadsföring.

Egentligen inte så konstigt kommunika-det heltär att nya
tionsfomer underligt iutvecklas. däremotDet TV stannarvore om
sin utveckling kabel-TV-nivå. Vi därför på insnabbär väg mot

informationssamhålle. utbyggnadGenomett avancerat av
elektronisk infrastruktur med bland ñberoptik kommerannat
avancerade globala kunskapsbaser byggas för olikaatt upp
områden, vilket kommer påverka utbildningen. Utbildning bliratt
då inte längre engångshändelse livslångt lärande.ettutanen
Utbildningen finns tillgänglig via telekommunikation for anyone,
anywhere, anytime.

teknologierNya t.ex. och kommer detATM ADSL göraatt
möjligt överföra rörliga bilder på det befintliga telenätet. Detatt
ökar möjligheterna effektivt sprida information multimediatypatt av

line.on teknik under utveckling förväntas fåDenna ochär stor
spridning redan dettaunder sekel.

arbetetI med Lokal Agenda 21 kunskapsspridningen bety-är
delsefull. sprida information och erfarenheterAtt utbyta över
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godafå deviktigt förnationsgränsema äroch attkommun-
Med hjälp denpåringarspridasexemplen vattnet.att nyaavsom

allaidag harmöjligt. Redaninformationsteknologin dettaär som
exempeltillmöjlighetdennaoch modemtill datortillgång atthar

ZI-erfarenheter.AgendaMiljödialogen utbytavia

MOTORVÄGENGRÖNAMILJÖDIALOGEN DEN-

sköter dengör VemHur duärVad det

måste persondatorha utveckladDu Miljödialogen årkanskeharhört elektro-Du talas en avom
PC ocksåMacintosheller q2000sdatabasgrupplT. elektroniska samtettnisk motorvä- mo-post. som

indu skickatdem. Efter Vi sköterförmultimedia ordförhur att harNya systemet.ansvarmm.gar. fårnedan du ochblanketten användarekommuni- inslussningdatorerkananvåndasför program- nyaav
FirstClassClient du frågor Miljödialog-människor.Miljö-kationmellan met som an- omsvarar

till Miljö-för ringa förvänder innehåll.Vikonkretisering ävendialogenår att upp ansvararaven ens
Num- idialogen. informationenutformadfördessa begreppoch strukturennya av
100150018- läggahelstmedpersondator Miljödialogenochkanretatt uppvemsom

Du kan ä Villatt-börjaanvändaden avdelningar begäran.skainspireras v e n nya
medringa tele-nå finnsvi följandeframtidatekniken. ett duupp oss

allaminal-vanligt frå-Vifonnummer.ter- svarar
dåMiljödialogenårertdatabasfylldmed Miljödialogettochmodem-o menp gr amr gorom

miljögrafiskamissardudeninformation ande:somgerom
precisdig ochklicka.miljöfrågor. chans pekaDu att

FirstClassi ellerMacWindowskommunicerar Olsson,Jonassom
direktClient laddaskanmed via även 08-6126841den nermo-

ifrånbasen.dernoch PärFrick,ett pro-
018-153080hetersomgram

fårgången ringerFörsta duMiljö-FirstClass.l upp
Sen du val-du registreradig. årdialogenfinnerdubl.a: Miljödialogen
skrivai Miljö-ochtagit kommen lisagodaexempel hur mötesplatsatt delir störreman en av en

e-mail tillskickadialogenitu medmiljöproblem för datakommunikation hetersamt som
frånorganisationer.kommufolkregister organisationer, verketöver 2000.Det i självaAgora årmyn-

mfl.digheter.kommuner jobbar massmedia alladatorner. taremotsom stor somen
miljömed från isamtal persondaorerrunt om

Du möjlighet skickanyhetsavdelningför kansven meddelandetillSanderduatt landet.senaste ettert
nyhetsbrev, e-mailutanförMiljödialogen.Den hårddiskennågon hoslagrasdetnytt. rapportermm
arbetsförmedling nämligenkoppladtillförmiljöjobb internet,år 2000ochvissnårAgora mottagarenen

miljontalsdiskussionsavdelningarför globaltnätverkmed driverringer Företagetetten somupp.
skickae-mail,rad användare.Dukanåmnen 2000heter AB ochlhundraAgora

fram-är fmnsiUppsala.som
någrapål Miljödialogenfinns möjlig-även me

för timmar, till ihet organisationerochprojekt
ha principprivataavdelningar.Det Studiefrämjandetatt q2000covem

somhelstkan mycketvärdefullt i StockholmBox4067.10262vara om
jobbar världensomnationelltför Fax:att 08-6446340man sam-

ocksåordnasitt interna hararbete. e-
mail.
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bibliotekenSkolan och
vitala kunskapsnav-

viktigtmiljömedvetande grundläggs i tidiga år. därförVårt Det är
itycka och handlafå våra barn och ungdomar tänka,att att

positivmiljöfrågor. måste också stimuleras till utvecklaDe att en
viljabild framtiden för kunna lösningar och ta egetatt attav se

fundamental betydelse för åstadkomma deSkolan är attavansvar.
livsstil förnödvändiga förändringar i attityder och behövs attsom

därförlångsiktigt hållbart samhälle och den böråstadkomma ett
5 i lokala agendaarbetet.spela roll detstoren.KUNSKAPERUNIVKSYTET olika kan också spela rollSkolor och läroanstalter slagA enav

exempeltraditionella utbildningen. kan tillgår den Detutöversom
olikauppföljningsprojekti utvecklings- ochdelta lokalaatt avvara

i mångaExempelvis folkhögskolor och lantbruksskolorslag. kan
kreativa ideer och människorfall bidra med både engagerade som

iagendaarbetets olika faser.kan utnyttjas För avanceratmer
universiteten högskolornautvecklingsarbete spelar redan och en

landprojekten i Ystad ochviktig exempel Stad ochroll. Ett ärgott
samverkansprojektLiknandeTidaholm initierats MOVIUM.som av

gång inomforskning och bör kunna komma imellan kommuner
21.för Lokala AgendaramenNYLOKALKUNSKAP heltinformationsteknologin skapasGenom denYstadaprojektet exempelir nyanyaet:

hur forskareoch praktikerpå kunskapsinhämtning.förutsättningar utbildning ochför Men
relevanttillsammansutvecklar

för till tjänare kanförutsättningarna datorn allasgöraatt gagnasomlokal kretslopps-kunskapom
Källa: ifrågor. Stadoch Land miljöutvecklingen kunskaplångsiktiga dels alladen är att omges

Samverkan exempletYstad,- tillgångutnyttjas fårhjälpmedel kan och dels allahur detta attnyafrånEivor Bucht. Aktuellt
roll förtill tekniken. Skolan har avgörandeanvända attattLambruksuniv.424. en

utveckling, det frågaåstadkomma sådan är om enmenen
tid.kunskapsutveckling tarsom
långsiktigt kunskapsbyggande inommed sådantParallellt ett
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skolan, behöver det också byggas någon form offentligtupp av
tillgängliga data- och kommunikationscentraler i samhället. Alla
kommuner har embryo till sådanaett centraler sinagenom
bibliotek. Biblioteken har förutsättningar kunnastora utvecklasatt
till lokala miljönav kan användas i Agenda 21-process. Ensom en
sådan utveckling skulle kunna innebära biblioteken serviceatt ger
till allmänheten erbjuda uppkopplingatt tiH centralagenom
databaser och tillhandahålla multimediaprodukteratt olikagenom av
slag CD-ROM-skivor, mm. såväl för utlåning sättaattsom upp
informationskiosker där de besökande själva på interaktivt sättett
kan söka kunskap. Genom erbjuda alla tillgång tillatt sådana media
skulle kommunen kunna tillhandahålla exklusiv centralten mer
placerad kunskap till exempel den nationella och globalaom
miljösituationen, olika tekniska hållbara lösningar Samtidigtosv.
med tillhandahålla sådan kunskapatt bör kommunens bibliotek
också det ställe dit kommunmedborgarna naturligen söker sigvara
för finna information alltatt sigrör på det lokala planet.om som

innebärDet också biblioteken bör hålla sigatt å jour med allt som
pågår lokalt inom den kommunen, såväl inom de olikaegna
kommunala förvaltningarna i kommunen i Genomstort.som en
sådan utveckling biblioteken någon formmot öppnaav av
medborgarkontor skapas förutsättningar för dessa ska kunnaatt
utvecklas till lokala mötesplatser för utställningar, debatt och andra
aktiviteter behövs för framgångsrikt agendaarbete.ettsom
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LOKAL AGENDA 21
KREAKTIVEN-

UTVECKLINGS-

PROCESS

bygga hållbart samhälleAtt ärett en

revolutionerande och mäktig ochutmaning
revolutionerande många avseenden.i Varusektorn

kretsloppsanpassas,måste transportsystemen
förändras radikalt, förnybara energislag ersätta

fossilkraft och kärnkraft och livsmedelsproduktionens
kretslopp slutas långtså det möjligt.år

sådanEn utveckling kräver tillgång till såväl ny
teknik institutionella och organisatoriskasom nya
ramverk. kräverDetta både fantasi och
handlingskraft låt kalla det kreaktivitet.oss-
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vågaAtt det okändapröva

ska ske imorgon måste påbörjas redan idag. Agenda 21-Det som
arbetets visioner hållbart samhälle måste konkretiseras iettom
utvecklingsprojekt i drift omgående.kan lokalaDettassom

därför innefatta utvecklingsprogram.agendaarbetet behöver ett
sådant bör präglas kreaktivitet och nytänkandeEtt program av

där går från ord till handling planning byett program man- -
doing. Tävlingar teknikupphandling inslagoch kan viktigautgöra

utvecklingsarbete.i sådantett
På många områden finns idag teknik utvecklad avsevärtny som

skulle bidra tillkunna hållbar utveckling samhället. Mångaen av av
lösningardessa behöver idemonstreras skala innan destörrenya

blikan helt kommersiellt gångbara. ibra metod dettaEn
teknikupphandlingsammanhang genomförtsär bl.a. med gottsom

resultat kansli för effektivNUTEK:s elanvändning.av
viktig fråga vad gäller introduktion miljövänlig teknikEn ärav

vilka aktörer driver utvecklingen. Genom miljöproblemenattsom
har karaktären kollektiva effekter, dvs. många drabbasatt ettav av

måsteutsläpp, samhället gripa in för miljöförbättringar skallatt
komma till stånd.

många fallI behövs dessutom systemlösningar inte kan tassom
fram enskilda företag. Teknikupphandling möjlighet attav ger

berömdaStephensonsGeorgeRockaThe snabba på systemutveckling knyta ihop flera beställareatt- en genomspektakuläradenånglokomotiv vannsom kan ställa krav på industrin.gemensamtsom1829, däri oktoberRainhillvidtillställningen
ångmaskinteknikenstora inom idåtidens Kommunerna många fall lämpligaär aktörer för driva framatt

gissafårMan attför görasamlats att upp. miljövänlig utveckling. i många fallhar tydligaDe problemenenskulle hasmåningomsåingenjörskonsten
och till46 kmh närhet medborgarna, omfattandehastigheter kompetens ochmedånglokframbringat en en egen

vidkappkömingenpublikfriandedenävenutan harDe därigenom drivkraft för lösa mångasystemsyn. attenNUTEKzsKälla:bara när.FråganärRainhill.
miljöproblem och kan sig rollen pionjärer.utvecklingen. ta attkravBeställarnasbroschyr varastyr-
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Jakten på hållbara lösningar

Ett de största hindren för åstadkomma hållbarav att sam-
hällsutveckling är sektoriellt revirtänkande.ett Den engelske
ekologen Edward Goldsmith har uttrycket Youmyntat cant do
only thing. Med det alla våra åtgärder fåratt långone menas en

följdeffekterrad och vi alltid måste medatt dessa i våra kalkyler.ta
Det igörs samhälletmesta genomförs därför det innebärsom att
fördelar någon synpunkt. Men med så långt drivenur en
sektoriseiing, i vårt samhälle, detär lätt bländassom att av
fördelarna och samtidigt blind för de nackdelar uppstårvara som
inom andra sektorer. Det i självaär justverket på det sättet visom

Illustration:BIRGITELIASSChar skaffat de flesta våra miljöproblem.oss av
För undvika sådana suboptimeringaratt gäller det leta efteratt

Träd ör exempelhelhetslösningar, pås.k. solution multipliers naturen:eller vinna-vinna- en
solution multiplier. Träd ger osslösningar. Vad det gäller är leta efter sådana lösningaratt harsom dd, skönhet, energi ochs renhelhetssyn på människa, lu baraoch samhälle. vien demnatur Det innebär möjlighetett ger-
Genom plantera fler trädatt ibåde-och-perspektiv sin utgångspunkt itar människans behovsom staden vinner vi åtskilligapå uthålligt sätt.ett fördelar.

Motsatsen till sådana helhetslösningar är partikulära lösningar Trädproblem multipliers visserligen löser ellersom ett ett par dämpar buller0
problem samtidigt skapar flera luftenproblem.men som Sådana 0 renarnya

handtarlösningar 0skenlösningar regnvattenär omlösningar dämpar ochsymptomsom- energi0 gerdöljer eller motverkar bearbetningen de grundläggande skydd förav människor0 ochger
problemen. diur

lö för vinden0 erFör bryta dessaatt mönster och dagensersätta sektoriella örskönar staden
suboptimeringar krävs arbetsformer och synsätt. Men detnya nya
behövs också fantasi, kreativitet och öppenhet andrasmot
synpunkter och ideer och våga sådantgöraatt aldrig gjortsom man
förut.
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hållbara lösningartillFrön nya

näringslivGrönt

Miljöfrågoma framtidenskommer påverka arbetsmarknad. Detatt
handlar överlevnadsstrategi i mångdubbel bemärkelse.om en
Miljövård, blirprodukter, slutna och kretsloppsystemrena

industrination. Såavgörande för vår utveckling till exempelärsom
marknaden för miljöteknik de snabbaste växande marknademaen av
i världen enligt från 1991. Likaså ökarOECD-rapporten
efterfrågan på miljöanpassade företag tillverkarDevaror. som

kan återanvändas och återvinnas och användersomvaror som
energi- och materialsnåla kommer bliattprocesser
marknadsvinnarna i framtiden.

Vidare kommer uppgifter idag förknippasredan medsom
miljöarbetet såsom underhålla och förbättra våratt restaurera, ge-

livsmiljö också erbjuda betydande arbetsmark-attmensamma en
nad. Sammantaget miljöperspektivet både på långkort ochrymmer
sikt viktig möjlighet för skapa jobb jobb.grönaatten nya -

Eftersom många problem och lösningarde gäller såvälav som
miljö sysselsättning har sina i lokal verksamhet spelarröttersom
kommunernas deltagande och samarbete central Därförroll. ären

områdedetta där agendaarbetet utnyttjas instrumentkanett ettsom
för hitta jobb företagoch och därmed skapaatt nya nya
arbetstillfällen med profil.grönen

SödertäljeI har företagarcenter innebärDettaett startats. center
miljö- företagsutveckling.arbeta med och Syftetsätt ärett nytt att

stimulera utveckling, produktion och försäljning miljöteknikatt av
i vid mening produkter, lösningar, know-how. Redansystem,-
efter något års arbete finns flera produkter småföretagoch som
visat miljömarknaden tillväxtbransch. Bland dessaär kanatt en

vattenburen screenfärg fäster olikanämnas på plastmaterial.en som
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materialflödenochVaror

allaeftersomavfall, rest-begreppetinteexisterarI naturen
idelarandrahandi ekosystemetdel Dawn- zooofrån tasprodukter avom e Miuen |

gällabordeteknosfären,människoskapade systemet,detFördetta. mm åhWhiMö odtänkabaraså. ärinte Det attärdetvilagar vet attmensamma
$§-L§;;ff§__f_j___;f_“produktermaterial elleringaborde inseAllasoptipp. att varor,en
°&quot;““&#39;““°&#39;°“såoftavihandlardetanvändandet. Trots omefter somförsvinner

nedbryt-iledför nästavillingenfallet ta ansvarvar -
medidénochlcretsloppstånkandet ettGenom attningsprocessen. iutvecklasområdenfleralltinomvinner terrängproducentansvar . glösningar.hållbararaskt nya

ieffektivautvecklasnabbaföretag äroch attkommunerDe som
mycketharmaterialflöden attochsamhälletslösningar varu-

anpassningpassiv soptaxor,då inte baragäller avvinna. Det en
framtid liggerkompostering. näraIbegränsadochkällsortering en .rnmøwszmwm

“&quot;&quot;“&#39;designproduktutveckling ochförutseendei avmöjligheterstora en
tillfrånproduktledallatillhänsyn vagganprodukter utar 4mesom w--q-F-Y--r--v-n-n-

..:........&#39;...&quot;&#39;&quot;&quot;&#39;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;hurföretag..dykt vetocksåharaktörer.Nya somgraven. nyaupp -
skaprodukterhur i.ochskrotasdatoreråtervinnas,skaplaster nya

demonterasenkelt kunnaförihopsättas att osv. v
underlagkanoch dessaavfallsplanergjorthar geKommunerna i

kretsloppsanpassninginseviktigtär attagendaarbetet. Det attför en
längresig mycketsträckermaterialflödenochsamhällets vam-av

ä°goPáytâaTgnfmnvfallsplmockså sådantomfattar. Det ärnormalt ettavfallsplan mervadän en
börvaruströmmarsamhälletsperspektivomfattande som

agendaarbetet.känneteckna
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Östra boendesamverkanTorn -

Östra stadsdel i Lundungdomståt harår barn- ochI Torn startat ettmansom en
boendesamverkan ledord.underifrånperspektiv och lokal Ettprojekt har somsom

Östra lokalti Lund. ochexempel stadsdelen Torn Genomår ett ettengagemang
pedagoger,olika journalist, arkitekt,eldsjälar med kompetensantal

omfattarflera fått igång stadsdelsarbeteförsamlingskurator med har ett somman
fritidsverksamheter, butiker och bostäder.barnstugor,skolor,

försökermiljöpedagogik och göra kretsloppenskolan arbetar medInom man
synliga för barnen. På daghemmen gör på sätt.tydliga och man samma

miljöanpassningmiljösanering och exempelvisFörsamlingen jobbar med av
gudstjänstlivet.skapelsen itonvikt läggs påbegravningskransar. Större

kompostering, energieffektiviseringmedTillsammans med de boende arbetar man
Även livsmedelshandlareStadsdelensmed handeln engagerasengageras.mera.

handla dessa produkter.miljöval sina kunderBra ochpå attatt satsa utmanar
andelen bra miljövalden mäter deEn ekometer har konstruerats och av

fem eller fler bra miljövalprodukterkund köperprodukter handlas. Om ensom
vinstvårde.tillfälle lott med 500 kronorsvid lämnas bonusett som en

stadsdelstidning regelbundet.informationFör med allnå utatt ut utges en
och politiker hålls.informationsträffar med kommunens tjänstemänRegelbundna
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ochBygga bo

viHur tänker boendet i framtiden är centralt för våraoss
möjligheter bygga kretsloppssamhället.att Ekohus och ekobyar är
viktiga experiment kan inspiration och erfarenheter försom ge oss

förändra det existerande byggnadsbeståendet.att För det därär som
de verkliga förändringarna måste till vi ska lyckas vändaom
utvecklingen i hållbar riktning. Också här pågår viktigtett
utvecklingsarbete. Erfarenheterna från rad bostadsområden landeten

visar mycket gårrunt att göra. Sopnedkasten kanatt stängas och
ersättas med sopseparering, kompostering och kretsloppshus som
också kan kombineras med odlingslotter för ökad trivsel och social
gemenskap i bostadsområdet. Vatten och energibesparing kan
åstadkommas enkla och icke kapitalintensiva lösningar ochgenom
fossila bränslen för uppvärmning kan ersättas med solenergi och
biobränslen.

Ingen enskild aktör i samhället har så möjligheterannan stora
påverka boendet kommunerna.att Boendeområdet därförärsom ett

centralt område i Lokala Agenda 21. Detta arbete bör bygga på
samverkan med bland översiktsplanarbetet ochannat den fysiska
planeringen.

På sätt andra branscher måste byggsektornsamma som
kretsloppsanpassas. innebärDet begränsning miljöfarligaav
produkter och i byggnadenämnen och alla dess komponenter. Det
innebär vidare sätt hand bygg-att och rivningsavfallta därnya om
olika fraktioner redan på byggarbetsplatsen.sorteras Redan idag har
flera Örebro,byggföretag, bland i börjat med sådanannat
sopseparering på sina byggen. Ett exempel ocksåärgott Danmark

har mycket lång tradition tillvarasom en och återbrukaatt ta
byggmaterial och byggnadskomponenter.
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Energi

Huvuddelen dagens globala energianvändningav är baserad på icke
förnybara energikällor kol, olja och kärnkraft medsom oacceptabla
problem för miljön såväl lokalt globalt. För åstadkommasom att enEloff Strömsnzzl hållbar utveckling krävs genomgripande omställningen till ett

baserat på bioenergi,system vindkraft och solenergi.
Det välär känt det finnsatt mycket effektivitetsvinsterstora

att energieffektiva lösningargenom NUTEK pekar på en-
möjlighet redan i dagatt bort cirka 25 elenergin.spara procent av
Sådana vinster erhålls både åtgärda befintligaattgenom apparater
och anläggningar och blandatt teknikupphandlinggenom annat
fram effektivare lösningar på marknaden.nya I dessa arbeten spelar
Kansliet för effektivare elanvändning, för närvarande placerat inom

hjälper NUTEK,till hitta avgörande roll.att strömsnåla vitvaror en
Trots allmänt pessimistisk bilden den globalaav

energisituationen finns det dock rad olika exempel såväl ienEnsamarbetemellanNUTEK.Konsumentverket, Sverige utomlands hur visatsom det finnsSvenska hållbaraattElverksföreningen. manenergiföretagochvitvaruleverantörer. lösningar på energiområdet. Det finns också uppmuntrande exempel
på hur enskilda städer tagit beslut gå före och visaatt vägen.om En
sådan stad är Toronto har tagit beslut tillsom år 2005attom
reducera koldioxidutsläppen 20med räknat från 1988procent års
nivå, samtidigt med beräknad folkökning 20meden Dennaprocent.
kraftiga energieffektivisering ska åstadkommas med hjälp bl.aav
utbyggnad fjärrvärme, bättre isoleringav hus, bättreav
trafikplanering Torontos exempel har följtsosv. ytterligare tolvav
andra städer i Nordamerika och Europa.

Det faktum den globalaatt växthuseffekten i antalettnu
städer resulterat i lokala strategier för lösaatt globaltett
miljöproblem givetvisär uppmuntrande. Det visar på viljanatt om
och modet finns så kan med underifrån-strategiman kommaen
betydligt snabbare fram än inväntar uppifrånom -strategi.man en

Genom bland lagen kommunalannat energiplaneringom har
kommunerna möjlighet utveckla detatt strategiska tänkandet på
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Transporter

påKraven rörlighet är de framträdande dragen imest dagensen av
samhälle och därför möts alla åtgärder för begränsa den friaatt
bilanvändningena motstånd. Också för människor harav som
beslutat välja miljöanpassad livsstilatt bilenär tå.ömen Denen
svenske bilisten har ambivalent förhållande tillett bilen och miljön. E27 .EldochköpDe betraktar bilen nödvändig för sin vardag, kännersom men ELFORDON
samtidigt inom sig för vad bilismen ställer till med, skriveren oro

Redan99a2 komme:humanekologen Emin Tengström i bilenrapport auoeuonan enomvaraen om som mms;hmmmkxvaremq,Kamerunsamhällsfenomen. 9:1lowxugøi1.:sommg Ehotdonmwvem.ammaanDet finns gynnasrad teknologiska lösningar till delen kan Bestaelemasamlsssom en numedNuteksNato.förbättra transportsektoms miljöproblem. Införandet katalytiskav etwa.avgasrening har självklart betytt mycket för miljön. åMen det inteär ;mys,tillräckligt. Oljan drivmedel måste på sikt ersättas med fömy-som
bara bränslen. Många intressanta utvecklings- och demonstrations-
projekt och innovativa tillämpningar pågår också på rad ställenen
såväl här hemma utomlands.som

En ökad användning informationsteknologi kan troligenav
också sikt positiva bidrag till miljön minskat resbehov.ge genom
Istället för bo påatt ställe och arbeta påettsom kannu ett annat,
arbetet helt eller delvis skötas från hemmet eller från kvarterskontor Effektivare energianvändning

NUTEK-ENERGIeller liknande servicelokaler nära bostadsområden.gemensamma
Därigenom minskar behovet lokaler för kontor i centralt belägnaav
områden. Det är också intressant för glesbygdskommuner där långa
avstånd inte längre behöver nackdel för företagsetablering.vara en
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Energi

Huvuddelen dagens globala energianvändning baseradär på ickeav
förnybara energikällor kol, olja och kärnkraft med oacceptablasom
problem för miljön såväl lokalt globalt. För åstadkommaattsom en

EloflStromsnzil hållbar utveckling krävs genomgripande omställning tillen ett
baserat på bioenergi, vindkraftsystem och solenergi.
Det välär känt det finns mycket effektivitetsvinsteratt stora

få energieffektivaatt lösningar NUTEK pekar pågenom en-
möjlighet iredan dag bort cirka 25att elenergin.procentspara av
Sådana vinster erhålls både åtgärda befintligaattgenom apparater
och anläggningar och bland teknikupphandlingatt annatgenom
fram effektivare lösningar på marknaden. dessaI arbeten spelarnya
Kansliet för effektivare elanvändnin för närvarande placerat inom
NUTEK,hjälper avgörande roll.till hitta stromsnåla enatt vitvaror

Trots allmänt pessimistisk bild den globalaen av
energisituationen finns det dock rad olika exempel såväl ien

EttsamarbetemellanNUTEK.Konsumentverket. Sverige utomlands hur visat det finns hållbarasom attmanSvenskaElverksföreningen,energiföretagoch
vitvaruleverantörer. lösningar energiområdet. finnsDet också uppmuntrande exempel

pä hur enskilda städer tagit beslut gå före och visaatt vägen. Enom
sådan stad är Toronto har tagit beslut till är 2005som attom
reducera koldioxidutsläppen 20med räknat från 1988 årsprocent
nivå, samtidigt med beräknad folkökning 20med Dennaen procent.
kraftiga energieffektivisering åstadkommasska med hjälp bl.aav
utbyggnad fjärrvärme, bättre isolering hus, bättreav av
trañkplanering Tomntos exemnel har fölits vtterliønre fnlvosv. av

I Miliövårdsberedningens Lokal Agendarapport 21 vägledning har sistatyvärr radenen-
på sid 40 fallit bort. Denna lyder:

energiområdet. sådantEtt arbete bör kunna viktig komponent i lokaltvara en agendaarbete.ett
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Transporter

pä rörlighet de framträdande dragen iKraven är dagensmesten av
samhälle och därför alla åtgärder för begränsa friamöts denatt
bilanvändningena motstånd. Också för människor harav som

välja miljöanpassad livsstil bilenbeslutat tå.är öm Denatt en en
svenske bilisten har ambivalent förhållande till bilen och miljön. Ääülisääett

VarmødochkbpbilenDe betraktar nödvändig för sin vardag, kännersom men ELFORDON
samtidigt siginom för vad bilismen tillställer med, skriveren oro
humanekologen Emin i bilenTengström rapporten om som
samhällsfenomen.

finns teknologiska lösningar tillDet rad del kanen som en
förbättra miljöproblem.transportsektoms Införandet katalytiskav
avgasrening har självklart förbetytt mycket miljön. intedetMen är
tillräckligt. Oljan drivmedel måste på sikt med fömy-ersättassom
bara Många intressantabränslen. utvecklings- och demonstrations-
projekt innovativaoch tillämpningar pågår också på rad ställenen
såväl här hemma utomlands.som

ökad användning informationsteknologiEn kan troligenav
också på sikt positiva bidrag till miljön minskat resbehov.ge genom

förIstället bo ställe påoch arbeta kanatt ett ett annat,som nu
arbetet helt eller delvis skötas frän energianvändninghemmet eller frän kvarterskontor Effektivare

NUTEK-ENERGIeller liknande servicelokaler bostadsområden.näragemensamma
Därigenom minskar behovet lokaler för kontor i centralt belägnaav
områden. ocksåDet intressant förär glesbygdskommuner långadär
avstånd inte längre behöver förnackdel företagsetablering.vara en
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Stad och land i samverkan

Staden är beroende landet och landet beroendeärav staden. Förav
lösa många miljöproblematt dagvattenhantering, avfalls-som

hantering, avlopps- och slamhantering måste staden få hjälp från
landet. Avfall och restprodukter idagär inte landetresurser som
efterfrågar. Däremot kan landet hjälpa till lösa problemenatt och
ha viss dessa. Sverigesnytta jordbruken står också idagav inför

omställning.stor För ñnna alternativaen att grödor och alternativ
produktion är landet beroende staden. Stadsbefollcningen harav
också behovett stort rekreation och friluftsliv och härav givetvisär
landsbygdens miljö betydelsefull. Detta är bara några exempel på
hur nära staden och landet är kopplade.

detI lokala agendaarbetet är det viktigt på hur dennaatt se
samverkan mellan stad och land kan utvecklas. finnsDet också en
rad exempel på hur nytänkande har skapat nya
sysselsättningsmöjligheter landsbygden samtidigt harsom man
kunnat lösa vissa urbana miljöproblem eller mött andra behov.
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Landsbygdsutveckling Kolbäck
lokal nivåEnergi på

Den moderna tekniken möjligheterstora utveckla förnybarager att
armuvanargülhllønhammnrühøtøranpnpppádumFlokalt. Under är har det skettresurser utvidgning detsenare en wmodJn-Idkpldm markerav lantbrukareomvnndludllvnrmvntüauuomølljsdllkøxiamunøuulrp

lokala utvecklingsarbetet gått iatt sockenråd, vil-menu.genom man samman
byalag, idrotts- idékvllloch hembygdsföreningar, kalladeLRF-avdelningentillI 1990 ensamhälls- maneller LRF- Vad medmarkenDenkullenpA vitemat gor m:Fu-marenergi.innebarforemngar, bygdekommitteer amm.fl. Grupperna har det gemensamt har miüonørkronoriGruppen investerat5,5 -sküehpriül.borgenochlån.Delvisharform om-avde i utsträckningatt arbetar ideelltstor för den bygdens slüllningumadeltill bolngalüldnndetMmhargåttegna blainvuuntienpnnnnpLtvdMw.
utveckling.En starkbygdekultur lokal identitet och stärkerger Fürsttflkøpnaküaribøløgøtmáatømnnvan

salixodlzrtsalixhivergüdningñrsttvántáll-sjalvkanslan. Delaktighet 0ipoängteras Agenda 21 är grundensom frodutlllnndn ñrhandlarmedkommu-ochman nuCIanvlndnslam godkvlliletfrån:tt avnenomlandsbygdsutvecklingför reningsverktill odlingu.Markar-kommunens :innulixodling dl kunnaanvändsufasluündem: och sigsnur-mannslokala har mycketlyckatviktig unvlndaslnmgüdning.minnet viutsigär del i varadär detgrupperna gälleren en process ochfnmddstron iIr storgruppen.
och utvecklaatt också modeller förprova servicelösningar.nya

Eftersom del de lokalastor utvecklingsgruppemasen förslagav
vänder sig till den kommunala nivån detär viktigt kommunernaatt
har strategiför hur landsbygdsdelamalångsiktigten bör utvecklas
hållbart. Nara samordning med den kommunala översikts-
planeringen behövs. Karbenning

finnsDet möjligheterstora knytaatt stad och land, Kulturaktivitetersamman
tätort och landsbygd i det Lokala Agenda ZI-arbetet. Det kan ge
ytterligare spännande dimension ien Årprocessen. du;barnens i Ku1988gången.förförsta

villurbotamedKullurfrstiuali KnrbenningFöreningenBarnen.: enkringÅrligfestival.Festivalenuppbyggd idénstl tillvarair u:fungeraochvärderalandsbygdens ochsättnu.lösa frågormänniskansformñgn Visa påut annatkonsumtion.sittIngenomFestivalenhar tjugotalverkstäder.Aktivite-ettskapagAr på något.värdefullt.terna nuut. olikaManhnrocksl slag,musikpro-teateravuppträdandenochandra bådemedbnrn.gram professionella.Erfarenheternaoch fes-amatörer avFunktionärernativalenmyckegoda. 150-är ärcaBesökarantalet200tillnntalcl. har mellanvarierat1000och20017personer
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Källa: Observator iemuseet, Stockholm
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LQKAL AGENDA 21

P4 KORT OCH

LANG SIKT

Genom brett kan attityderett engagemang
ändras och många konkreta åtgärder komma
till stånd. Nyckelorden för framgång dettai
arbete heter samverkan, ochengagemang
förtroende. Dessa honnörsord gäller
egentligen för allt ledarskap och föränd-
ringsarbete. Det inte unikt förär

miljöområdet, sökanytt attmen genom
förändra beteenden och livsstilar genom mer

personlig påverkan och kontakt.
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Agendaarbetet processen-

långsiktig och21 börAgendaLokalamedArbetet som enses
planframförarbetekontinuerlig än att taett ensnarareprocess

går därföraktiviteter.antal Detgenomföra begränsatföreller ettatt
pricka vadkanchecklista därenkelnågoninte göra somatt avman

utifrånnivån självockså lokaladenskall Det ärgöras. egnasom
genomförautforma ochförutsättningar skallochbedömningar egna

spektrainnefattar brettAgenda 21-process21. Lokal ettAgenda En
kommunalasåväl denberöraktiviteterochåtgärder egnasomav

kanutanför denna. Dessaaktörerantalorganisationen stortettsom
huvudkategorierellerprocesselementfemi följandeindelasgrovt

genomföras:behöveråtgärder allasomav

framför dörrStäda egen
sektorer ochallainom kommunenslcretsloppsarbetet2. Integrera

förvaltningar
i krets-invånarekommunensInformera och engagera

loppsarbetet.
i kommunen.olika nyckelaktörermedFördjupa samarbetet4.

rapportering.ochuppföljningförUtveckla5. system

dessainom allaaktiviteterinnefatta21 behöverLokal AgendaEn
innehållerolika elementdessahuvudkategorier. ochfem Vart ett av

parallellt.genomförasbördel kan ochaktiviteter till storsom
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arbetsformerNya

uppgifter prövasina atthar nyaMiüövárdsberedningen som en avMILJÖ§KULDOCH metodsådanEnmiljöarbetet.förarbetsformer somochmetoder
MILJOKAPITAL Medling sättärmedling.vetenskaplig ettberedningen årprövats av

dettautsättabeslutsunderlag attkring genomkunskapen ettKOMMUN ökaUPPSALA att
respektiveföreträdaregranskningvetenskaplig avför en

r h. underlaget.tillmotståndare
vilkabildtydligaremedling kan avsådanEn enge

grundervilkapåochochöverensärolika varpunkter experter
medlingar,tvågenomförtVi harbaseras.ställningstagandeolika

förTrafiköverenskommelsenDennispakctets.k.detfördels en Öresund.förbindelse överfastfördelsochStock-holmsregionen en
användbarmetod kanmedling: varaerfarenheter ärVåra att som

borde ävenMetodeninvesteringsprojekt.komplexaochinför stor
nivå..lokalanvändbarkunna varaavArMJOmobv

lanseratsochmiliöskuld har avutrettsBegreppet1994:3MILJOVÅRDSBEREDNINGENSRAPPORT
ArneProfessorsammanhang.olikaiMiljövårdsberedningen

förkostnadenmiljöskuldsbegreppetdefinierat somharJemelöv
storlekenåtersätllbara samttekniskt-ekonomisktärmiljöskador som

återkommandebetalaförerfordras attkapitaldet somav
såvälförgjortsharmiljöskuldenBeräkningarreparationsinsatser. av

Uppsala.kommunförriket,hela ensom -

MEDLING om
DENNISPAKETE mlllöskuldKortfrlstlg

I Beloppeni millionerkronor.miljöskuldkortfristigakommunsUppsala
iochsiffra. framråknadcDe textensignifikanttillavrundade en

inomsiffrornanämnda parantes.

DeLrumnurOmråde

100115Buller
900850Ventilation

200Magnetñlt
40Radon

300iLuftkvalitet tätorter

L5001.500Summa
MILJÖVÅRDSBEREDNINGENSRAPPORT1994-5
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Städa framför dörr.egen

förutsättningEn för skapa trovärdighet i sitt miljöarbeteatt är att
själv föregår med exempel förändrargott ochattman man-

kretsloppsanpassa sin verksamhet. Detta gäller sigegen vare man
UÖVÅRDtalar sitt hem, sitt företag Seller kommunaleget förvaltning.om en e n INGENNAllt lokalt miljöarbete måste därför innehålla självkritisken egen

granskning MILJÖVÅNLIGvad kan förbättras och åtgärdas redan idag. Det DETav som
gäller städa framför dörr innanatt ställer krav på andra.egen man

DEPARTEMENTETDen kommunala organisationen är koncern räknat isom
allmänhet de största arbetsplatserna i kommunen och köperen av

och tjänster till ansenliga belopp. De utsläpp och det avfallvaror
denna verksamhet upphov till har tillsammanssom ger stor

betydelse för de miljöproblem vi måste komma tillrätta med viom
ska kretsloppsanpassa våra kommuner. Det därförär viktigt denatt

kommunen föregör och visar på goda exempel. Sådana godaegna
IIITuIIL,exempel kan till närexempel gälla införa strikta miljökravatt på h

upphandling och tjänster, E1miljöanpassa allaav attvaror inj
kontorslokaler införa lsopsepareringatt och kompostering rpå alla

1h.-nu: lwskolor och daghem osv.
7fåFör till stånd sådantatt kommunövergripandeett städarbete

krävs medvetna och engagerade politiker och kommunanställda. Ett
viktigt led i agendaarbetet därförär olika spridasättatt
information och erfarenheter vilka åtgärder börom som vara
möjliga vidtaga på kort och långatt sikt inom olika delsektorer.

kastaanklagas förinte kunna att sterFör att
hemmabörjamiljöarbetealltglashus maste

Miljö-Pahus.sittmåste eget oomseman
börjastâdarbetetharnaturresursdepartementet

materialflödendekartlagtVi har stora
pappersinsamlinförrutinernautvecklat

kopieringsrutiner,effektiviserat utnytt;
utsträckning, tillämpielektronisk störrepost

Mycket återslupphandlingvidmiljökrav osv.
Stådâfbetet hockså hosgöra menatt oss -

inletts
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NYA GREPP
ekonomi, ochenergiom

Integrera kretsloppsarbetet lokal nivå

supptmmøm:MILENinom kommunens alla sektorer
och förvaltningar

Ett de största hindren för åstadkommaav att hållbar utvecklingen
är det sektoriella tänkandet idag är dominerande inom densom
kommunala organisationen liksom på många andra håll i samhället.
Detta innebär varje sektoransvarigatt för sig försöker lösa sinavar
miljöproblem. Resultatet blir ofta kanske löserettatt problemman
i sin bur skapar miljöproblemegen imen andra burar.nya
Exempel på goda hållbara lösningar visar sig dock ofta sådanavara
lösningar löser flera problem samtidigt,som så kallade vinna-
vinna-lösningar. För hitta sådanaatt lösningar och för kunnaatt
genomföra dem i praktiken krävs därför tänkande iett dennytt finnaFör de goda helhets-att
kommunala organisationen. Ett sådant nytänkande bör lösningarna, de s.k. vinna-vinna-lös-främja och
stimulera mångfald ningarna, olikaoch behöver förvaltningarsamarbete över ämnesgränser och mellan

och med olika kompetensolika för förvaltningar personeroch budgetkonton. Agendaarbetet ger komma och utveckla lösningarsammanmöjlighet skaffaatt plattform för sådanten integreratgemensam ett samtidigt hanterar och löser flerasomförvaltningsövergripande utvecklingsarbete. problem, energi, ekonomi ocht.ex.
miljö. Boken Nya frångrepp

ideer förNUTEK kan hur kange man
hantera systemfrågor på sätt.ett nytt
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Informera och kommunensengagera
invånare i kretsloppsarbetet

Utan från kommunens invånareengagemang detär inte möjligt att
få till stånd några omfattande förändringar samhället.mer Dettaav
kräver utbildning informationoch i olika former, det viktigtärmen

finna formeratt för detta. För vi ska kunnanya att vända
utvecklingen hållbart samhälle,mot ett krävs alla hjälper till.att
Genom brettett kan attityder ändras ochengagemang många
konkreta åtgärder komma till stånd. Nyckelorden för framgång i
detta arbete heter samverkan, och förtroende. Dessaengagemang
honnörsord gäller egentligen för allt ledarskap och
förändringsarbete. Det inteär unikt för miljöområdet, inommen
miljöområdet detär söka förändranytt att beteenden och livsstilar

personlig påverkan och kontakt.genom Exempelmer på metoder
kan användas stimuleraär tillsom att olika formeratt nätverkVägstrid av

delar etableras,lånet såväl hushållsnivå miljöteam, arbetsplatserU som
W315i eller mellan olika yrkes- eller branschgrupper. Man bör ocksåmot ut utnyttja existerande sammanslutningar föreningar olika slag,som avskogen

okända °° stadsdelsgrupper och byalag för nå med fördjupatatt ut Agendaett...mwumuum ill-engagemang.
A585
mnljo 4 nka. vi
-uuuñhtuxzumm-.

Mie 4:47 Vad är milj öteamlljomassan.. . Västerås,. .p I you.°4°:. lHelaxDviga programmet. mmnu; 1.919i Uisiáuartörtecknungv ...ua- ArbetetI med miljöteam har utvecklats i Nacka kommun0 Alla hark sedanseminarier 7.. men:im1- spritts till många andra kommuner. Ideen bygger på iatt utegrupper
bostadsområdena arbetar medgemensamt varandra i det dagliga
miljöarbetet. Grupperna kan arbetat.ex. med kompostering,
källsortering, miljövänliga inköp, energibesparing och Detransporter.
kan utbyta erfarenheter, diskutera problem och stötta varandra.
Kommunen informerar och råd, ordnargrupperna exempelvisger
studiebesök, föreläsningar skickarsamt informationut till alla
teammedlemmar.

Tanken med miljöteamarbetet är miljöarbetetatt blir enklare och
rolilgare arbetar tillsammans.om Samtidigtman blir resultaten
förhopningsvis också bättre.
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Fördjupa samarbetet
med nyckelaktörer

Det Lokala Agenda 21-arbetet förutsätter nära samarbete mellanett
den kommunala organisationen och nyckelaktörer i samhället som
det lokala näringslivet, jord- och skogsbruket, facket och
föreningslivet sådantEtt utvecklat samarbete ellerosv. partnerskap
är nödvändigt för skapaatt problemuppfattning ochen gemensam
för finnaatt former för hur lcretsloppssamhålletgemensamma bör
genomföras. En metod framför allt har utvecklats isom Kanada är
så kallade rundabordssamtal. Ideen med sådana samtal är att
nyckelaktörema på utpekat delområdeett till exempel
våtmarksetablering, utveckling hållbart skogsbruk eller enstakaav
exploateringsprojekt träffas regelbundet under period för atten
skapa någon form av samsyn.

En form partnerskap är kommunenannan av att samverkar
direkt med olika företagsgrupper. I Sundbybergs agendaarbete har

exempelvis ledningsgruppman bestående företagsledare.en av
Kommunen och dess förvaltningar i dialog medses som resurser en
företagen och utnyttjas rådgivare än kontrollantersom snarare som
och pâdrivare.

NÅSGENOMMÅLGRUPPER -°5NÃS MEDEU PÅmlcanon MEDEU EXEMPELEXEMPEL man FORPROJEKTrRou-:xr FORrnotsxr ENGAGEMDEENGAGERADE F.m zzmw-wm sååm N . Föra°.ue;:r. .. . ..W masa.Is,. .xx-h navingslivskom-Ilá mammaMM n Iw p: xludnedrklnvillalbrminprKompostering, C.Pauugruppcnu. M. VP nnfomuumxnnag. mf w.kamwdduüm . mundan ;IN u,
Tf FadifbtuungzlLO.rco,saco inlomution mamma:än r ° DaaljharsddnKépumvufömniøuinlonnuioønwüu.nülyiövfnüsVIII-tid.mnáinrmm KFICA. mus-tungan.utbildatgen,mighdupdbø: °°&#39;man Milnumn PAIFoJS anforvuiamunac,lit-gnuttahmm-sun; {°&quot;&quot;°&#39;°&quot;“Fbøuünw nudidbrbunáun.inlomulionrkvtll frKFK

umumdiø, K;K Sjukvården KSSlokala uiloømalnorwwüt.K-NDFL. . sjukvården
Lr -4 I jovdbmkcx LRF mødieárkhr,KRAV-odling..Bunoch Dagisfrixidxoch Agaam;av ...summan WMI-Mmed M-Wiwm- W E94°°xlnolungdomskolaIulurskohn,Linn. barnen k3mwMtemadag mbqümynlnulirare, utställning P&quot;°°-. mulkvtrksmmn 96 u4OmgungdomarAF.hogkocminspiralionxkvillsludiecirlzlar WW

uuionåltr PROSFR
Exempel från Skovdeu

51



VÄGLEDNINGLOKAL AGENDA 21 EN SOU 1994:128-

LOKALA INDIKATORER EXEMPLET SEATTLE-
Staden Seattle har under antal år utarbetatett kriterier för mäta och bedömaatt vilket
håll staden utvecklas: eller ifrånmot kretsloppssamhälle.ett 1993 års avstämning gav
nedanstående resultat.

Utvecklingen går fel håll-
O Utvecklingen varkengör från eller till

Utvecklingen+ går hållrätt
Den miljönyttre

Antal lax leker i flodemasom-
Antal dagar+ år när stadsluften klassas braper som

O Andel i stadengator klassas fotgängarvänligasom som
Befolkning och resurser

Länsbefolkningen-
Vattenförbrukning+ capitaper
Ton avfall skapas capitasom per-
Ton avfall âteranvänds capitasom- per
Fordonmil bensinförbrukningsamt capita- per
Energiomsättning capitaper-

Ekonomi
Andel+ anställda arbetar hos de tio största arbetsgivarnasom

O Antal timmars lön vid genomsnittslön fordras för existensminimumsom
Andel barn lever i fattigdomsom-
Låg- och medianinkomsttagares möjligheter skaffa bostad- att
Hälsovårdsutgifter capitaper-

Kultur och samhälle
Andel nyfödda med låg födelsevikt-
Ungdomsbrottslighet
Andel ungdomar i olika samhällstjänstprogram
Andel röstande vid lokalval
Alfabetism bland vuxna
Användning bibliotek, folket husav m.m.
Medverkan i kulturutövning

Ytterligare 20-tal faktorerett kommer fogas till dessa,att som
utvecklats i dialog mellan kommunenen och invånarna.
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för uppföljningUtveckla system
och rapportering

återföringsmekanismerAgenda 21-processen behöverden LokalaI
möjliggör för enskilde kontrollerain denbyggas att omsom

går i riktning. sådan uppföljning förutsätterutvecklingen rätt En
finns uppställda mätbara mål och delsdels det ettatt

informationssystem kommunens medborgare förstår tolka.attsom
iviktigt inslag i agendaprocessen samverkan medär näraEtt att

miljöindikatorer former forutveckla lokala och finnamedborgarna
miljöutvecklingen fortskrider.återrapportering hurhur om

indikatorerInternationellt talas alltmer för hållbarom
utveckling, nyckeltal beskriver samhälle är vägettsom om

handlar mätbarahåll. storheterDeträtt om som anger
färdriktningen det inte fråga standardindikatorerärmen om som
varje enskild kan kopiera. istället frågakommun Det är om en

fram till Vägvisareleder har starkt stöd inomprocess som son1
tjänstemänkommunen, såväl hos politiker och näringsliv,hossom

föreningar och allmänhet.
sådana indikatorer, eller nyckeltal, formulerasOm enbart ettav

fåtal kan det bli svårt få stöd och entusiasm förexperter, att
åtgärder sig flera år.sträcker däremot nyckeltalenöver Omsom
återspeglar invånarnas kvalitetsuppfattningar, ocksåkanegna
negativa besked viav på bort från hållbarär vägtypen
utveckling till insatser och vid behov uppoffringarocksåsporra
för vända utvecklingen. stad kommit långtEn medatt attsom
utveckla sådana förankradelokalt indikatorer staden Seattle.är
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digför21AgendainnebärVad

kommunalpolitikerdigFör som

demokratin.vitaliseramöjlighetinnebär21-arbetetAgenda atten
tjänstemänkommunalaochkommunpolitikerinteDet år som

21Agenda äragendorna.lokalautforma de ettskaensamma
utvecklingenpåverkamed och etttill alla motuppdrag att vara
kommuninvånarna ärfrånstarktsamhälle.hållbart Ett engagemang

Därförverkligt genomslag. ärfåmiljömålen skanödvändigt ettom
utformas21Agendamed Lokalaviktigt arbetetdet enatt som

flera.medorganisationer, företaglokalamed medborgarna,dialog
kvinnor ochsärskilt tillska dessutomEnligt Riobesluten attseman

särskiltockså21Agenda nämnermed i arbetet.kommerungdomar
i arbetetviktiga samarbetspartnersorganisationerstatligaicke som

agendorna.med de lokala

kommunal tjänstemandigFör som

därstrategisklångsiktigAgenda 21 skaLokal processses om en
helhetssyn.tillfrågorekonomi och andra vävsmiljö, samman en

handlingsprogramspecialinriktadefråganalltså inteDet är somom
avfallsplaner.energi- ochmiljöprogram,kan ersätta

människorssociala aspekter och21 betonasAgendaI
sådanain synsättagendorna bör vägalevnadsvillkor. lokalaDe

till exempelförutsättningar. kanDetproblem ochutifrån lokala
konsumtionsmönsterskyddas ellerbörgälla somgrupper somsvaga

måste förändras.
arbetsformer och sättförutsätterAgendaarbetet attnyanya

iförvaltningarolikamellaninom ochsåväl interntsamverka som
dettamedborgare. Tamed kommunenssamarbetekommunens som

utmaning.en
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industrinarbetar inomdigFör som

globaltochpå kretsloppriktning baseradhållbarutveckling iEn en
Mycketmarknadsförändringar.medförakommer stora avattansvar

ochrutinerinarbetadenormalt och äruppfattasidagdet somsom
förändringarnavilkaExaktstegvis förändras.kommer attsystem
rörelseidagredan motsvårtblir sägaär enatt man ensermen

marknad.grönare
. riktning harsådanisigtidigtföretagDe enanpassarsom

börjatochinsett dettahar redanföretagMångakonkurrensfördelar.
åtagandenofficiellaockså gjortharAndra företagomställning.en

exempeltilldokumentunderskrivaexempeltillatt somgenom
miljömedvetenprinciper förhandelskammarensinternationella

ledning företag.av
formuleramiljöarbete ärföretagensviktig del i attEn

medi samklangstårmiljöarbetetförmålföretagsintema som
förbildar sedan basmiljöpolicy.affärsidé Dessaen ettföretagets

arbetet.dagliga Enför detblir basenhandlingsprogram som
fårmål ochdessalyckasförutsättning för är attatt program

isigföretaganställda. Genombland degenomslag att engagerar
förankringsprocesssådankanagendaarbetekommunens en

påföretagmed andranätverksformisamarbeteochunderlättas
positiva förideeroch kankontakterkan skapaorten varasomnya
möjligheterockså godaföretagandet.för Detsåväl miljön gersom

praktiska problemi för desamhälletförståelse ifå ökad stortatt en
aktivtförändringar. Genomgenomföratid detoch den attatttar

ocksånäringslivetkani det lokala agendaarbetetdelta testa nya
påinnan dessa lanserasprodukter hemmaplanlösningar och en

marknad.större
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digFör arbetar handelninomsom

En grundtanke bakom Agenda 21 försökaär uppnå nödvändigaatt
förändringar i allas vår livsstil vårtoch nuvarande sätt användaatt
energi- och Därför kommer del detnaturresurser. lokalastoren av
agendaarbetet beröra konsumenten, konsumtionsvaror,att gröna
butiker och Bra miljöval. Detta handeln isätter blickpunkten.

Handeln har viktig roll spela länk mellan producentatten som
och konsument. Handeln har möjligheterstora att styra mot ett mer
hållbart konsumtionsmönster tillhandahållaatt ettgenom
miljöanpassat produktsortiment och kunderna bra information.ge
Genom aktivt delta i det lokalaatt agendaarbetet kan handeln
tidig insikt i livstilsförändringar och känna trender iav
konsumtionsmönster. Genom aktiv medverkan i agendaarbeteten
kan handeln också skapa goodwill vinnaoch ökad förrespekten
sina behov.

För dig arbetarsom

deinom areella näringarna

Att hand ekologiska kretsloppta har varit bondens vardag i allaom
tider. På väg världens jordbrukmot näringensärrenaste eget

Vad krävs för dagens förmotto. odling, djurhållningatt ochsystem
skogsbruk ska kretslopps-anpassas för hållbar utveckling Dagens

för odling, djurhållningsystem och skogsbruk har goda
förutsättningar kunna vridas i hållbar riktning.att sådanFören en
omställning det viktigtär sambandet stad och land.att Genomse

de areella näringamaatt sig i arbetet med Lokalaengagerar
Agenda 21 förutsättningar utveckla detta samband.attges
Jordbruket kan exempelvis hand näringsämnen ita slam frånom
reningsverken om staden skapar förutsättningar för det,rena
anlägga våtmarker och odla fånggrödor för minskaatt
kväveläckaget till åar, bäckar och hav. Jordbruket kan också i
samarbete med kommunen finna skötselformer för parker.nya
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Lokal produktion och kontraktsodling KRAV-märktaav
livsmedel med leveranser till kommunens skolor och daghem kan
kombineras med utvecklat samarbete där barnenett fårmer
möjlighet del det dagliga arbetet på gård.att ta Genomav en en
aktiv medverkan i det lokala Agenda 21-arbetet skapas möjligheter
för utveckla lokal marknad för livsmedelatt bra förär bådeen som
lantbrukare och konsumenter. Genom former samarbetenya av
mellan stad och land kan också ömsesidig respekt och förståelseen
för varandras villkor utvecklas.

digFör aktiv inom föreningärsom en

Agenda 2l-arbetet innebär arbeta med både traditionellaatt
miljöfrågor och med bredare samhällsfrågor Rio handlade både-

miljö och utveckling. hållbar framtidEn får vi inteom attgenom
itänka bevara eller skydda.termer lokalEn agenda börav

innehålla ideer hur kommunens näringsliv ochom
bebyggelseutveckling, kommunikationer kan fås ihopattm.m.
med miljömålen.

För gräsrötter och inbitna miljöaktivister ägnat mycketsom
möda och kraft olika projekt skadar miljönatt stoppa gällersom
det då gå från tillatt föreningatt Den tillattreagera agera. som

inteexempel bara har synpunkter på ska dra väg utanvar man en
också analyserar behövsvägen och är samhällsekonomisktom
lönsam har mycket förutsättningarstörre vinna gehör i dialogatt en
med tjänstemän och beslutsfattare. dessutomKan genomtänkta
alternativa förslag har förutsättningarpresenteras atvbli aktörman
och medspelare i utvecklingen hållbar kommun.mot en
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ledningkommunal miljömedvetenprinciper forNågra vägledande

antalindustrin.antal bör gälla för Ettutarbetat principerHandelskammaren harInternationella stortett som
utvecklas ochprincipenLilazande behöver inomdessa principerhari Sverige antagitföretag antasäven

regler finns för företagenleva tillrimligtvis kunna minstbörområden och kommunandra samma somuppen
föromtollazing Handelskammarens principerföljande lättdetden kommunen. Iinom avges enegna

formuleras för kommunalt ledarskap.skulle kunnaledarskap demiljömedvetet som

syfteoch dessMiljöarbetet Rådgivning

syfta till effektiv användningmiljöarbete skallKommunens Kommunen skall information, rådgivning utbildningochen av genom
hållbart utnyttjande förnybaraenergi och råvaror, ett befrämja miljömässigt positiva beteenden livsstilar hosochav resurser

miljöeffekter.minimering skadliga Kretsloppslösningarsamt allmänheten. särskild viktAv år sådanahos ungdomav att uppmuntra
eftersträvas. Miljöarbete all verksamhet har betydelseskall är och uppväxandegenerationer.som

för hälsaoch ekologiska funktion.kommunmedborgamas naturens

Prioritering
Upphandling

Miljöarbete prioriteras de strategiskt viktigasteskall som en av
varjeverksamheterna inom kommunen och del kommunensav miljöfrågoma särskilt beaktas.upphandling skallVid inköp och

sitt för miljöfrågoma.arbetsområdenskall ta ansvar
och leverantörerEntreprenörerMiljöanpassad styrning

principerdessaoch liknandeverka förskallKommunen att somRiktlinjer, rutiner skall miljöanpassasoch integrerasochprogram och efterlevs alla entreprenörerviktigakommunen antas avanserstyrningennaturlig del den politiska de kommunalasom en av av och leverantörer.verksarnhetsområdena.

Katastrofberedskap
Förbättringsprocess

katastrofertänkbaraberedskapsplanerskall upprättaKommunen mot
miljöarbete kontinuerligt förbättras med hänsyn och miljöolyckor.Kommunens skall

teknisk kunskapsmässig utveckling ochtill och och naturens
folkhälsans förväntningar. Förhandsbedömningbehov kommunmedborgamassamt

Uppfyllande miljömål påbörjasellerinverkan miljönkan haav verksamhetInnan somny
miljökonsekvensernabedömas.skallgammal avslutasen

förKommunen skall sitt nationell, regionala ochta attansvar
Teknikspridninginternationella miljömål uppfylls.

Anställdas motivation teknik ochbidra till sprida miljöanpassadskallKommunen att
offentligtill såväl näringsliv, sektormiljömedvetet handlande som

allmänhet.skall motiveraKommunen utbilda och anställda utföra sinaatt
arbetsuppgifter miljömässigt ansvarsfullt sätt.ett

Gemensam strävan
Kommunens verksamhet

utbild-bidra till utveckla strategier,Kommunen skall att program,
ochoffentlig sektorinom näringsliv,ning och samarbetsformerverksamhet kommunen bedriver såDen skall utvecklas denattsom

skyddetmiljömedvetandet ochideella organisationer, för stärkaattmedför minimal inverkan på miljön utnyttjar energi-och och
miljön.effektivt Ur energisynpunktskall förnybarasätt. avnaturresurser ett

energislagprioriteras framför fossila bränslen.
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konsumentdigFör som

samhällsmedborgareoch

förändringardet behövsAgenda 21 konstaterar storaatt av
hållbarför åstadkommabeteendenkonsumtionsmönster och att en

enskildaalltid denFörändring börjar hossamhällsutveckling.
för enskilde kanbegränsningar vad denSamtidigt finnsmänniskan.

kollektiva ingaväljasjälv. svårthelt Det ärgöra transporteratt om GustafssonTomas
vindkraftverk.sig för frånsådana finns eller bestämmaatt Hållbar välfärdenskildes,fattas i andra denMånga viktiga beslut än menrum

andra kantillsammans medenskild kommunmedborgare ochsom
strategierEnbok visioner.omvår butik in de bästakrävavi alltid ställa krav. Vi kan taratt vardagenhållbaraframstegioch

Vi frågaså vi hittar dem. kanmiljömärkta och skyltar attvarorna
bekämpningsmedel för framställaanvändningeni butiken attom av

skadligamiljöprestanda energiåtgång,viden köper,mat om
kylskåp, kläder ochåtervinning vi persondator,köpernärämnen,

våra såtill hem.Vi bostäder byggsinredning vårt kan kräva attatt
enskilda konsumenter börjarvi slipper bli sjuka, mångaNär av oss

förändringskraften blisådana frågorställa kan oanat stor.
vi fårVi också på kommunen, lägrekan ställa krav att soptaxor

välfungerandevi får tillgång tillvi komposterar, attom
miljö vi inte ställakollektivtrafik, bullerfri kan bara krav.Menosv.

nå målet hållbarVi också skyldigheter.har För att om en
utveckling så krävs vi själva våra ochändrar beteendenatt vanor.
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Förväntningar

Dokumenten från Riokonferensen innehåller inga konkreta
anvisningar hur lokal Agenda 21 ska eller vad den iutom en se
detalj ska innehålla. Varje 21Agenda förutsätts fram utifrånväxa

demokratisk utgår från lokala problem och lokalaen process som
förutsättningar. därförDet självaär det centrala.ärprocessen som
Årtalet 1996 tidpunktden de första lokalanärsom anges som
handlingsprogrammen ska finnas framme bör ses som en
kontrollstation. Till 1996 bör de resultat och utfástelser som
uppnåtts inom kommunens geografiska område kunna sammanfattas
i dokument Lokal Agenda 21. dokumentDetta kanett en vara en-
värdefull förbas den fortsatta i kommunen. Enprocessen
förändring uthålligt samhälle beror dock på enskildamot ett
individers kreativitet.och Vad enskild kommunengagemang en
lyckas uppnå till 1996 årenoch därefter beror därför hur väl

lyckas tillvara detta. All rapportering därförbör utgå fråntaman
de lokala behoven erfarenhetsâterföring.av

En Agenda 21-process åtagandemed lokalt verkastartar ett att
för utveckla kretsloppsarbetet inom olika sektorer i samhället.att
Detta förutsätter framsteg inom femgörs alla de olikaatt
delområden utpekats i det tidigare. detta ingårI arbete olikaattsom
berörda såväl kommunala förvaltningar enskilda företag,som
föreningar och andra aktörer tillsammans de olikasätter målupp
för förändringsarbetet sinaoch olika åtaganden.gör fåFör att
struktur i detta arbete behövs någon form planeringsdokument såav

framgårdet klart åtar sig tillgöra vad och vilkenatt attsomvem
tidpunkt. sådantHur Agenda 21-dokument skall utformas ärett
dock frågahelt för de lokalt berörda bestämma. dettaFöratten
finns ingen standardlösning.

Genom agendaarbetet bygger koncensusinriktaden en process
där alla lokala involverasaktörer förväntningarskapas hos dessa om
framsteg. Det dessa förväntningarär bör det centrala i allsom vara
uppföljning Agenda 21.av
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För kommunerna innebär Agenda 21-arbetet i många avseenden ett
sätt arbeta.nytt Det innebäratt också förhållningssättett nytt

kommunensgentemot medborgare och olika aktörer i samhället.
Agendaarbetet förutsätter aktivtett och samarbete frånengagemang
det problemen definieras,att vidare till formuleraatt gemensamma
visioner framtida samhälleett och tillom dessa visioneratt omsätts
i praktisk handling.

För kommunens arbeteatt ska bli framgångsrikt lcrävs:

kommunledningenatt är aktiv i sitt ledarskap,
kommunenatt satsar resurser,
kommunen har högatt kompetens och god kunskap den lokalaom
miljösituationen,
allmänheten hålls informeradatt miljöläget,om
målen är tydliga,att
arbetet bedrivsatt över traditionella sektorgränser och
samråd och förankringatt sker kontinuerligt.
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69.OntheGeneralPrinciplesof Environment 99. i Sverigeinför framtidenDomaren
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Finansiellatjänsteri förändring.[66] Teaternsroller. [52]
Otillbörlig kurspåverkanochvissainsiderfrågor.[68] Mâstarbrevñr hantverkare.[53]
Inomkommunalutjämning.[70] Utvärdering praxisi asylärenden.[54]avPunktskattemaochEG. [74] Särskildaskäl utformningochtillämpning 2 kap.av-Allmänhetensbankombudsman.[79] 5 §ochandrabestämmelseri utlämringslagen.[60]
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