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I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga
myndigheter. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar
långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Varje år publiceras en åtgärdslista på Hållbar Stad där
Rådets kommande aktiviteter redovisas.
Rådet för hållbara städer inrättades i december 2017 som en vidareutveckling av Plattformen för hållbar stadsutveckling.
Den stora skillnaden mellan de två forumen är att Rådet består av elva myndigheter istället för Plattformens fem.
Dessutom är det nya uppdraget mer riktat mot konkreta åtgärder som ska stötta kommunernas arbete inom hållbar
stadsutveckling.
Under våren 2018 lade regeringen sedan fram propositionen Politik för gestaltad livsmiljö och presenterade strategin
Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. Dessa två dokument, tillsammans med Rådet för
hållbara städer, utgör nu basen i Sveriges politik för arkitektur och stadsutveckling. Monica von Schmalensee är Rådets
ordförande. Hon har mångårig erfarenhet från både arkitektur- och stadsutvecklingsområdet. I Rådets åtgärdslista för
2018 skriver hon följande om de utmaningar som ﬁnns att hantera:

Att göra våra städer och tätorter med omland inkluderande, tillgängliga, attraktiva, gröna, hälsosamma och trygga
kräver ett långsiktigt och holistiskt perspektiv i hela samhällsbyggnadsprocessen. Om utvecklingen ska gå i önskad
riktning måste bland annat målkonﬂikter identiﬁeras och lösas samt rättsliga och organisatoriska hinder övervinnas.
Politiken för hållbara städer skär över många sakfrågor och berör därmed en mängd aktörer och samhällsnivåer. För att
lyckas skapa en hållbar stadsutveckling måste vi balansera de olika hållbarhetsdimensionerna så att önskade kvalitéer
tas tillvara på bästa sätt.
Rådet för hållbara städer ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av genomförda och
planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras på Hållbar Stad varje år. Rådet ska dessutom
årligen till regeringen redovisa åtgärder som rådet anser är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som
helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Det ska även lämna förslag på eventuella
stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas.
Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.
Följande myndigheter ingår i Rådet för hållbara städer:
Boverket
Energimyndigheten
Formas
Länsstyrelsen
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Statens centrum för arkitektur och design
Sveriges Kommuner och Landsting
Tillväxtverket
Traﬁkverket
Vinnova

