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Uppdrag till Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, Movium
att arrangera en konferens med tema den gröna staden under
Sveriges ordförandeskap i EU 2023
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, Movium
att planera och genomföra en konferens med tema den gröna staden inom
ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen ska äga rum i Malmö
14 – 15 juni 2023 på Malmö Live.
Boverket och tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet ska
när uppdraget genomförs samverka med myndigheterna som ingår i Rådet
för hållbara städer, inklusive representanterna för länsstyrelserna och
Sveriges Kommuner och Regioner. Samverkan avser frågor om vilket format
konferensen ska ha, konferensens innehåll samt vilka som ska bjudas in som
deltagare och eventuella huvudtalare (se rubriken Närmare om uppdraget för
konferensens syfte).
För uppdraget får Boverket under 2022 använda (högst) 400 000 kronor som
ska redovisas mot det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret
2022 uppförda anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1
Bostadspol. utv. - del till KamK.
För uppdraget får även Sveriges lantbruksuniversitet, Movium under 2022
använda (högst) 100 000 kronor som ska redovisas mot det under
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:1 Bostadspolitisk
utveckling, anslagsposten 1 Bostadspol. utv. - del till KamK.
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Medlen ska betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast
den 1 september 2022.
Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den
31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk
redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Närmare om uppdraget

Den gröna staden är ett brett tema som kan inkludera en mångfald av
perspektiv såsom klimatanpassning, förnybar energi, blågrön infrastruktur
och ekosystemtjänster, cirkulär ekonomi, avfallshantering, hållbara
transporter samt andra perspektiv som Boverket, tankesmedjan Movium vid
Sveriges Lantbruksuniversitet och Rådet för hållbara städer och finner
relevanta.
Syftet med konferensen är att
•

•

•

belysa hur strategier för att främja den gröna staden kan integreras med
ledorden ”vackert, hållbart, tillsammans” från ett nytt europeiskt
Bauhaus
lyfta metoder och goda exempel från städer och samhällen i Europa
som kan stärka inkludering samt estetiska, sociala och kulturella värden i
den gröna omställningen av samhället
behandla frågor kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling, särskilt Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Bakgrund

Tankesmedjan Movium tillhör Sveriges lantbruksuniversitet och har särskild
expertis inom temat gröna städer. Movium driver forskningsprojekt,
arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar i den offentliga debatten
för att höja kunskapen om utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av
attraktiva och hållbara städer. Rådet för hållbara städer kommer tillsammans
med Movium ha tillgång till mycket god kompetens för att genomföra
konferensen.
Uppdraget anknyter till den urbana agendan för EU. Agendan har kommit
till stånd genom undertecknandet av Pact of Amsterdam vid det informella
mötet mellan EU-ministrarna med ansvar för urbana frågor i maj 2016.
Konferensens tema, den gröna staden, är även Sveriges tema för
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ordförandeskapet 2023 inom ramen för den urbana agendan för EU. Detta
tema har sitt ursprung i det för Europa viktiga politiska ramverket för hållbar
stadsutveckling Den nya Leipzig-stadgan, New Leipzig Charter – The
transformation of cities for the common good. Stadgan antogs av
medlemsländerna inom den urbana agendan för EU vid ett informellt
ministermöte i november 2020. Stadgan lyfter tre dimensioner som på ett
integrerat sätt kan bidra till att utveckla resilienta städer som kan hantera
sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar och som kan erbjuda en hög
livskvalitet för alla. Den gröna staden är den ena dimensionen och de andra
två är den rättvisa staden och den produktiva staden. De två sistnämnda
dimensionerna adresseras som teman under Frankrikes respektive Tjeckiens
ordförandeskap under 2022 inom ramen för den urbana agendan för EU.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en handlingsplan
för omställning som handlar om att alla FN:s medlemsländer enats om att
skapa och lämna över en hållbar värld till nästa generation. Genomförandet
av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling kräver en bred
samverkan, nya partnerskap och kraftsamling hos samhällets olika aktörer
för att möta de komplexa utmaningar som Sverige och världen står inför.
Det nya europeiska Bauhaus är ett initiativ som lanserades av kommissionen
i januari 2021 (COM/2021/573) och syftar till att stärka estetiska, sociala
och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. Initiativet är en
del av arbetet för att nå EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast
2050 och presenteras som en multidisciplinär rörelse som syftar till att bygga
broar mellan olika vetenskapliga fält. Initiativet lyfter också fram behovet av
ett långsiktigt livscykeltänkande, vilket innebär bl.a. ett fokus på att främja
den cirkulära ekonomin och naturbaserade byggnadsmaterial. Samverkan
och samskapande står i centrum samt möjligheten att använda den gröna
och digitala omställningen för att förbättra människors liv.
På regeringens vägnar
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