
Aalborgåtagandena

1. Styrning och förvaltning
Vi åtar oss att vitalisera våra beslutsprocesser genom ökad
deltagandedemokrati.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. vidareutveckla en gemensam långsiktig vision för en 

hållbar kommun.
2. bygga upp deltagande och kapacitet för hållbar 

utveckling i lokalsamhället och i den kommunala 
förvaltningen.

3. inbjuda alla delar av lokalsamhället att delta på ett 
effektivt sätt i beslutsfattande.

4. att gör våra beslut öppna och transparenta med tydligt
ansvar.

5. samarbeta effektivt och i partnerskap med angränsande
kommuner, andra städer och andra nivåer i 
samhällsorganisationen.

2. Lokal styrning i riktning mot 
hållbarhet

Vi åtar oss att genomföra effektiva ledningsrutiner från
formulering via genomförande till utvärdering.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. stärka Lokal Agenda 21 eller andra lokala processer för 

hållbarhet och att få dem att genomsyra kommunernas
kärnverksamheter.

2. skapa en integrerad styrning för hållbarhet som bygger 
på försiktighetsprincipen och tar hänsyn till EU:s 
temainriktade strategi för stadsmiljön.

3. ställa upp mål och tidsplaner inom ramen för Ålborg-
åtagandena och skapa och tillämpa den särskilda 
Ålborguppföljningen.

4. se till att hållbarhetsfrågorna intar en central plats i 
stadens beslutsprocesser och att resursfördelningen 
bygger på starka och breda hållbarhetskriterier.

5. samarbeta med Europeiska städers kampanj för en 
hållbar stadsutveckling och dess nätverk för att följa 
upp och utvärdera de framsteg vi gör mot våra delmål 
för hållbarhet.

3. Naturliga gemensamma 
nyttigheter

Vi åtar oss att ta vårt fulla ansvar för att skydda, bevara
och säkra en rättvis tillgång till naturliga gemensamma
nyttigheter.

Vi kommer därför att arbeta i alla delar av vårt
lokalsamhälle för att:
1. minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen 

förnyelsebara energikällor.
2. förbättra vattenkvaliteten, spara vatten och använda 

vatten mer effektivt.
3. främja och öka den biologiska mångfalden och utvidga 

och vårda utpekade naturområden och grönområden.
4. förbättra jordkvaliteten, bevara ekologiskt produktiv 

mark och främja ett hållbart jord- och skogsbruk.
5. förbättra luftkvaliteten.

4. Ansvarsfulla konsumtionsmönster
och val av livsstil

Vi åtar oss att anta och underlätta en klok och effektiv
resursanvändning och att främja hållbar konsumtion och
produktion.

Vi kommer därför att arbeta i alla delar av vårt
lokalsamhälle för att:
1. undvika och minska avfall, och öka återanvändning och 

återvinning.
2. hantera och behandla avfall i överensstämmelse med 

bästa tillgängliga kunskap.
3. undvika onödig energikonsumtion och förbättra energi-

effektiviteten hos slutanvändaren.
4. bedriva hållbar upphandling.
5. aktivt främja hållbar produktion och konsumtion, 

särskilt av miljömärkta, organiska och etiska produkter 
samt "rättvis handel"-produkter.

5. Planering och stadsbyggnad

Vi åtar oss att till förmån för  alla ge stadsplanering och
stadsbyggnad en strategisk roll i arbetet med miljö- och
hälsofrågor och med sociala, ekonomiska och kulturella 
frågor.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. återanvända och revitalisera övergivna och utsatta 

områden.
2. undvika stadsutbredning genom att uppnå lämpliga 

bebyggelsetätheter i staden och genom att prioritera 
tidigare använd mark inom stadens gränser framför 
oexploaterad mark i stadens utkanter.

3. se till att ha en blandning av olika användningar och 
verksamheter i byggnader och bebyggelse med en bra 
balans mellan arbete, bostäder och service, och med en
prioritering av bostäder i stadens centrala delar.



7. Lokala hälsofrämjande insatser
Vi åtar oss att skydda och främja våra medborgares hälsa
och välbefinnande. 

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. höja medvetenhet om och rikta åtgärder mot de bredare

bestämningsfaktorerna för hälsa, vilka i regel ligger 
utanför hälsosektorn.

2. främja en planering för att utveckla folkhälsan i staden,
vilket kommer ett ge våra städer ett verktyg för att 
bygga och upprätthålla strategiska partnerskap för 
folkhälsan.

3. minska ojämlikheten i hälsa och angripa fattigdom, 
vilket kommer att kräva en regelbunden rapportering 
om framsteg med att minska klyftorna.

8. Livskraftig och hållbar 
lokalekonomi

Vi åtar oss att skapa och säkra en livskraftig lokalekonomi
som ger tillgång till arbete utan att skada miljön.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. vidta åtgärder som stimulerar och stödjer jobb och 

nyföretagande lokalt.
2. samarbeta med lokala företag för att främja och 

genomföra god företagssed.
3. utveckla och förverkliga hållbarhetsprinciper för 

företagslokaliseringar.
4. uppmuntra marknader för högkvalitativa lokala och 

regionala produkter.
5. främja hållbar lokalturism.

9. Jämlikhet och social rättvisa

Vi åtar oss att skapa stödjande samhällen för alla.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. utveckla och genomföra program för att förhindra och 

bekämpa fattigdom.
2. säkra en rättvis tillgång till offentlig service, 

utbildning, vidareutbildning, arbetstillfällen, 
information och kulturell verksamhet.

3. främja social sammanhållning och jämställdhet.
4. förbättra trygghet och säkerhet i lokalsamhället.
5. säkra goda och socialt integrerade boende- och 

levnadsvillkor.

10. Lokalt till globalt

Vi åtar oss att ta vårt globala ansvar för fred, rättvisa,
jämlikhet, hållbar utveckling och klimatskydd.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. utveckla och tillämpa ett strategiskt och integrerat 

arbetssätt för att begränsa klimatförändringen, och 
verka för en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser.

2. låta politiken för klimatskydd genomsyra vår politik 
inom sådana områden som energi, transporter, 
upphandling, avfall, jord- och skogsbruk.

3. höja medvetenheten om orsakerna till och de sannolika 
konsekvenserna av klimatförändringen, och integrera 
förebyggande åtgärder i vår politik vad gäller klimat-
förändring.

4. minska vår inverkan på den globala miljön och främja 
principen om miljörättvisa.

5. stärka det internationella samarbetet mellan städer och 
samhällen och utveckla lokala lösningar på globala 
problem i partnerskap mellan kommuner, lokalsamhällen
och berörda intressenter.

6. Bättre framkomlighet, mindre 
trafik

Vi är medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan 
transporter, hälsa och miljö, och vi åtar oss att starkt
främja hållbara alternativ för framkomlighet.

Vi kommer därför att arbeta för att:
1. minska behovet av privata motorfordon och främja 

attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla.
2. öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots 

eller med cykel.
3. uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp.
4. utveckla en integrerad och hållbar plan för

framkomlighet i staden.
5. minska transporternas konsekvenser för miljön och 

folkhälsan.

4. främja hälsokonsekvensanalyser som ett sätt för alla 
sektorer att bestämma fokus i sitt arbete för hälsa och 
livskvalitet.

5. mobilisera stadsplanerare så att de integrerar hälso-
hänsyn i sina strategier och initiativ för stadsplanering.

4. se till att vårt urbana kulturarv bevaras, upprustas och 
används/återanvänds på lämpligt sätt.

5. tillämpa krav för hållbar stadsbyggnad och byggande 
och främja arkitektur och byggteknik av hög kvalitet.




