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Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform 
Boverket har tagit del av regeringens förslag t i l l biståndspolitisk plattform och 
har följande synpunkter: 

avsnitt 5.3.3. Hållbara städer bör utvecklas 
I regeringens skrivelse konstateras, att i de flesta av världens länder växer be
folkningen i städerna snabbare än på landsbygden och att detta innebär, att så
väl ekonomisk tillväxt som fattigdom ökar snabbare i urbana områden. Ef
tersom biståndspolitikens mål och delmål i skrivelsen tydliggörs i sina finaste 
beståndsdelar får emellertid avsnittet "5.3.3 Hållbara städer" en alltför kort 
beskrivning. Boverket skulle därför gärna se, att detta avsnitt utvecklades och 
att regeringen underströk de starka drivkrafter som lokala stadsutvecklingspro
cesser utgör såsom viktig utgångspunkt för kanalisering av svenskt bistånd. 

Lokalt styrda, demokratiskt baserade och välbalanserade stadsutvecklingspro
cesser bidrar t i l l biståndspolitikens samtliga sex delmål: 

1. Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter 
och frihet från förtryck 

2. Förbättrade möjligheter för fattiga människor att delta i ekonomisk tillväxt 
och erhålla god utbildning 

3. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot 
miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer 

4. Förbättrad grundläggande hälsa 

5. Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 

6. Räddade liv och upprätthållen mänsklig värdighet. 

Det vore därför olyckligt, om ett så övergripande processuellt verktyg blev 
insorterat under endast ett av delmålen (miljö). Enligt Boverkets mening bör 
regeringen istället överväga att lyfta stadsutvecklingen som ett tvärsektoriellt 
processuellt verktyg, så att detta internationellt starkt framlyfta begrepp inte fål
en stympad innebörd i den svenska biståndskontexten. 
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Boverket tillskyndar regeringens mål om kunskaps- och aktörssamverkan 
I avsnitt "6.5 Svenskt bistånd ska söka ny kunskap och samverka med andra 
aktörer" uttrycks att nytta ska dras av den kunskap, kompetens och kapacitet 
som finns hos svenska aktörer såsom näringslivet, det civila samhällets organi
sationer och offentliga aktörer. Vidare skrivs, att Sverige ska bjuda in t i l l nya 
tankar och metoder, samarbeten och möjligheter, och att samarbete med den 
privata sektorn ska stimulera t i l l innovativa lösningar. Det är Boverkets erfa
renhet, att detta slags samverkan framföds just i olika parters möten i processer 
om hållbar stadsutveckling. 

Quadriple Helix - samverkan mellan individer och organisationer i civilsam
hället, offentlig sektor, privat sektor samt akademi - är den processbas som 
många framgångsrika städer och lokalsamhällen eftersträvar i stadsutveck
lingsarbetet. Detta kan väl förenas med regeringens ökade individfokus i bi
ståndet liksom med "Delmål 2: Förbättrade möjligheter för fattiga människor 
att delta i ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning". För att Sverige på ett 
framgångsrikt sätt ska kunna medverka ti l l att uppnå konkreta resultat i sådana 
processer tillskyndar Boverket en ökad organisatorisk samordning av bistånds
politiska och exportfrämjande insatser i statsförvaltningen. 

I detta ärende har t.f. generaldirektör Susann Bard beslutat. Internationell sek
reterare Olov Schultz var föredragande. I den slutliga handläggningen deltog 
även avdelningschef Ylva Aller. 
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