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Europarådets syn på stadsutveckling 
Det mellanstatliga samarbetet blir  allt intensivare på område efter område. 
Kommunernas internationella kontakter ökar också kraftigt. De olika 
organen som tillhör EG/EU är redan mycket viktiga för kommunerna som en 
följd av EES-avtalet, men det finns många andra aktörer på den 
internationella arenan. En av dessa är Europarådet. Rådet är den geografiskt 
största politiska organisationen i Europa med ca 500 miljoner invånare i 32 
länder. Medlemsländerna finns förtecknade i bilaga 1.  

Rådet har genom sin "Standing Conference of Local and Regional Authorities 
of Europe" nyligen gett ut en mycket intressant och framåtsyftande program-
skrift med förslag om hur städer och kommuner kan agera för att åstad-
komma en positiv utveckling av de europeiska stadsområdena. I bilaga 2 
återges sammanfattningen av förslagen i studien – Summary of the principles 
of the European Urban Charter.  

Vår bedömning är att det finns många skäl för svenska kommuner att ta upp 
dessa frågor till diskussion. De stämmer till eftertanke på många sätt, t ex när 
det gäller värdet av att ha en samlad syn på stadsutvecklingen, kompetensen 
i de svenska kommunerna och kopplingen mellan städernas utveckling och 
Agenda 21-arbetet. 

Förbundet kommer allt mer att orientera sig internationellt för att ta tillvara 
de svenska kommunernas intressen. Plan- och miljösektionens medarbetare 
skaffar sig nu en överblick över den internationella utvecklingen inom de 
områden vi har att bevaka. Kontakta oss om du har några frågor eller 
önskemål om information. Lars Fladvad har ett särskilt ansvar att följa 
utvecklingen inom det fysiska samhällsbyggandet inklusive Agenda 21-
frågor och Eva Melander ett motsvarande ansvar när det gäller miljö- och 
hälsoskydds-
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frågor. Men flertalet av handläggarna på sektionen svarar på frågor om den 
internationella utvecklingen inom sina specialområden (fråga i vår telefon-
växel). Även undertecknad ger ytterligare information om så önskas. 

Skriften "The European Urban Charter" kan beställas hos Fritzes Kundtjänst, 
106 47  STOCKHOLM, telefon 08-690 90 90, fax nr 08-20 50 21.       ISBN 92-
871-2345-4. 
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