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Vad är Uppsala kommun relativt 
bra på inom miljö- och 
klimatarbete?
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• Utmärkelser 2019
IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings 
rapport: Klimatanpassning 2019 –så långt har 
Sveriges kommuner kommit

Dagens Samhälles rankning av klimat och 
miljöarbete utifrån de globala målen i Agenda 2030 
(gruppen städer och stadsnära kommuner)



Klimatanpassning
• Verksamhetsstruktur Klimatanpassning är en integrerad del av kommunens 

ordinarie verksamhet. Klimatanpassning finns med i alla relevanta styrdokument
som översiktsplan, vattenprogram, arkitekturpolicy, natur- och parkprogram

• Grönska och träd Kommunens översiktsplan betonar vikten av att anpassa 
samhället till ett förändrat klimat. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla 
grönstrukturen

• Samarbete Uppsala har ett gott samarbete med länsstyrelsen kring gemensamma 
klimatanpassningsfrågor. Kommunen samarbetar också genom Uppsala 
klimatprotokoll med en rad olika lokala aktörer. I dagsläget ingår 37 olika företag 
och organisationer i samarbetet
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Klimat och miljö inom Agenda 2030
TOPPEN BOTTEN

Kommun Placering Kommun Placering

Uppsala 1 Nykvarn 94

Örebro 2 Bjuv 95

Västerås 3 Mullsjö 96

Trollhättan 4 Munkfors 97

Karlstad 5 Kinda 98

5

Källa: Kommunbarometern/Dagens Samhälle



Klimat och miljö inom Agenda 2030
• Ett brett samarbete i projektet Klimatprotokollet är en 

framgångsfaktor för Uppsala. Kommunen samverkar med universitet, 
region, länsstyrelsen och näringslivet

• Uppsala har bra resultat på nästan alla mått, särskilt när det gäller 
bilberoende. Men endast tre procent av ytan är skyddad natur, trots 
att tre naturreservat inrättades förra mandatperioden. Uppsala växer 
snabbt och det är svårt att stå emot att bygga på åkermark

• Styrning enligt Agenda 2030 ger bra resultat också generellt
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Behov av förändring i
organisationen

Mer av: samarbete, samordning och förtroende för varandras roller .

Mindre av: fokus på den egna verksamheten och förhandlingskultur.



Politisk kravlista 2014 
Förväntade effekter av Uppsala kommuns styr- och ledningssystem

Ökat politiskt genomslag.

Integrerad hållbarhetsstyrning mot hållbarhet.

Ökad kunskap och samsyn om våra kommunala styrmekanismer.

Ökat fokus på mer övergripande målsättningar och önskade effekter än detaljstyrning.

Färre och mer strukturerade styrsignaler.

Budgetdisciplin.

Mer gemensamma och effektiva processer med ökad delaktighet för och samarbete mellan 
nämnder och bolagsstyrelser.

Ökad insyn och delaktighet för medborgare både i process, innehåll och resultat/effekter.

Successivt ökat fokus på utveckling av verksamhet.



Ett Uppsala 

En kommun – Gemensammma
mål – Riktning - Resultat



Tre avdelningar för hållbarhet, sju staber för 
normerande styrning och stöd 
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Kvalitet och 
planering

Utveckling och 
utredning

Hållbarhet 
Social & Ekologisk

Säkerhet och 
beredskap Kansli
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Ny organisation för 
mera hållbar utveckling 
2019



Organiserande
Vem ansvarar för vad?

Reglemente för styrelser 
och nämnder

Delegationsordning

Bolagsordning

Aktiverande
Vad är det vi vill uppnå?

Översiktsplan

Program

Mål och budget

Verksamhets- och 
affärsplaner

Övriga planer

Normerande
Hur ska vi tänka och göra?

Policy

Riktlinjer

Rutiner & vägledningar

Regler för de som bor och 
verkar i Uppsala kommun

Regler

Avgifter

Styrdokumentslogik



Det systematiska 
hållbarhetsarbetet
Integrering i ordinarie styrning och ledning



Uppsala hållbarhetspolicy 

Policyn

• Beskriver HUR vi ska arbeta för att utveckling ska ske i hållbar riktning.

• Omfattar all verksamhet.

• Innehåller sex principer som beskriver hur vi ska jobba.

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling 
globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.



Globala målen och Agenda 2030

Ett historiskt möte i FN:s 
generalförsamling hösten 2015.



Långsiktiga och 
strukturella 
förändringar

Medvetna beslut

Kommunikation

Samverkan

Helhetsperspektiv

Verksamhets-
utveckling

Hållbar 
utveckling





Exempel på uppdrag

• Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad 
segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

• Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt 
Uppsala 2030. (KS) 

• Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra 
cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS) 

Inriktningsmål 3
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällbyggande 
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Tillsammans når vi lägre

klimatprotokollet.uppsala.se





Fossilfritt Uppsala 2030
Klimatpositivt Uppsala 2050



8 10 Etappmål – utmanar och driver på
1. Fossilbränslefri eller klimatneutral uppvärmning 2020

2. Sol-energi: 30 MW 2020  100 MW 2030

3.A. Fossilbränslefria fordon 2020 och arbetsmaskiner 2023.
3.B. Fossilfria eller klimatneutrala transporter 2023

4. Energieffektivisering 2020 - totalt < 0 %

5. Giftfri miljö – upphandling, särskilt barn och unga

6. Ekologiska livsmedel – 100 % 2023 (alla kommunalt finansierade)

7. Hållbar samhällsplanering & Hållbart byggande, förvaltning

8. Hållbara affärer – miljödriven affärs- och verksamhetsutveckling

9. Plast – enbart förnybar / återvunnen 2030

10. Byggmaterial, klimatneutral betong och bygga i trä

Miljö- och klimatprogram 
2014-2023

Ny
Ny

X



NYTT: Klimatutmaningar

1 3

4 52

Fossilfritt & Förnybart 2030
Steg för steg: 2020 – 2023 – 2030 



Färdplan Klimatpositivt Uppsala

Paris Dakkar
Goda-
hopps-
udden

Fossilfritt
Förnybart

Netto-
noll

Klimat-
positivt

Uppsala



…några resultat
Sveriges bästa cykelstad
2018 och 2019

Uppsalahems 
hållbarhetsarbete får 
europeiskt pris



Framgångsfaktorer för Uppsala
• Styrning – tydlig politisk inriktning och en organisation som är 

anpassad att ta hand om frågorna i enlighet med målen

• Samverkan – Klimatprotokollet, bilaterala samverkansavtal etc

• Fokus – klimat och vatten

• Yttre faktorer 
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Politisk kravlista 2014 
Förväntade effekter av Uppsala kommuns styr- och ledningssystem

Ökat politiskt genomslag.

Integrerad hållbarhetsstyrning mot hållbarhet.

Ökad kunskap och samsyn om våra kommunala styrmekanismer.

Ökat fokus på mer övergripande målsättningar och önskade effekter än detaljstyrning.

Färre och mer strukturerade styrsignaler.

Budgetdisciplin.

Mer gemensamma och effektiva processer med ökad delaktighet för och samarbete mellan 
nämnder och bolagsstyrelser.

Ökad insyn och delaktighet för medborgare både i process, innehåll och resultat/effekter.

Successivt ökat fokus på utveckling av verksamhet.



Behov av förändring i
organisationen

Mer av: samarbete, samordning och förtroende för varandras roller .

Mindre av: fokus på den egna verksamheten och förhandlingskultur.



Ett Uppsala 

En kommun – Gemensammma
mål – Riktning - Resultat



Genomförs i två steg
2015  - Fyra nämnder avvecklas och fyra nya nämnder inrättas.
Den nybildade utbildningsnämnden och kulturnämnden fick ansvar för den verksamhet som 
producerades av produktionsstyrelsen vård och bildning samtidigt som en ny styrelse, styrelsen 
Uppsala vård och omsorg, bildades.

2017  - Två produktionsstyrelser, styrelsen för teknik och service samt 
styrelsen för Vård och omsorg, avvecklas. 
Den verksamhet som produceras av respektive styrelse övergår till nämnder och de kommunala 
bolagsstyrelserna. 

Samtliga nämnder får ansvar för systemledning och verksamhet i egenregi inom sina respektive 
ansvarsområden.
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Tre avdelningar för hållbarhet, sju staber för 
normerande styrning och stöd 
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Kvalitet och 
planering

Utveckling och 
utredning

Hållbarhet 
Social & Ekologisk

Säkerhet och 
beredskap Kansli
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Ny organisation för 
mera hållbar utveckling 
2019
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Det systematiska 
hållbarhetsarbetet
Integrering i ordinarie styrning och ledning



Globala målen och Agenda 2030

Ett historiskt möte i FN:s 
generalförsamling hösten 2015.



Lokala politiska plattformar för hållbar utveckling
• Kommunstyrelsens utskott för planering

• Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

• Miljömålsråd

• Jämställdhetsråd

• Upphandlingsråd

• Landsbygdsberedning



Uppsala hållbarhetspolicy 

Policyn

• Beskriver HUR vi ska arbeta för att utveckling ska ske i hållbar riktning.

• Omfattar all verksamhet.

• Innehåller sex principer som beskriver hur vi ska jobba.

Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling 
globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.



Långsiktiga och 
strukturella 
förändringar

Medvetna beslut

Kommunikation

Samverkan

Helhetsperspektiv

Verksamhets-
utveckling

Hållbar 
utveckling





Exempel på uppdrag

• Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad 
segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

• Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt 
Uppsala 2030. (KS) 

• Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra 
cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS) 

Inriktningsmål 3
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällbyggande 
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…några resultat
Sveriges bästa cykelstad
2018 och 2019

Uppsalahems 
hållbarhetsarbete får 
europeiskt pris



Tillsammans når vi lägre





8 10 Etappmål – utmanar och driver på
1. Fossilbränslefri eller klimatneutral uppvärmning 2020

2. Sol-energi: 30 MW 2020  100 MW 2030

3.A. Fossilbränslefria fordon 2020 och arbetsmaskiner 2023.
3.B. Fossilfria eller klimatneutrala transporter 2023

4. Energieffektivisering 2020 - totalt < 0 %

5. Giftfri miljö – upphandling, särskilt barn och unga

6. Ekologiska livsmedel – 100 % 2023 (alla kommunalt finansierade)

7. Hållbar samhällsplanering & Hållbart byggande, förvaltning

8. Hållbara affärer – miljödriven affärs- och verksamhetsutveckling

9. Plast – enbart förnybar / återvunnen 2030

10. Byggmaterial, klimatneutral betong och bygga i trä

Miljö- och klimatprogram 
2014-2023

Ny
Ny

X



NYTT: Klimatutmaningar

1 3

4 52

Fossilfritt & Förnybart 2030
Steg för steg: 2020 – 2023 – 2030 



Klimat-
omställningen

Beredskap
Krishantering

Klimat-
anpassning

Robust
Resilient



Uppsala 
Energiprogram 2050
Ett energisystem som möter effekt- och material-

utmaningarna för ett klimatpositivt Uppsala.



Uppsalamodellen – vi utmanar 
byggherrarna och blir utmanade tillbaka



Från 
”vad vi kan” 
till 
”vad vi måste”
Från möjliga till nödvändiga 
klimatmål

Kevin Andersson

Koldioxid
-budget !



Färdplan Klimatpositivt Uppsala

Paris Dakkar
Goda-
hopps-
udden

Fossilfritt
Förnybart

Netto-
noll

Klimat-
positivt

Uppsala
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