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Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet 

Utgångspunkter 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens grundläggande behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definierades 
hållbar utveckling av Förenta Nationerna (FN) för över 25 år sedan.  

Beräkningar visar att världens alla länder år 2011 använde resurser som motsvarar den 
biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter. Fördelningen är ojämn och om alla levde på 
samma nivå som Sverige skulle vi behöva tre planeter. Samtidigt får människor i fattigare delar 
av världen inte utrymme att tillfredsställa sina mest grundläggande behov.  

Det är en gemensam utmaning att utveckla lösningar som säkrar ekonomisk utveckling, en god 
livskvalitet för alla och samtidigt inte överbelastar planetens gränser.  

Kommunens inriktning i det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling är beskriven i Policy för 
hållbar utveckling. Policyn belyser de tre hållbarhetsdimensionerna och att de samspelar. En 
livskraftig miljö är grunden för ekonomisk och social utveckling.  

Uppsalas ramverk för ekologisk hållbarhet är en precisering av policyn för hållbar utveckling. 
Ramverket för ekologisk hållbarhet tar sin utgångspunkt i utmaningarna beskrivna i Planetens 
gränser1, de nationella miljökvalitetsmålen, tillståndet i Uppsala såsom beskrivet i kommunens 
Hållbarhetsbokslut eller motsvarande, kommunens Mål och budget samt Uppsala kommuns 
översiktsplan (ÖP). 

Uppsala kommun påverkar och påverkas av den lokala, nationella och globala miljön. Vi 
bidrar till en positiv utveckling genom att resurshushålla, övergå till förnybara bränslen samt 
genom att välja giftfria och förnybara material. Vi ska utveckla nya hållbara affärer och 
tekniska lösningar och vi ska samarbeta med näringsliv och medborgare. Vi ska vara en 
medveten och strategisk beställare – det vill säga utnyttja vår upphandlingskraft. Vår arena är 
främst den lokala, men även på regional, nationell och internationell nivå har vi en viktig roll 
att spela. Vi kan och ska bidra till att de nationella miljömålen uppnås samt att planetens 
gränser inte överskrids. På så sätt utvecklar vi vår kommun inför framtiden och bidrar till en 
hållbar utveckling även för kommande generationers Uppsalabor. 

1 Se bilaga 1. 
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Syfte 

Syftet med ramverket för ekologisk hållbarhet är att skapa en sammanhållen och övergripande 
styrning av program och planer i det strategiska arbetet för ekologiskt hållbar utveckling. 

Uppsala kommun har flera program och planer som behandlar olika delar av ekologisk 
hållbarhet. Detta dokument behandlar övergripande prioriteringar och principer, arbetssätt, 
kommunikation, utbildning samt uppföljning som ska vara gemensamma för de olika 
programmen och planerna inom eller med bäring på ekologisk hållbarhet.  

Program och planer inom de sociala och ekonomiska dimensionerna liksom olika 
sektorsprogram och planer ska beakta prioriteringar och principer i ramverket.  

Genom ett gemensamt ramverk tydliggörs samverkansmöjligheter och hur programmen kan 
förstärka varandra. Tillsammans bildar de en helhet i arbetet för en ekologiskt hållbar 
utveckling. 

Några av de existerande eller kommande programmen och planerna inom ramverket återfinns 
som exempel i nedanstående illustration. Delar av dessa kan vara styrda av nationella lagar eller 
förordningar.  Det kan framöver tillkomma program och planer. 

Det finns ett flertal styrdokument inom olika sektorer som är viktiga för arbetet för ekologisk 
hållbarhet, och som till större eller mindre del ligger inom ramverket. Det är policier, program 
och planer inom trafiksektorn, näringslivsprogram med handlingsplan, energiplan, med flera. 
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Övergripande prioriteringar och principer 
Program och planer inom eller med bäring på det ekologiska ramverket som tas fram eller 
revideras ska arbeta utifrån prioriteringarna: 

 Effektivt resursutnyttjande och kretsloppstänkande.
 Förnyelsebara och klimateffektiva energikällor och material.
 Giftfritt samhälle där hälsa och miljö går hand i hand.
 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön utvecklas, främjas och nyttjas

hållbart.

Program och planer inom eller med bäring på det ekologiska ramverket som tas fram eller 
revideras ska arbeta utifrån principerna:  

 En ekologiskt hållbar kommun är en attraktiv kommun.
 Ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling.
 Framtida generationers Uppsalabor ska ha lika stora möjligheter att tillfredsställa sina

grundläggande behov som vi har idag.
 Uppsala minskar sin direkta lokala miljöpåverkan och därigenom sin indirekta globala

miljöpåverkan.
 Uppsala kommun arbetar med de viktigaste frågorna inom ekologisk hållbarhet oavsett den

egna rådigheten.
 Den ekologiska hållbarheten finns med i planeringsprocessen från start.
 Insatser planeras ur ett systemperspektiv. Insatser som är långsiktiga, samhällsekonomiskt

lönsamma och som skapar strukturella förändringar ska eftersträvas.
 Kommunens upphandlingskraft ska användas aktivt för positiv miljö- och

näringslivsutveckling.
 Insatser inom ett miljöområde ska stärka eller som minimikrav inte stå i konflikt med andra

miljöområden.
 Uppsala kommun är en ledande kommun inom ekologisk hållbarhet.
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Arbetssätt 

Samverkan 
Samverkan är grunden för arbetet inom det ekologiska ramverket. Ekologisk hållbarhet är en 
samhällsfråga, därför behöver alla samhällsaktörer ta ett gemensamt ansvar. Genom dialog och 
samverkan identifieras systemfel och lösningar formuleras. För att nå målen ska vi utmana oss 
själva och andra aktörer. Uppsala klimatprotokoll är ett exempel på en sådan samverkan mellan 
olika samhällssektorer och branscher. Vi genomför strukturella förändringar där det behövs. Vid 
sidan av det kommungeografiska perspektivet prioriterar vi att etablera samarbete med andra 
större kommuner samt att utveckla det internationella samarbetet.  

Utbildning och kommunikation 
Genom kunskap lägger vi grunden för ett hållbart samhälle. Kunskap föder insikt och förståelse 
för naturens förutsättningar, och tillsammans med hållbara lösningar på samhällsnivå, även 
beteendeförändring. Uppsala kommun bidrar till större kunskap genom sin pedagogiska 
verksamhet i olika former samt genom samverkan med universitet och andra aktörer.  

Den grundläggande kommunikationen vilar på att kommunens ledare och medarbetare tydligt 
ser betydelsen av ett miljöansvar i arbetet. Kommunen har ett tydligt ansvar att tillhandahålla 
information och utbildning i avgörande samhällsutmaningar. Kommunikationen fokuserar på att 
synliggöra hur kommunen underlättar för medborgaren i sitt vardagsliv och yrkesliv samt 
företag att leva och verka miljövänligt samt hur medborgaren och kommunen tillsammans kan 
göra hållbara val.  

Kommunens hållbarhetskommunikation bedrivs (1) integrerat med den ordinarie verksamheten, 
(2) via etablerade rådgivningsfunktioner (3) via särskilda kommunikationsinsatser samt (4) via
partnerskap med andra aktörer i kommunen.

Främja ny teknik och tekniska lösningar 
Kommunen utvecklar spets i samverkan med de två universiteten och näringslivet i Uppsala. 
Genom samarbete med externa aktörer samt eget systematiskt arbete främjas ny teknik och 
förändrade metoder som får positiva effekter för den ekologiska hållbarheten. Uppsala etableras 
som region där innovationer och innovatörer frodas.  

Formerna för upphandling utvecklas så att de främjar introduktion av ny teknik som främjar en 
ekologiskt hållbar utveckling. Innovationsupphandling är en naturlig del i detta. 

Systematiskt arbete och uppföljning 
Kommunen arbetar integrerat med ekologisk hållbarhet. Alla nämnder och styrelser ska ta ett 
aktivt ansvar utifrån sitt verksamhetsansvar. De olika programmen och planerna inom det 
ekologiska ramverket ska ge stöd till det ansvaret. 

Kommunen utvecklar ett systematiskt arbete för social och ekologisk hållbarhet inom alla 
upphandlingsområden och i hela organisationen. Kommunen bör i största möjliga utsträckning 
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tillämpa Miljöstyrningsrådets kriteriedokument på ”avancerad” nivå eller motsvarande. 
Uppföljning av ställda krav prioriteras. 

Kommunen säkerställer sitt systematiska hållbarhetsarbete genom etablerade såväl som metoder 
under utveckling samt kvalitetssäkringssystem för ledning av verksamheten. Där så är lämpligt 
kompletteras det interna kvalitetssystemet med etablerade certifieringssystem som 
kommunicerar kvalitetsnivån i arbetet. 

Delgeografiska helhetssatsningar 
För att öka genomslaget för en ekologiskt hållbar utveckling behövs förutom det generella 
arbetet också ett samlat grepp med alla eller många miljöfrågor i en mindre avgränsad del av 
Uppsala - ett delgeografiskt fokus. Kommunen utvecklar samarbeten, metoder och organisation 
för att främja en hållbar lokal utveckling. Arbetet med social hållbarhet och ekologisk hållbarhet 
ger ömsesidig kraft för en god lokal utveckling. Två områden kommer att prioriteras: 

 Hållbarhetsprogram för exploateringsområden.
 Stadsdelsutveckling integrerat med ekologisk hållbarhet.



Styrning och uppföljning av det ekologiska 
ramverket 

Syftet med ramverket för ekologisk hållbarhet är att skapa en sammanhållen och övergripande 
plattform för det strategiska arbetet med ekologisk hållbarhet. Ekologiska program och planer 
revideras och tas fram i enlighet med det ekologiska ramverket.  

Nuvarande och kommande program och planer inom ramverket för ekologisk hållbarhet ska ta 
hänsyn till relevanta program och planer med ekonomiskt och socialt perspektiv. Likaså ska 
program och planer inom andra områden ta hänsyn till ramverket för ekologisk hållbarhet. 

För att uppnå syftet med ramverket ska ekologiska program och planer som 1) 
revideras/omprövas eller 2) tas fram, utarbetas i enlighet med innehållet i det ekologiska 
ramverket. 

Uppföljning sker i samband med att ett program eller plan beslutas. En större utvärdering av 
aktuella program och planer görs vart tredje år.  

Det Ekologiska ramverket kommunicera internt och externt för bästa genomföranderesultat. 

Ramverkets aktualitet utvärderas 2016 och 2020. En slutlig utvärdering genomförs 2024. 
Noteras kan att de nationella miljökvalitetsmålen har 2020 som målår. 

Revideringar och förändringar kan också ske om inriktningar i Policy för hållbar utveckling, 
kommunens Mål och budget, eller den fysiska översiktsplaneringen förändras.  

Ansvar för uppföljning och utvärdering ligger hos kommunstyrelsen. 
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Bilaga 1: Bakgrund 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definierades hållbar 
utveckling av FN för över 25 år sedan.  

Beräkningar visar att världens alla länder år 2011 använde resurser som motsvarar den 
biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter. Fördelningen är ojämn och om alla levde på 
samma nivå som Sverige skulle vi behöva tre planeter. Samtidigt får människor i fattigare delar 
av världen inte utrymme att tillfredsställa sina mest grundläggande behov.  

Det är en gemensam utmaning att utveckla lösningar som säkrar ekonomisk utveckling, en god 
livskvalitet för alla och samtidigt inte överbelastar planetens gränser. 

Planetens gränser 

År 2009 identifierade en grupp internationella forskare en uppsättning av nio olika 
miljöproblem med individuellt tillhörande gränsvärde. Inom respektive gränsvärde kan 
mänskligheten fortsätta att utvecklas och samtidigt ta hänsyn till kommande generationers 
behov. Att överträda gränsvärdet kan däremot leda till plötsliga eller oåterkalleliga 
miljöförändringar. Konceptet, som publicerades i Nature och rönt stor internationell 
uppmärksamhet, kallas Planetens gränser. Genom Planetens gränser kan global hållbarhet 
bedömas utifrån bland annat klimatförändring, försurning av haven, förlust av biologisk 
mångfald, spridning av kemiska ämnen och landanvändning. 

Gränserna har redan överskridits inom områdena biologisk mångfald och kvävecykeln. Inom 
flera områden finns det ännu inte tillräcklig kunskap för att göra en bedömning. Ett sådant 
område är spridningen av kemiska ämnen. 

Generationsmålet och de 16 svenska miljökvalitetsmålen 

Planetens gränser kan relateras till Generationsmålet för svensk miljöpolitik samt de 16 svenska 
miljökvalitetsmålen. Riksdagens definition av generationsmålet: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser." 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden 
som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att 
nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. 
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en 
generation. Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva
inverkan på människors hälsa främjas.
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 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 En god hushållning sker med naturresurserna.
 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan

på miljön.
 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som

möjligt.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av Sveriges riksdag och utgör fundamentet 
för det svenska miljöarbetet. Utan markant ökade insatser beräknas dock endast två av 16 mål 
att uppfyllas målåret 2020. 

Planetens gränser (2009). Når vi miljökvalitetsmålen? (2012) 
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Bilaga 2: Policy för hållbar utveckling2 

Hållbarhetspolicy – ekologiska dimensionen 

Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma 
naturresurser i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutvecklingen och i allt 
samarbete med andra. Vi ska säkra en miljö som främjar folkhälsa, biologisk mångfald och 
motverkar klimatförändringar. Allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, 
återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Hållbarhetspolicy – sociala dimensionen 

Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, i 
allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbete med andra. De mänskliga 
rättigheterna betonar dels vikten av att vi som medborgare är fria att själva få bestämma över 
våra liv, dels att vi värderas som lika mycket värda i familjen, i arbetslivet och i samhällslivet. 
Delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är 
grundpelarna.

Hållbarhetspolicy – ekonomiska dimensionen 

Uppsala kommun ska kännetecknas av att främja kunskapsutveckling, innovationskraft och 
företagsamhet i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutvecklingen och i allt 
samarbete med andra. Vi ska säkra ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och en hög 
attraktivitet för framtidsbranscher. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar en växande lokal 
arbetsmarknad, stärkt lokal ekonomi och framtidstro. 

2 Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling, 2008. 

bjorn.sigurdson
Markering
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Bilaga 3: Översiktsplanens vision 20303 

Översiktsplanens Vision tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges Policy för hållbar 
utveckling med tre dimensioner.  

Vision 2030 tre olika dimensioner återges här eftersom miljöarbetet både ska stödja alla tre och 
hämta kraft ur alla tre dimensionerna.

Uppsala har dragningskraft 

En spännande arena för epokgörande kunskap, kultur och affärer. Här finns jordmånen för att 
nya idéer ska växa. Vetenskap och praktiska tillämpningar drar nytta av varandra. 
Näringsverksamheten innefattar internationella spetsföretag, tillverknings- och serviceföretag. 
Det ger en allsidig arbetsmarknad och hög sysselsättning. Studenterna är en stor tillgång. 
Uppsala är också en stark besöksort med ett högklassigt och lättillgängligt utbud av varor, 
tjänster, kultur, nöjesliv och rekreation. 

Livsmiljön för människor och verksamheter har så stora kvaliteter att Uppsala tillsammans med 
Stockholm är motorn för tillväxten i Mälardalen, en aktiv internationell aktör och en nationell 
resurs för Sveriges utveckling.

Uppsala är sammanhållet 

Med utrymme för mångfald och dynamik. Öppenhet, tolerans och sociala nätverk skapar 
delaktighet i samhällsutvecklingen och ansvarstagande för medmänniskor och miljö. 
Kulturutbud, idrotts- och föreningsliv, religiösa samfund, lokala samhällsföreningar m.fl. bidrar 
till dialog, gemenskap och hembygdskänsla. Trygghet och tillgänglighet gäller alla - oberoende 
av ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Barnperspektivet genomsyrar 
förändringsarbetet. Kvaliteten i välfärdstjänsterna och den byggda miljön gör att vardagslivet 
fungerar väl för alla åldrar. Torg, gator, parker och friluftsområden bäddar för fysisk aktivitet 
och ett rikt socialt liv. Kultur- och naturvärden ger identitet – förändringar sker med stor respekt 
för dem.

Uppsala är på väg mot klimatneutralitet 

Bebyggelsestrukturen och samspelet med landsbygden bäddar för energihushållning, 
klimatvänlig energianvändning och hushållning med naturresurser. De tekniska systemen är 
långsiktigt hållbara. Beredskapen att möta effekter av klimatförändringar är god. I staden och de 
små tätorterna är det lätt att gå och cykla. Kollektivtrafiken är förstahandsvalet vid 
arbetsrelaterade resor på längre sträckor och för många andra vardagsärenden. Tillsammans med 
landskapets naturvärden skapar grönstrukturen i staden en långsiktig grund för 
ekosystemtjänster som biologisk mångfald, gott mikroklimat, vattenrening och goda betingelser 
för odling. Uppsala är på väg mot klimatneutralitet. 

3 Översiktsplan 2010, Uppsala kommun. 




