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Långsiktighet för hållbar 
utveckling 
Ett hållbart samhälle innebär att social sam-
manhållning, ekonomisk utveckling och 
välfärd förenas med en god och trygg miljö 
för medborgarna. Utmaningarna i ett samhälle 
som ständigt förändras är många. Med kraft, 
engagemang, och tydlig inriktning ökar möj-
ligheten att nå en långsiktigt hållbar utveck-
ling med särskilt fokus på tillväxt, folkhälso- 
och miljöarbete. Samverkan, långsiktighet och 
kontinuerlig uppföljning är nödvändigt för att 
säkra att vi steg för steg utvecklas i önskad 
riktning.
Vår policy för hållbar utveckling ska genom-
syra alla kommunens verksamheter och bolag. 
Policyn har ett integrerat synsätt som utgångs-
punkt. Övergripande inriktningsmål med ef-
fektmål i varje nämnd ska säkra arbetet för en 
hållbar utveckling i Uppsala kommun under 
kommande IVE-period. 

Långsiktig hållbarhet
Uppsala kommun ska:
• uppmuntra delaktighet genom att skapa 

mötesplatser där människor har möjlighet 
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att aktivt delta i samhällslivet. För att också 
få förtroende för demokratin ska männis-
kor mötas med öppenhet för olika åsikter, 
särskilt i frågor som har stor betydelse i 
deras liv. Fokus läggs på grupper som idag 
är delaktiga i liten utsträckning,

• verka mot utanförskap och främja möjlig-
heter för alla som vill och kan arbeta. Fokus 
bör läggas på grupper som står utanför 
arbetsmarknaden eller som av olika anled-
ningar kan ha svårigheter att delta i arbets-
livet,

• verka för att alla människor ska känna 
trygghet både i den fysiska och i den sociala 
miljön - såväl i stadens offentliga rum, som 
i de verksamheter som kommunen ansvarar 
för. Tryggheten gäller även kontakter med 
företrädare för Uppsala kommun. Fokus 
bör läggas på att skapa trygghet för utsatta 
grupper,

• bidra till att skapa förutsättningar för att 
kvinnor och män i Uppsala har samma makt 
och möjligheter att forma sina liv.  Männis-
kor som kommer i kontakt med kommunen 
ska behandlas på likvärdigt sätt oavsett kön. 
Fokus ska läggas på jämställdhetsintegre-
ring av all kommunal service och kommu-
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nalt finansierad service samt ett intensifierat 
jämställdhetsarbete i den egna organisatio-
nen,

• främja goda levnadsvanor i sin kontakt med 
medborgarna. Förebyggande insatser ges 
extra utrymme för att bidra till långsiktigt 
god hälsa. Särskilt stimulera till goda kost-
vanor, fysiska aktiviteter och förutsättningar 
för en god psykisk hälsa. Tillgänglighet och 
tillräcklig omfattning på rekreationsmiljöer 
ska säkras. Fokus ska läggas på att nå de 
grupper där hälsan mest behöver förbättras,

• arbeta aktivt för att minska klimatgasutsläp-
pen, genom förbättrad hushållning med 
energi, genom hållbart resande och genom 
att främja ny teknik. Fokus ska också läggas 
på att underlätta för människor att i sina 
levnadsvanor minska miljöbelastningen,

• bidra till att skapa förutsättningar för att 
befintliga företag ska utvecklas och nya 
etablera sig inom kunskapsintensiva fram-
tidsbranscher samt service- och upplevelse-
näringar. Kommunen ska verka för en väl 
fungerande infrastruktur, serviceinriktad 
egen verksamhet och snabb och rättssäker 
myndighetsutövning. Utveckling och mark-
nadsföring av Uppsala sker i nära samver-
kan med näringslivet.
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mänskliga rättigheter 
Uppsala kommun ska kännetecknas av att 
verka för mänskliga rättigheter i all sin 
verksamhet, i allt sitt sätt att påverka sam-
hällsutveckling 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 famil-
jen, i arbetslivet och i samhällslivet. Delak-
tighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglig-
het, jämställdhet samt respekt för mångfald 
är grundpelarna.

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

tillväxt
Uppsala kommun ska kännetecknas av att 
främja kunskapsutveckling, innovations-
kraft och företagsamhet i all sin verksam-
het, i allt sitt sätt att påverka samhällsut-
vecklingen 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 arbets-
marknad, stärkt lokal ekonomi och fram-
tidstro.

kommunfullmäktiges beslut

Inriktningsmål 
1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsut-

vecklingen och har förtroende för demo-
kratin.

2. Uppsalaborna har arbete och utanförskapet 
minskar genom främjande av tillväxt och 
ekonomiska nystartszoner.

3. Uppsala har ett starkt civilsamhälle.
4. Uppsalaborna känner sig trygga.
5. Uppsalaborna är jämställda genom att vill-

koren, delaktigheten och tillgängligheten är 
lika för alla.

6. Uppsalaborna lever hälsosamt och klimats-
mart.

7. Uppsala har ett bra företagsklimat som 
främjar tillväxt.

8. Uppsala arbetar enligt EU2020.


