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1. Avser samtliga målområden och mål                          2. Avser målen inom målområde 1 3. Avser målen inom målområde 1, 2 och 4 

Inledning  
Syftet med Uppsala kommuns vattenprogram är att utveckla vattenarbetet och 
kommunens arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. 
Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av 
målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. Planen kommer att revideras 
vartefter arbetet mot målen i programmet fortgår.  

Syfte 
Handlingsplanen beskriver dels konkreta åtgärder dels specificerade handlings- och 
åtgärdsplaner som underlag för planering och åtgärdsarbete.  En del mål har flera 
åtgärder, medan andra mål är mer långsiktiga och kräver aktiviteter i flera steg eller 
på längre sikt. Många åtgärder berör flera eller alla mål och målområden. 

Omfattning 
Handlingsplanen gäller under perioden 2020–2022 och riktas till hela 
kommunkoncernen.  Planen omfattar inte alla mål i vattenprogrammet, utan är en 
prioritering utifrån resurser och möjlighet till åtgärder. 

Ansvar, genomförande och spridning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna handlingsplanen i kommunkoncernen. 
Åtgärder som kräver finansiering utanför befintlig budgetram används som underlag i 
kommunens mål- och budgetprocess. 

Vattenprogrammet berör flera sektorer i samhället som regleras i olika lagstiftningar.  
Åtgärder för vatten innebär ett omfattande organisatoriskt, tekniskt, finansiellt och 
juridiskt arbete. Att ta fram en samlad handlingsplan med konkreta åtgärder för hela 
Vattenprogrammets omfattning är inte motiverat.   
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Målens åtgärder, indikatorer samt ansvariga 

Målområde 1 Levande sjöar och vattendrag 
Mål 1A - Förbättrad vattenkvalitet: Uppnå god status i sjöar och vattendrag 

Mål 1B - Ökad biologisk mångfald 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Sävjaån (1) 

KS MHN, UVAB 2020 

Landskapsanalys Tämnarån (1) 
 

PBN Arbetet 
behöver 
genomföras 
tillsammans 
med Tierps 
och Heby 
kommun 

2020 

Utveckling vattenportalen som 
internt handläggarstöd inom 
hela vattenområdet (3) 

GSN & PBN  2020 

Utveckling vattenportalen som 
extern informationsplattform (3) 

GSN & PBN  2021 

Tillsyn 
båtuppläggningsplatser, med 
fokus på koppar och 
tributyltenn för att bland 
annat minska skador på 
vattenlevande djur (2) 

MHN  2021 

Utökat provtagningsprogram för 
recipientkontroll (2) 

GSN  2021 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Vattholmaån (1) 

KS MHN, UVAB 2021 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Vendelån (1) 

KS MHN, UVAB 2021 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Björklingeån (1) 

KS MHN, UVAB 2022 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Jumkilsån (1) 

KS MHN, UVAB 2022 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Sävaån (1) 

KS MHN, UVAB 2023 

Underlag till lokalt 
åtgärdsarbete Olandsån (1) 

KS MHN, UVAB 2023 

Åtgärdsinsatser (1) KS UVAB Löpande 
Indikatorer 
Respons (åtgärder), Status enligt VISS 
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Målområde 2 Rent grundvatten 
Mål 2A - Uppnå god status i grundvatten 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Åtgärdsplan för befintligt 
område utifrån ”Strategi för 
markanvändning inom Uppsala- 
och Vattholmaåsarnas 
tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt” 

KS  2022 

Indikatorer 
Respons (åtgärder), Status enligt VISS 

Målområde 3 Nederbörd som skördas 
Mål 3A - Hushållning med vattenresurser 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Ekosystemtjänster – synliggöra 
värdet av vattenförvaltning i 
digital plattform 

PBN GSN 2022 

Indikatorer 
Respons (åtgärder) 

Målområde 4 Dagvatten 
Mål 4A - En hållbar dagvattenhantering 

Åtgärd Samordnings-
ansvarig 

Delansvarig År för 
genomförande 

Riktlinjer dagvatten på 
kvartersmark 

UVAB MHN, PBN 2021 

Handlingsplan dagvatten UVAB  2021 
Skyfallsplan KS PBN, GSN, 

UVAB, MHN 
2021 

Uppdatering teknisk handbok 
med avseende på blågrågröna 
systemlösningar i gata 

GSN  2021 

Strategi för uppföljning av olika 
typer av dagvattenanläggningar 

MHN  2022 

Indikatorer 
Respons (åtgärder) 
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Uppföljning 
Handlingsplanen är ett underlag för årlig rapportering till vattenmyndigheten 
avseende hur Uppsala kommun vidtar åtgärder i syfte att uppnå god status i yt- och 
grundvattenförekomster. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa 
resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen följer årligen upp program och handlingsplan i ordinarie 
programuppföljning samt föreslår åtgärder som på sikt riktar sig mot samtliga mål i 
programmet. 

Relaterade dokument  
 Vattenprogram för Uppsala kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


