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Avsiktsförklaring - deltagande i det strategiska innovationsprogrammet 
UrbanFood - Stadsnära livsmedelsproduktion och försörjning i cirkulära 
system 

Uppsala Kommun deklarerar härmed sin avsikt att medverka i nätverket för det strategiska 
innovationsprogrammet UrbanFood-Stadsnära livsmedelsproduktion och försörjning i 
cirkulära system. 

I vårt arbete med Färdplan mot ett klimatneutralt Uppsala och vår Översiktsplanering så har v i 
jobbat fram tillståndsmål som skall gälla för vårt framtida energisystem. 

Uppsala har 2050 ett energisystem som: 
• är i harmoni med ekosystemen och sociala mänskliga rättigheter lokalt såväl som 

globalt 
• stödjer och utvecklar lösningar för "närproducerad" energi 
• bygger på ett hållbart kretslopp 
• skapar förutsättningar för miljöteknikutveckling 
• utgör ett ledande exempel för andra 
• är resurseffektivt och bidrar t i l l en långsiktigt lönsam utveckling av samhällsekonomin 

Uppsalas energistrategi innebär bl.a. att: 
• kommunens energiomvandlingsanläggningar, utifrån sina förnyelsebara 

primärenergiresurser, effektivt skall utvinna flera "produkter" såsom el, värme, 
material, drivmedel. För effektiv resurshushållning så skall dessa anläggningars 
spillenergi tas om hand i samhället. 

• restprodukter tas om hand i ett gemensamt system och användas för att bidra t i l l 
samhällsnytta hållbara och slutna kretslopp. 

Uppsala har sedan 2010 framgångsrikt drivit samhällsutvecklingsfrågor inom klimat och 
miljö genom Uppsala klimatprotokoll (klimatprotokollet.uppsala.se) där bl.a. stadens två 
universitet (Sveriges Lantbruks Universitet och Uppsala Universitet) ingår. Inom ramen för 
detta arbete så organiseras tematiska fokusgrupper. 

Två aktörer som Uppsala samarbetar med idag inom området "försörjning i cirkulära system" 
är Vegafish och Micpros. 
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Utifrån ett näringspolitiskt perspektiv kan projektet bidra til l framväxten av företag inom 
området urban matproduktion. Det är däimed en del av kommunens långsiktiga mål att 
etablera ett "clean tech kluster". 

Genom ett deltagande i aktörsnätverket för programmet UrbanFood-Stadsnära 
livsmedelsproduktion och försörjning i cirkulära system avser Uppsala Kommun bidra på 
bland annat följande sätt: 
• Organisering av fokusgrapper (inom Uppsala klimatprotokoll) med inriktning på 

Stadsnära livsmedelsproduktion 
• Delta i nätverks aktiviteter 

• Utarbetande av gemensamma ansökningar 

Med det här hoppas vi kunna bidra t i l l en positiv utveckling av det föreslagna programmet. 
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