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Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 25 augusti 2008 (§ 171) Policy för hållbar utveckling. I kommun-
styrelsens verksamhetsplan för 2015 prioriterades en utveckling och revidering av hållbarhets-policyn. 
Revideringen har med avsikt senarelagts med anledning av att FN antog nya globala hållbarhetsmål 
hösten 2015 samt av att kommunstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för styrdokument 2015. 
 
Flera insatser har genomförts under 2016 som gett inspel till den reviderade policyn. Bland annat har 
kommunens interna chefsutbildning 2016 haft kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2030 som 
tema. Under våren genomförde kommunen i samarbete med organisationen Ungdomar.se ett tvådagars 
forum, We-change, för att diskutera hållbarhet och Agenda 2030, cirka 1000 gymnasieungdomar 
deltog.  
 
Föredragning 
Den reviderade Hållbarhetspolicyn utgår från att Uppsala kommun ställer sig bakom de 17 globala 
utvecklingsmål och Agenda 2030 som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s 
toppmöte i september 2015 som en handlingsplan för hållbar utveckling. Syftet med målen är att till år 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2030 möta de globala utmaningar världen står inför. Agendan visar tydligt att hållbar utveckling är 
avgörande för vår gemensamma framtid och att nya angreppssätt behövs för att nå målen. 
 
Målen är formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger 
överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  
 
De 17 målen utgör därmed en definition av globalt hållbar utveckling, vilken omfattar social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling definieras som en utveckling som 
säkerställer att de globala målen nås globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Agendan tydliggör att 
målen är integrerade och ömsesidigt beroende, och att det kommer att krävas integrerade lösningar och 
nya arbetssätt för att nå dem.  
 
Uppsala kommuns framtid är beroende av den globala utvecklingen och Uppsala kan också påverka 
den. Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges nio inriktningsmål (Mål och budget 
2017-19). De nio inriktningsmålen anger kommunens vision och beskriver de förändringar i samhället 
som de förtroendevalda vill uppnå. Till varje mål kopplas ett antal uppdrag till nämnder och bolag som 
de, i sin tur, tar sig an i form av åtgärder och aktiviteter. För att kraftsamla styrningen kopplas även 
övriga styrdokument beslutade av kommun-fullmäktige, så som program och handlingsplaner, till 
inriktningsmålen. På så sätt struktureras styrsignaler och ger kraft och synergieffekter för nämnders 
och bolags åtgärder. Detta ger en tydlig riktning för den kommunala verksamheten där målen och 
uppdragen anger vad kommunen ska uppnå. 
Som stöd för att genomföra program och planer (aktiverande styrning) beskriver policyer, riktlinjer, 
vägledningar och rutiner (normerande styrning) arbetssätt och metoder för hur kommunen ska arbeta 
för att utvecklas i önskad riktning. 
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Hållbarhetspolicyn beskriver hur kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling och tydliggör 
kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling samt definierar arbetssätt och metoder för 
implementering av hållbarhetsaspekterna i all verksamhet. Syftet med policyn är att skapa 
förutsättningar för att Uppsala kommun ska bli en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, 
nationellt, regionalt och lokalt. Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.  
 
Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka 
styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet. 
 
Sex principer ska gälla i all verksamhet: 
 

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i social, ekologisk och ekonomisk 
hållbar riktning ska väljas i första hand.  

2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan utanför kommunens 
gränser ska vägas in. 

3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Uppsala - och 
skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med 
invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. 

4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Uppsala kommun och dess 
invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv. 

5. Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter.  I beslutsärenden 
redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet. 

6. Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt. 

Principerna bidrar till helhetsperspektiv, medvetna beslut, samverkan och kommunikation. Det skapar 
långsiktiga strukturella förändringar och en verksamhet som ständigt utvecklas i hållbar riktning.  
Genom principerna skapas förutsättningar för integrerade helhetslösningar och nya arbetssätt som 
bidrar till måluppfyllelse av de globala utvecklingsmålen. 

Alla förtroendevalda och tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt 
implementeras i verksamheten. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn 
implementeras. Vid behov kan nämnder och bolag ta fram riktlinjer för att mer konkret beskriva hur 
arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att 
stödja nämnder och bolag i arbetet. 

Kommunstyrelsen följer upp arbetet utifrån policyn årligen genom internkontroll/internrevision. I 
arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Policyn för hållbar utveckling innebär i sig inga direkta ekonomiska konsekvenser men kan i 
framtiden indirekt påverka ekonomin både positivt och negativt i och med att hållbarhet-saspekter 
integreras i all verksamhet. Kostnader för kommunicering av policyn sker inom ram. 
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Policy för hållbar utveckling i Uppsala kommun  
 
Inledning 
Uppsala kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 som beslutades 
av FN den 25-27 september 20151. Uppsala kommuns framtid är beroende av den globala 
utvecklingen och vi kan också påverka den. Konkreta steg för att nå resultat på lokal nivå 
beskrivs i kommunens Mål och Budget samt i andra planer och program. Hållbarhetspolicyn 
beskriver kommunens förhållningssätt i arbetet med dessa åtgärder och aktiviteter. 
 
Syfte 
Denna policy syftar till att beskriva hur Uppsala kommun ska arbeta för att kommunen och 
därmed Uppsala ska utvecklas hållbart. 
 

- Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, 

nationellt, regionalt och lokalt. 

- Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling. 

Omfattning 
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt 
och metoder för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig 
till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i 
planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Målen redovisas i bilaga. 
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För ett hållbart Uppsala 
 
Principer som gäller i all verksamhet: 
 

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i social, ekologisk och 
ekonomisk hållbar riktning ska väljas i första hand.  

2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan utanför 
kommunens gränser ska vägas in. 

3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Uppsala 
- och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta 
tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. 

4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Uppsala kommun och 
dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett 
lärandeperspektiv. 

5. Beslutsunderlag ska belysa och analyseras utifrån hållbarhetsaspekter.  I 
beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekter behandlats i beredningsarbetet. 

6. Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och 
externt. 

Bakgrund 
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 
globala utvecklingsmål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet är att till år 2030 möta 
de globala utmaningar världen står inför – fattigdom, ojämlikhet, klimatförändring och 
överutnyttjade naturresurser. Agendan visar tydligt att hållbar utveckling är avgörande för vår 
gemensamma framtid, och att nya integrerade angreppssätt behövs för att nå målen. 
 
Agenda 2030 innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål, som ska uppnås till år 
2030. Målen är formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all 
fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser.  
 
De 17 målen utgör därmed en definition av globalt hållbar utveckling, vilken omfattar social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Agendan tydliggör att målen är integrerade och 
ömsesidigt beroende, och att det kommer att krävas integrerade lösningar och nya arbetssätt 
för att nå dem. 

Definitioner och begrepp 
Hållbar utveckling är en utveckling som säkerställer att de globala målen nås globalt, 
nationellt, regionalt och lokalt.  
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Lagbestämmelser och krav 
Varje verksamhet inom kommunen ansvarar för att ha god kännedom om vilka lagar och krav 
som gäller inom respektive verksamhet och för att dessa följs.  

Ansvar och spridning 
Denna policy gäller för all verksamhet inom Uppsala kommun. Alla politiker och 
tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt implementeras i 
respektive verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn 
implementeras. Vid behov kan nämnder och bolag ta fram riktlinjer för att mer konkret 
beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet.  

 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen 
samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt 
arbetssätt för uppföljning. 
 

Relaterade dokument 

• FN:s globala mål, Agenda 2030 
• Arbetsgivarpolicy 
• Kvalitetspolicy 
• CEMR-riktlinje 
• Riktlinje för nämnder och bolags verksamhetsplanering och uppföljning 

 

 
 
Bilaga 
 
Förenta nationernas 17 mål för hållbar utveckling 
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling 
 
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk. 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla. 

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation. 

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling. 

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling. 
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