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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 
Protokollsutdrag 2020-10-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 310  

Avsiktsförklaring att anta hållbarhetslöfte för 
att bevara och öka biologisk mångfald 
KSN-2020-02696 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att anta hållbarhetslöfte för att bevara och öka biologisk mångfald. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har bjudit in aktörer i Uppsala län att delta i genomförandet av det 
regionala åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem 
och biologisk mångfald” genom att anta hållbarhetslöften, se bilaga 2. Syftet är att 
samla länets åtgärder för att bevara och öka biologisk mångfald i en gemensam 
beredning inför länsstyrelsens rapportering till nationella miljömålen och de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Hållbarhetslöftet är en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och länsstyrelsen 
som beskriver att Uppsala kommun åtar sig att genomföra, rapportera och samverka 
kring åtgärder under tre års tid. 

En anmälan om avsiktsförklaring gjordes till Länsstyrelsen gjordes 21 september 2020.  

Valda åtgärder ska definieras och vara länsstyrelsen tillhanda senast 23 oktober 2020. 

En löftesceremoni för signering av löften genomförs på Uppsala slott 13 november 
2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 september 2020 
• Bilaga 1 Yttrande daterad 24 september 2020 
• Bilaga 2 Inbjudan från länsstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 
Protokollsutdrag 2020-10-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att Uppsala kommun även ska prioritera att bevara sjöar och åkermark. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Jonas Segersam (KD) yrkande mot avslag och finner att 
arbetsutskottet avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande med motiveringen: 
I föredragningen står att vi ska arbeta för att bevara våtmarker och bete och slåtter i 
jordbrukslandskapet. I det nationella åtgärdsprogrammet finns även bevarande av sjöar 
och åkermark med som åtgärder som Uppsala kommun väljer att inte prioritera i sitt 
arbete. I den norra delen av kommunen har vi en stor sjö som i princip redan växt igen – 
Sörsjön som är en del av Tämnaren, och runt om i kommunen har på senare år stora 
arealer av åkermark upphörts bruka – och då inte i första hand på grund av exploatering 
och bostadsbyggande. Sverige behöver öppna landskap och en hög grad av 
självförsörjning när det gäller livsmedelsproduktion. Vi kan då inte acceptera att åkrar 
tillåts förskogas och sjöar växa igen. Vi yrkade därför att Uppsala kommun även ska 
prioritera att bevara sjöar och åkermark. 
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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Avsiktsförklaring att anta hållbarhetslöfte för 
att bevara och öka biologisk mångfald  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  beslutar 

1. att anta hållbarhetslöfte för att bevara och öka biologisk mångfald. 

 

Ärendet 

Länsstyrelsen har bjudit in aktörer i Uppsala län att delta i genomförandet av det 
regionala åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem 

och biologisk mångfald” genom att anta hållbarhetslöften, se bilaga 2. Syftet är att 
samla länets åtgärder för att bevara och öka biologisk mångfald i en gemensam 

beredning inför länsstyrelsens rapportering till nationella miljömålen och de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Hållbarhetslöftet är en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och länsstyrelsen 

som beskriver att Uppsala kommun åtar sig att genomföra, rapportera och samverka 

kring åtgärder under tre års tid. 

En anmälan om avsiktsförklaring gjordes till Länsstyrelsen gjordes 21 september 2020.  

Valda åtgärder ska definieras och vara länsstyrelsen tillhanda senast 23 oktober 2020. 

En löftesceremoni för signering av löften genomförs på Uppsala slott 13 november 

2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 

kommunledningskontoret och Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-09-24 KSN-2020-02696 

  
Handläggare:  

Camilla Söderquist 

 

 
 

mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Hållbarhetslöftet är ett initiativ från Länsstyrelsen i Uppsala län som syftar till ökad 
regional samverkan kring länets rapportering till de nationella miljömålen och Agenda 

2030. Löftet för att bevara och öka biologisk mångfald utgör en av fyra delar i 

åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län. Det syftar till regional förankring av 
åtgärdsprogrammet. Hållbarhetslöftet är frivilligt och Uppsala kommun åtar sig att 
genomföra, samverka kring och rapportera status på sex valda åtgärder för ökad 

biologisk mångfald. Dessa åtgärder är ett urval av kommunens arbete inom natur- och 
vattenvård: 

• bevara och återskapa våtmarker, 

• öka naturvårdande skötsel i skyddade områden,  

• bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet, 

• motverka invasiva främmande arter,  

• ökad hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering samt 

• ökad hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och 
tjänster 

Åtgärderna är valda utifrån störst nytta för biologisk mångfald i det kommunala 

perspektivet samt utifrån vilka åtgärder som har potential att stärkas i en regional 
samverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Undertecknandet av hållbarhetslöftet medför ekonomiska konsekvenser för Uppsala 
kommun. Genomförandet av åtgärderna sker inom befintlig ekonomisk ram för 
respektive verksamhet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 september 2020 

• Bilaga 1 Yttrande daterad 24 september 2020 

• Bilaga 2 Inbjudan från länsstyrelsen 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: Email 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande över Avsiktsförklaring att anta 
hållbarhetslöfte för att bevara och öka 
biologisk mångfald 

Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i Uppsala län att teckna 
hållbarhetslöften för att bevara och öka biologisk mångfald. Uppsala kommun har 

följande att yttra: 

Uppsala kommun finner att Länsstyrelsens erbjudande om att teckna ett 

hållbarhetslöfte för att bevara och öka biologisk mångfald kan stärka ett urval av 

kommunens pågående aktiviteter i planering och förvaltning.  De beskrivna åtgärderna 
är relevanta och viktiga för ett adekvat arbete för den biologiska mångfalden i 

kommunen och i länet.  

Uppsala kommun avser samverka kring och återrapportera aktiviteter inom 
nedanstående åtgärder: 

• bevara och återskapa våtmarker, 

• öka naturvårdande skötsel i skyddade områden,  

• bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet, 

• motverka invasiva främmande arter,  

• ökad hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering samt 

• ökad hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och 
tjänster 

 

 

Erik Pelling   Lars Niska 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunsekreterare 

 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

Yttrande 2020-09-24 

 

KSN-2020-02696 

271561 Ola Kahlström 
 

 
   

Handläggare: 
   

Camilla Söderquist 

http://www.uppsala.se/


Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara 
och öka biologisk mångfald Uppsala län

-samt möjlighet att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan*

Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över 
hela jorden. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och 
inom en tioårsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att 
försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och 
ekosystemtjänsterna är otillräckliga. 

Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala 
Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås 
de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk 

mångfald antagit. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa 
utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön. 

Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det 
regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem 
och biologisk mångfald, genom att anta hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets syfte 
är att samla åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och att öka 
takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen och 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller 17 åtgärder 
inom sex fokusområden:

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsikts-
förklaring mellan länsstyrelsen och ak-
törer i länet. Löftet beskriver de åtgärder 
en aktör åtar sig att genomföra ur ett re-
gionalt åtgärdsprogram för miljömålen. 

Genomförandet följs upp årligen. Läs 
mer om länsstyrelsens arbete med håll- 
barhetslöften i det regionala mijömåls-
arbetet på lansstyrelsen.se/uppsala

• Vattenlandskapet
• Skogslandskapet
• Jordbrukslandskapet

Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är 
2020-2023. 

* Aktörer som önskar anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett
hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan” erbjuds detta genom att delta i
beskriven löftesprocess på nästa sida.

• Invasiva arter
• Byggd miljö
• Beteende och konsumtion

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65cd0d6/1593428639888/F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20ett%20h%C3%A5llbart%20l%C3%A4n%20%E2%80%93%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20ekosystem%20och%20biologisk%20m%C3%A5ngfald.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65cd0d6/1593428639888/F%C3%A4rdplan%20f%C3%B6r%20ett%20h%C3%A5llbart%20l%C3%A4n%20%E2%80%93%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20f%C3%B6r%20ekosystem%20och%20biologisk%20m%C3%A5ngfald.pdf


Så här gör vi

1. Anmälan

Aktörer som avser anta ett hållbarhetslöfte i något av 
åtgärdsprogrammen anmäler detta till länsstyrelsen. 
Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver 
inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras. 
Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de 
aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring 
i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet för 
biologisk mångfald. Detta för att skapa goda 
förutsättningar för den fortsatta processen, bl.a. 
genom en tydlig kontaktperson hos varje aktör. 
Anmälan görs senast 21 september 2020 via mail till adress:  
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se 

2. Innehåll i hållbarhetslöfte

Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska 
uppgifter i exceltabell ”Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte” som bifogas denna 
inbjudan. Ifylld tabell skickas till länsstyrelsen via mail senast 23 oktober 2020 till 
adress:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

3. Länsstyrelsen ger stöd i processen 

Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga 
hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan 
bokas med länsstyrelsen under perioden 19 augusti till 21 oktober. Önskemål om 
avstämning och förslag på mötestid mailas länsstyrelsen till adress:  
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

4. Ceremoni på slottet

Den 13 november genomförs en löftesceremoni, för signering av löften på Uppsala 
slott. Signering av löften görs av landshövdingen och representant från varje aktör. 

5. Samverkan vid genomförande av åtgärder

Efter den 13 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte 
hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har 
liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden. 
Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt 
integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya 
nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger. 

Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i 
Uppsala län.

 

Göran Enander 
Landshövding i Uppsala län

Hållbarhetslöften ger 
hela länet möjlighet 

att bidra till ett hållbart 
Uppsala län
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