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Kommunstyrelsen

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge skrivelse till Miljödepartementet enligt bilaga 1
Ärendet
Miljödepartementet har översänt SOU 2013:68, Synliggöra värdet av ekosystemtjänster –
Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och önskar få
synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
http://www.regeringen.Se/sb/d/16982/a/226192
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder kring ekosystemtjänsternas
värde för samhället samt att föreslå åtgärder för att förbättra kunskap och integrering av
ekosystemtjänsternas värden i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut där så är
lämpligt.
Utredningen föreslår 25 förslag uppdelade i tre delar; A) integrering i beslutsprocesser, B)
bättre kunskapsunderlag, C) lärande om ekosystemtjänster. Bla föreslås inrättandet av en
statlig delegation för ekosystemtjänster, synliggörande av hållbarhetsindikatorer (inklusive
ekosystemtjänster) i finansiella politiska beslut samt möjlighet att söka medel från Vinnova
med avseende på ekosystemtjänster.
I förslaget till yttrande framhålls att Uppsala kommun tillstyrker utredningens ansats och
innehåll. Särskilt positivt är förslagen om att möjliggöra ekonomiskt stöd till innovationer
som utvecklar ekosystemtjänstbaserade lösningar och produkter (åtgärd 15), tydliggöra behov
av förändring i LONA-förordningen med avseende på ekosystemtjänstbedömningar (åtgärd
24), öka synligheten av hållbarhetsfaktorer inklusive ekosystemtjänster i finanspolitiska beslut
(åtgärd 1) samt inrättandet av en särskild delegation för ekosystemtjänster med särskilt
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uppdrag att stödja kunskapsuppbyggnad och lärande inom näringsliv, kommuner och
myndigheter (åtgärd 11).
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Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
Ert diarienr: M2013/2279/Nm
Uppsala kommun har mottagit en remiss från miljödepartementet angående betänkandet
”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och
ekosystemtjänster” (SOU 2013:68). Kommunstyrelsen anför följande.
Uppsala kommun tillstyrker förslagen men vill kommentera några av dessa som på lokal och
regional nivå särskilt skapar goda förutsättningar för att värdera och utveckla
ekosystemtjänster. Utredningen föreslår att Vinnova bör utlysa ekonomiskt stöd till
innovationer som utvecklar ekosystemtjänstbaserade lösningar och produkter (åtgärd nr 15)
samt att regeringskansliet under 2014 bör utreda behovet av ändringar i LONA-förordningen
för att klargöra möjligheten att medfinansiera kommunalt arbete med
ekosystemtjänstbedömningar som grund för kommunal och regional planering (åtgärd 24).
Dessa förslag stimulerar innovation och utveckling på lokal och regional nivå och ligger väl i
linje med Uppsalas näringslivs-, klimat och miljömål.
Förslaget att Regeringen från 2014 bör öka synligheten av hållbarhetsfaktorer, inklusive
ekosystemtjänster, i underlag för finanspolitiska beslut (åtgärd 1) samt inrättandet av en
delegation för ekosystemtjänster inom kommittéväsendet med särskilt uppdrag att stödja
kunskapsuppbyggnad och lärande hos näringsliv, kommuner och myndigheter (åtgärd 11)
välkomnas också.
Ett tydligt och konkret exempel på en ekosystemtjänst i Uppsala kommun är Uppsalaåsen,
som försörjer invånarna med rent dricksvatten. Kommunen inrymmer också många andra
större och mindre ekosystemtjänster, som behöver identifieras och i en del fall värderas,
skyddas eller utvecklas. Att Uppsalas ekosystem är motståndskraftigt mot nutida och framtida
störningar (ex klimatförändring) är centralt för vår kommuns välfärd och robusthet. Med
anledning av detta utreds för närvarande huruvida identifiering och värdering av
ekosystemtjänster ska ingå som en del av Uppsala kommuns översiktsplan.
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Särskilt aktuellt för Uppsala, en stad som växer och förtätas, är det som kallas för urbana
ekosystemtjänster. Urbana ekosystemtjänster kan vara en del av ett hållbart byggande, och
handlar om att planera och bygga städer på ett sätt så att vi får konkreta nyttor av
ekosystemtjänsterna. Gröna tak, väggar, träd och buskar i ett bostadsområde kan exempelvis
fördröja och rena vatten, ge svalka, rena luften och skapa biotoper. Dagvattendammar kan
rena vatten naturligt och samtidigt utgöra en vacker plats för människor att vistas på.
Installation av bikupor för att på så sätt bidra till att förbättra den biologiska mångfalden och
inte minst livsmedelsproduktionen är också en tjänst som kan vara intressant. Ytorna ska
präglas av mångfunktionalitet där ekologiska, sociala och ekonomiska värden möts.
Att sätta fokus på värdering av ekosystemtjänster som ger möjlighet till innovation, affärsoch samhällsutveckling är mycket positivt. Kommuner, företag och nationella myndigheter
behöver samverka och utveckla metoder och konkreta åtgärder för att bättre ta hand om och
utveckla ekosystemtjänster. Uppsala kommun deltar gärna i den utvecklingen.
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