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Aktivitetsplan 2023 

Till avtalet om strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun hör en översiktlig 
aktivitetsplan. Den fastställs av partnerskapsansvariga och revideras årligen.  

Den tematiska inriktningen för partnerskapet under innevarande avtalsperiod (2022–2024) är hållbar 
samhällsutveckling. Aktivitetsplanen för 2023 belyser vilka områden partnerskapet vill sätta särskilt fokus på 
under året. Det strategiska partnerskapet uppmuntrar all samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala 
kommun. Det som tas upp i aktivitetsplanen är inte en komplett förteckning över pågående samverkan 
mellan organisationerna.  

Löpande arbete under avtalsperioden innefattar vidareutveckling av metoder och arbetssätt för stärkt 
samverkan inom partnerskapet. 
 

1. En hållbar samhällsutveckling i södra Uppsala 

Uppsala kommun beräknas växa med uppemot 100 000 invånare under de närmaste decennierna. 
Tiotusentals bostäder ska byggas och betydande infrastrukturinvesteringar ska göras framför allt i de 
södra stadsdelarna och inte minst genom kommunens åtaganden inom ramen för fyrspårsavtalet. 
Dessa åtaganden och ambitioner innefattar omfattande åtgärder för att förnya Gottsunda/Valsätra 
och för att avföra området från listan över särskilt utsatta områden. Södra staden kan även omfatta 
stad/omland-relationer. 
 
Södra staden rymmer ett gediget kunskapsstråk som binder ihop Uppsala Science Park och 
Ångströmlaboratoriet med Green Innovation Park i södra Ultuna. Utvecklingen av Södra staden är 
således också av stort intresse för Uppsala universitet som i sin Utvecklingsplan 2050 uttrycker att 
universitetet ska vara ”ett kreativt nav för lokal och regional utveckling”. Samverkan i syfte att linjera 
universitets utvecklingsbehov och planer med utbyggnaden av Södra staden är av största vikt.  

Hållbar stads- och samhällsutveckling är ett högaktuellt forskningsområde med stor bredd vid 
Uppsala universitet. Det är ett utpekat område i Uppsala universitets medverkan i det så kallade 
Europauniversitetet ENLIGHT. Forskningen är tvärvetenskaplig och har många olika utgångspunkter - 
tekniska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga. Genom samverkan mellan kommun och universitet 
skapas nya möjligheter till sektorsövergripande forskning som kan appliceras och testas i arbetet 
med att skapa Södra staden.  



 

Aktiviteter:  

- Följa upp och ta vara på samverkansmöjligheter till följd av det seminarium som arrangerades av 
partnerskapet 2022 om hur forskning kan bidra till en hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun 

- Identifiera nya initiativ och samverkansområden inom ramen för utvecklingen av Södra staden som 
skapar möjligheter till tvärvetenskaplig och sektorsövergripande forskning och förutsättningar för 
nära samverkan inom området hållbar samhällsutveckling 

- Säkerställa god dialog och samarbete i befintliga processer så som framtagande och genomförande 
av planprogram, detaljplaner och utvecklingsplaner 

- Bevaka och sprida kännedom om utlysningar av medel inom hållbar samhällsutveckling och social 
hållbarhet, särskilt där samverkan med lokalsamhällets aktörer efterfrågas 
 

2.  Urban Lab 

Urban Lab är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och ett samarbete mellan Institutet för bostads- 
och urbanforskning och Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Den utgör ett 
kunskapscentrum för social hållbarhet som samlar och finansierar konkreta forskningsprojekt inom 
kvantitativ urbanforskning. Samarbetet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun inom 
Urban Lab sker sedan 2020 genom en kontinuerlig dialog och ett utbyte av kunskap och information. 
Resultat från forskningen inom Urban Lab, i form av forskningsrapporter och artiklar, ger konkreta, 
beskrivande och Uppsalaspecifika faktaunderlag som användas i kommunens arbete, till exempel 
som underlag för planering. Arbetsformer för erfarenhetsutbyte sker bland annat genom workshops 
och seminarier. 

Samarbetet ska även gynna och stimulera relevant forskning av lokalt intresse som kan appliceras i 
såväl Uppsalas samhällsplanering som i andra åtgärder inom hållbarhetsområdet. 

Nuvarande samverkansavtal, inom ramen för Urban Lab, sträcker sig till 2023, med möjlighet till 
förlängning. Dialog förs om fortsatt samverkan inom Urban Lab. Nuvarande inriktning utgör kärnan 
och ytterligare ämnen såsom urban hälsa är exempel på en möjlig vidareutveckling. 

Aktiviteter: 

- Sammanställa och kommunicera resultat från vad som hittills åstadkommits inom ramen för Uppsala 
kommuns och Uppsala universitets samarbete i Urban Lab 

- Säkerställa god dialog för fortsatt långsiktig samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala 
kommun inom ramen för Urban Lab 

- Identifiera samverkansområden och stimulera en vidareutveckling av Urban Lab med nuvarande 
inriktning som bas 
 

3. Samfinansierade tjänster 

Samfinansierade doktorand- och postdoktortjänster är ett sätt att hitta metoder för ömsesidig 
kunskapsöverföring – kunskapsallianser – mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. En 
samfinansierad doktorandtjänst och två postdoktortjänster realiserades inom ramen för 
partnerskapet under 2019. 



 

Aktiviteter: 

- Kontinuerligt följa och ta vara på erfarenheter från de tjänster som förverkligades under 2019, i syfte 
att hitta möjliga områden och rutiner som kan vidareutvecklas och förbättras 

- Ta fram en rutin för samfinansierade tjänster (kommundoktorander och andra tjänster) som 
underlättar för förvaltningar och institutioner/fakulteter 
 

4. Kultur och kreativitet 

En central fråga inom arbetet med kultur och kreativitet är hur kulturen blir en drivande kraft i 
stadsutvecklingen. Uppsala utvecklas kraftigt och har i sin expansion höga ambitioner för 
klimatmässig, miljömässig och social hållbarhet. Hur används kulturens kraft för att driva 
utvecklingen i rätt riktning? 

Uppsala universitet ingår tillsammans med över 50 europeiska partners i en Knowledge and 
Innovation Community (KIC) för kulturella och kreativa näringar. Universitetet bedriver nu en rad 
strategiska förberedelser inom nämnda KIC, men tittar även på närliggande utlysningar från 
exempelvis Horisont Europa samt New European Bauhaus som samtliga lyfter fram kulturens och 
kreativitetens roll för en hållbar samhällsutveckling. Universitet har spetskompetens inom flera 
ämnen som kopplar till området och ett starkt intresse för forskningssamverkan med Uppsala 
kommun samt de kulturella och kreativa näringarna. 

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder som får möjlighet att visa upp och utveckla sitt 
kulturliv under ett års tid. 2029 har Sverige möjlighet att utse en kulturhuvudstad och Uppsala 
kommun har beslutat att ta fram en ansökan om europeisk kulturhuvudstad.  

Uppsala kommun har beslutat att skapa ett historiskt centrum där Uppsala slotts historia och 
stadens historia ska berättas – Uppsala slottshistoriska. Det som berättas på Slottshistoriska ska vara 
grundat i vetenskaplig historieskrivning och komplettera och samverka med andra 
museiverksamheter och organisationer i Uppsala. Det gäller både innehåll och verksamhet. Uppsala 
slottshistoriska utvecklas i etapper 2022–2024.  

Aktiviteter: 

- Stimulera fortsatt dialog och samverkan i syfte att fördjupa förståelsen för de kulturella och kreativa 
näringarnas betydelse för samhällsutvecklingen i Uppsala. Ambitionen är att gå vidare med 
fördjupade undersökningar som utgår från den senaste forskningen på området och tillvaratar 
möjligheterna med kommande utlysningar 

- Identifiera och initiera samverkansmöjligheter och samverkansområden inom ramen för 
utvecklingen av Uppsala slottshistoriska 
 

5. Kommunikation och synlighet 

För att säkerställa att samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun fortsätter att 
utvecklas är det viktigt att kommunicera kring den samverkan som pågår mellan Uppsala universitet 
och Uppsala kommun. Syftet är att uppmuntra och inspirera till mer samverkan mellan 
organisationerna.  



 

Aktiviteter: 

- Genom sammanhållen kommunikation från respektive organisation sprida information om 
partnerskapet och inspirera till ökad samverkan mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun,  
till exempel genom att beskriva pågående initiativ och kontaktpersoner 

- Sprida resultat och lärdomar från de olika samverkansinitiativen inom respektive organisation  

 

 


