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Vart är vi väg?
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Vilka ord associerar du 
med ordet hållbar 
utveckling?





FN
Brundtland kommissionen 1987

En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlighet 
att tillfredsställa sina behov

Hållbar utveckling



Globala målen

Källa: FN (2015)



Hållbar utveckling
FNs definition
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Hållbar utveckling och 3 dimensioner
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Källa: Tillväxtverket, 2018

Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande 
generationer att tillgodose sina behov.

En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala 
utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg.

En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt 
miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi.

Om livskvalitet kan sägas vara det övergripande syftet för tillväxtarbetet sätter 
miljön gränser för resursuttag och utsläpp. Tillsammans skapar de ett 
avgränsat handlingsutrymme.

Hållbar tillväxt



Hållbar tillväxt – hur mäter vi det?
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KPI: ”Nyttan per kg CO2”



År 2050 ska Umeå ha
200 000 invånare

Vision



Umeå ska växa hållbart!

Ekologiskt Socialt Ekonomiskt Kulturellt



Riktning för Umeå

2. Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

3. Umeå ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället 

såväl som sina egna liv

1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen 

om 200 000 medborgare år 2050

4. Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

5. För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska de 

möjligheter som den digitala transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå 

kommuns verksamhetsutveckling



Programmet för 
social hållbarhet

Programmet för 
klimatneutralitet

Programmet för 
tillväxt

Programmet för 
digitalisering



Hållpunkter

Hållbar utveckling och hållbar tillväxt

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Sammanfattning och frågor



Ekologisk hållbarhet
Grunden för arbetet med 

ekologisk hållbarhet är 

Umeås lokala miljömål, 

antagna i 

kommunfullmäktige 2020.



Vilka områden 
omfattas av Umeås 
lokala miljömål?



Ekologisk hållbarhet
Grunden är Umeås lokala miljömål (antagna i kommunfullmäktige 2020)
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Strategier och program 
för att nå målenKOLLEKTIVTRAFIKPROGRAM

BYGGLOV BOSTÄDER, INFRA



• Antogs i kommunfullmäktige november 2022

• Innehåller åtgärder för samtliga miljömål

• Största avsnittet Klimat med delarna: Transporter, 

Bygg och anläggning, Energi, el och fjärrvärme, 

Cirkulär ekonomi och Övergripande åtgärder

• Kommunala nämnder och bolag ansvariga för 

genomförande av åtgärderna

Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål



• Sanering av Norrbyskär

• Minska matsvinn och School food for 

change inom Måltidsservice

• Arbete med nytt grönstrukturprogram

• Fler vatten- och avloppsmedarbetare

• Restaurering i Sävaråns avrinningsområde

• Integration av ekosystemtjänster i planering

• Bulleråtgärdsprogram för minskat buller

• Kemikaliefri verksamhet inom för- och 

grundskola

Konkret arbete med ekologisk hållbarhet



• Genomförande av åtgärder i ÅGP 

miljömål och tidigare beslutade program

• Utbyggnad av Norrbotniabanan, 

stadsutveckling innanför ringleden

• Olika insatser för att öka hållbart 

resande, bl.a. Bilfri testgrupp, U-bike

• Sorteringsanläggning för plast i avfallet

• Energi- och klimatrådgivning, podden 

Klimatekot

• Nätverk Mat och klimat i Norr, kokbok

Konkret arbete med klimat



Systemförändring krävs för att nå klimatmål –
tillsammans med andra på olika nivåer & på nya, olika sätt

LOKAL AKTÖR, ex. 
kommunkoncern

INTERN 
HANDLINGS-

PLAN, ex. ÅGP

AKTÖRER 
I UMEÅ

UMEÅ KLIMAT-
FÄRDPLAN, 

lokalt 
klimatkontrakt

UMEÅ MED 
STATEN

KLIMAT-
KONTRAKT 

2030

UMEÅ MED 
EU

100 KLIMAT-
NEUTRALA 

STÄDER, Climate 
city contract
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Sant eller falskt? Tryck 👍 om du tror att påståendet stämmer

Bland de 25 största 
städerna i Sverige så ligger 
Umeå på en förstaplats i 
lägst antal anmälda brott 

per 100 000 invånare

Umeå är den största 
staden i Europas mest 

socialt progressiva 
region enligt EU:s Social 

Progress Index

Umeå är tillsammans med 
Karlstad den stad i 

kategorin ”större städer” 
som flest kvinnor 

rekommenderar andra att 
flytta till



Programmet för social hållbarhet



Kräver bred samverkan och 
medskapande mellan aktörer på alla 

nivåer för att möta
de gemensamma 

samhällsutmaningarna.

En socialt hållbar kommun är 
inkluderande, trygg och skapar 

förutsättningar för välbefinnande för 
alla invånare.

Helhetsperspektiv av
stor betydelse, så att insatser inte 
enbart sker punktvis för särskilda 

platser eller särskilda grupper.

Goda, jämlika och jämställda 
levnadsvillkor.

Möjliggöra möten mellan människor: 
om människor möts skapas tillit och 
förtroende och detta är centralt för 
välbefinnande. Den starka tilliten i 

Umeå en viktig utgångspunkt. Tilliten 
skapar gemenskap och trygghet och är 

också grunden till innovation och 
nytänkande. 



Umeå ska växa 
hållbart utan 
några utsatta 

områden

Umeå är den största 
kommunen utan 
utsatta områden

Umeå är en av Sveriges 
minst segregerade 
mellanstora städer



”Hur kan vi tillsammans arbeta för att Umeå ska vara en jämlik kommun utan 

segregation, där alla känner sig trygga och delaktiga i samhället?”

Åtgärdsförslag:

• Utforska förutsättningarna för att skapa ett allaktivitetshus på Ersboda

• Skapa en gemensam solidaritetsfond

• Skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan föreningsliv och skola

• Återinföra föreningsguider

• Skapa ett nätverk för dialog om segregation och integration

• Erbjuda föräldrastöd

• Kompetensutveckla kommunens personal rörande diskriminering

• Erbjuda nya sätt för personer med utländsk bakgrund att ta sig in på 

arbetsmarknaden

Medborgardialog om segregation



30 år av jämställdhetsarbete 

Ladda ner på: umea.se/jamstalldhet

http://www.umea.se/jamstalldhet


www.genderedlandscape.umea.se



Jämställdhet och hållbar stadsutveckling, Umeå kommun 

2017
Ett av 97 goda exempel för hållbar stadsutveckling i 
Europa. 
Det enda med fokus på jämställdhet som drivkraft för 
hållbar stadsutveckling. 

2018 -2019 
Arbetsgrupp #genderequalcities
Rapport presenterad för EU-kommissionen 7 mars 2019 
Kommissionär Corina Cretu och Ms. Maimunah Mohd
Sharif, UN-habitat 

2019 – 2022 
Lead city för Gendered Landscape action planning 
network
Stöd till övriga 20 + projekt 





Umeås stadsdelar – så står det till! 
förädlar beslutad inriktning och tar nästa 
steg i tankar om utveckling av social 
hållbarhet inom stadsutvecklingen:

- Hela staden-perspektiv

- Plattform för tillsammansarbete

- För en sammanhållen stad

Social hållbarhet som strukturerande för 
stadsutvecklingen:

Från synsättet att ny bebyggelse ska tillföra 
sociala värden – till att sociala värden 
bildar grund för stadsutvecklingen

Planera en socialt hållbar stad



1. Var i din stadsdel trivs du bäst? 

2. Vilka platser trivs du inte på? 

3. Vad skulle du önska för din stadsdel om 20 
år? 

4. Vad skulle du sakna mest med din stadsdel 
om du flyttade? 

Få men flerdimensionella dialogfrågor 



Umecom
medborgar-
verkstad
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Omställningen måste ske…

• Snabbt: Omställningen måste ske omgående. 
T.ex. stora utsläppsminskningar de närmsta 
åren.

• Demokratiskt: Omställningen sätter det 
demokratiska systemet på prov. Umeås 
invånare ska stå i centrum när åtgärderna tar 
form.

• Jämlikt: konsumtionsperspektiv synliggör ett 
ojämlikt utsläppsutrymme från global till lokal 
nivå.  Sociala perspektiv bidrar till åtgärder 
med hög legitimitet.

• Genomgripande: Alla sektorer i samhället 
berörs och måste bli involverade och 
engagerade. 
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