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Kommunstyrelsen 

Synpunkter gällande remiss 
Miljöprogram Region Uppsala för perioden 2019-2022 

FÖRSLAG TILL BESLUT: 

Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på remissförslaget: 

• Miljöprogrammets övergripande mål och målområden stämmer väl över-
ens med de fyra prioriterade fokusområden Östhammars kommun har
i beslutade miljömål – energi & klimat, vatten, natur och giftfri miljö.
Detta möjliggör regional samverkan inom samtliga områden.

Redan idag har kommunen  ett starkt samarbete med Upplandsstiftelsen i
frågor gällande naturvård och friluftsliv. Östhammars kommun ingår
också i Uppsala Kemikalienätverk precis som Region Uppsala, där det
finns samordningsmöjligheter både vad gäller information motsvarande
Stoppa Kemikalieonödan samt gemensam kompetensutveckling för att
kunna ställa relevanta kemikaliekrav vid upphandlingar.

• Kommunen bedömer att de prioriterade områdena verkar täckas in väl
med de mål och åtgärder som föreslås och ser positivt på de tydliga
kopplingarna till hälsa och friskvård i flera av målområdena.

• Liksom Region Uppsala har Östhammars kommun mål om ekologiska
livsmedel. Kommunen arbetar parallellt med att öka andelen närprodu-
cerade livsmedel och skulle gärna se samarbeten kring även denna fråga
inom regionen, för att stödja de gröna näringarna och öka biologisk
mångfald i närmiljön.

• Östhammars kommun kan bidra till att uppnå Regionens miljömål
genom:
- fortsatta samarbeten inom kemikalieområdet (information,
upphandling, ev. utbildningar för personal),
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- kommunens omfattande samarbete med Upplandsstiftelsen för  
  naturvård, friluftsliv och folkhälsa,  
- kommunens aktiva arbete inom klimat och energiområdet, för att öka  
  andelen kollektivåkande, solceller och eldrivna fordon. Här finns    
  samordningsvinster om vi är fler aktörer inom regionen som arbetar åt  
  samma håll. Ett exempel kan vara laddstationer för elbilar. 
 

• Östhammars kommun är också intresserade av att regionen håller kom-
munen informerad om arbetet med gynnande av ekosystemtjänster och 
grönytor vid regionens fastigheter inom kommunens geografiska yta, 
såsom föreslagen åtgärd med ängsytor vid Östhammars sjukhus. Genom 
kommunens eget arbete med grönstrukturplan kan vi se möjliga samord-
ningsvinster där kommunal mark gränsar till regionens verksamheter. 
 

• Östhammars kommun vill poängtera det som också beskrivs i miljöpro-
grammet, att det finns en tydlig koppling och ett ömsesidigt beroende 
mellan den regionala utvecklingsstrategin (RUS)  och miljöpro-
grammet. Detta eftersom frågor som ryms inom RUS kan vara förutsätt-
ningar för möjliggörandet av miljöprogrammet (infrastrukturfrågor, reg-
ionsamarbeten, utvecklingsfrågor som vattenförsörjning etc). Miljöpro-
grammet i sin tur kan tydliggöra och konkretisera vad den egna organi-
sationen kan göra för att bidra till RUS målsättningar.   

 
 
BAKGRUND 
Region Uppsalas nuvarande miljöprogram gäller för perioden 2015 till och med 
2018. En remissversion är nu framtagen för att uppdatera och förnya program-
met för kommande period. Programmet omfattar Region Uppsalas interna miljö-
arbete. Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Uppsala även uppdrag att 
driva på och samordna arbete för en hållbar regional utveckling. Åtgärder inom 
det regionala utvecklingsuppdraget ligger utanför ramen för detta miljöprogram. 
 
Miljöprogrammet vill dock visa på hur Region Uppsala ska vara en del i om-
ställningen till ett hållbart samhälle genom att regionens verksamhet bedrivs 
med hållbar och effektiv resursanvändning, samt minskad miljöpåverkan. 
 
Programet är en revidering av nuvarande miljöprogram med tre övergripande 
mål om minskad miljöpåverkan, hälsosam och giftfri miljö, samt hållbar och ef-
fektiv resursanvändning. 
 
I programmet lyfts vikten av samverkan. Region Uppsala önskar synpunkter på 
förslag till programmet samt om, och i så fall hur, remissinstansen kan hjälpa 
regionen att uppnå sina miljömål. 
 
 
Bilaga:  
Miljöprogram Region Uppsala 2019-2022, remissversion dec 2017 
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