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Remiss avseende Regional 
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi 
för Uppsala län 
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan 
rubricerade remiss. Remissvaret har tagits fram i samråd med Uppsala 
universitets miljöchef, rektorsrådet för hållbar utveckling, 
Byggnadsavdelningen, Samverkansrådet, Hållbarhetsrådet, 
studentkårerna och sakkunniga personer vid respektive 
vetenskapsområde. Förslaget till utvecklingsstrategi ersätter befintlig 
utvecklingsstrategi och ska även fungera som länets Agenda 2030-
strategi.  

Generella synpunkter  
Uppsala universitet anser att strategin överlag är väl genomarbetad, 
välformulerad och att den tydligt bygger vidare på tidigare regionala 
utvecklingsstrategier. Uppsala universitet ställer sig bakom de 
generella målsättningarna i strategin. Strategin visar även en god 
insikt avseende regionens roll i ett nationellt och internationellt 
sammanhang samt uttrycker en stark vilja och ambition att finna 
kollektiva lösningar och effektiv resursanvändning. Det finns mycket 
som överlappar med Uppsala universitets Utvecklingsplan 2050, 
vilket borgar för att vi har gemensamma utgångspunkter i samverkan 
kring utvecklingen i regionen.  

Uppsala universitet ser positivt även på upplägget med att integrera de 
globala hållbarhetsmålen och de indikatorerna som är kopplade till 
dem i den regionala utvecklingsstrategin. Genom att koppla lokala och 
regionala mål till Agenda 2030 skapas förutsättningar för lokala 
aktörers förståelse för hur agerandet som enskild aktör i länet kan 
bidra till det globala utvecklingsarbetet.  

Uppsala universitet anser att det är bra att indikatorer för uppföljning 
slås fast eftersom många av utvecklingsmålen är generellt 
formulerade. Däremot finns det en problematik med att formulera 
relevanta och tillförlitliga indikatorer, vilket dock regionen också är 
medveten om. Exempel på denna problematik finns i avsnitt 4.3. 
avseende indikatorer för tillit och hälsa. Mål och åtaganden är väl 
avvägda utifrån att regionens aktörer ska kunna utforma sitt arbete 
med avstamp i den gemensamma strategin. Vidare är det positivt att 
strategin tydligt lyfter fram att utvecklingsmålen är integrerade i 
varandra och att inget område kan skiljas ut separat.  
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Uppsala universitet vill dock understryka att det finns utrymme och 
tydliga vetenskapliga belägg för att formulera mer ambitiösa 
hållbarhetsmål och genomföra mer omfattande åtgärder med syftet att 
bidra till hållbar utveckling. Strategin är i grunden välformulerad men 
den är inte djärv och den är inte utmanande.  

Strategin och dess genomslagskraft skulle kunna stärkas om det blev 
tydligare vilka aktörer i samhället som har ansvar för genomförandet. 
Visserligen gynnas utvecklingen av att aktörer arbetar gemensamt och 
med samlade resurser, men också de enskilda aktörernas ansvar kan 
betonas tydligare.  

Uppsala universitet vill också betona att strategin skulle kunna ge 
Uppsalas båda universitet en större roll i samhällsutvecklingen. 
Universiteten har en mycket stark drivkraft och höga ambitioner att 
bidra till en hållbar utveckling. 

Specifika synpunkter 
Avsnitt 6.1: Här lyfts potentialen av internationella studenter fram 
som en källa till perspektiv för organisationer som vill öka sin 
internationalisering. Dessa studenter, men också doktorander, post-
docs och forskare, bör tydligare lyftas fram som en gemensam resurs 
för både kompetensförstärkning och internationalisering. Det 
internationella arbetet som pågår i forskningsprojekt och 
forskningssamarbeten inom universiteten skulle även kunna lyftas 
som en styrka för internationalisering och innovation. Det är också 
viktigt att det finns en dialog runt den regionala arbetsmarknaden och 
framtida kompetensbehov.  

Avsnitt 6.2: Uppsala universitet vill framhålla vikten av detta avsnitt, 
där en ökad utmanings- och kunskapsdriven hållbar tillväxt lyfts fram. 
Strategin kunde ytterligare stärka formuleringarna kring hur länet ska 
och kan utnyttja den stora potential det innebär med två ledande 
universitet för att skapa innovation och lösningar. Det är centralt att 
universitetens kunskap och forskning lyfts fram i detta arbete samt att 
utveckling inom detta område bör vila på en vetenskaplig grund. 
Regionen skulle med fördel kunna samarbeta mer aktivt med 
universitetens studenter, forskare och lärare inom olika utbildningar 
och på olika nivåer - för att gemensamt lösa olika utmaningar och 
bidra till att utveckla regionen i linje med Agenda 2030.  

Avsnitt 7: Uppsala universitet anser att avsnittet om genomförande 
skulle kunna utvecklas vidare kring hur Regionen tänker att 
utvecklingsstrategin ska implementeras och det fortsatta arbetet 
bedrivas. Det är särskilt viktigt då stor uppslutning bland länets 
aktörer är avgörande för att utvecklingsmålen ska uppnås. I linje med 
det hade självskrivna aktörer i större utsträckning kunnat lyftas fram 
under skrivningarna om utvecklingsmålen, exempelvis kommunerna i 
den fysiska planeringen. 
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