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Citylab Guide, Hållbar stadsutveckling för aktör – handledning och certifiering 1.0 remissversion 

avser det andra skedet av Citylab. 

Guiden riktar sig till aktörer i ett stadsutvecklingsprojekt och det är aktörens handlingsplan 

som certifieras. Det är möjligt för aktörer att certifiera sin handlingsplan även om att det inte 

finns ett certifierat hållbarhetsprogram i det tidigare planeringsskedet, och om andra 

byggaktörer och kommunen inte certifierar sina handlingsplaner.   

 

 

 

  

Certifiering av 
hållbarhetsprogram för 
stadsutvecklingsprojekt

(lanserades 2018)

För stadsutvecklingsprojekt i 
ett tidigt skede när 
hållbarhetsprogram 
upprättas.

Certifiering av 
handlingsplan för aktör

(Denna Guide) 

För respektive aktör som 
medverkar i 
stadsutvecklingsprojektet 
och vill certifiera sin 
handlingsplan.

Certifiering av befintliga 
områden (under 

utveckling, lanseras 
oktober 2019)

Hållbarhetsvärdering av 
befintliga områden, som 
visar fakta om olika 
hållbarhetsaspekter.
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Guiden består av olika delar som är nära sammankopplade. De olika delarna listas nedan 

med en övergripande beskrivning. Det är viktigt att förstå varje dels syfte och hur de hänger 

ihop med varandra. Under arbetet med Guiden kan det vara bra att återkomma till denna 

översikt för att sätta de olika delarna i rätt sammanhang. 

10 Övergripande hållbarhetsmål:  

Citylab har preciserat 10 Övergripande hållbarhetsmål för hållbar stadsutveckling som alla 

stadsutvecklingsprojekt ska sträva mot att nå. Dessa är centrala och styr arbetet med 

Guidens övriga delar. 

Nulägesbeskrivning, Vision & Projektmål:  

I detta avsnitt av Guiden behandlas hur en aktör ska beskriva sitt nuläge, har kännedom av 

visionen och projektmål av stadsutvecklingsprojektet, samt de projektmål aktören kommer 

att arbeta med.  Detta görs med sikte på de 10 övergripande hållbarhetsmålen och ska även 

omfatta alla 17 fokusområden.  

Processtyrning: 

 Processtyrning omfattar Organisation, Samverkan, Delaktighet och Innovation, vars främsta 

syfte är att stödja stadsutvecklingsprojektens styrning av sin arbetsprocess. Med en tydlig 

processtyrning kan olika fokusområden hanteras samtidigt och tvärsektoriella lösningar 

skapas. Endast då är det möjligt att nå de övergripande hållbarhetsmålen. 

17 Fokusområden:  

Genom att precisera 17 Fokusområden har Citylab satt ramarna för vilka frågor aktörer 

behöver arbeta med för att sträva mot de övergripande hållbarhetsmålen.  

Guide-punkter: 

 Samtliga 17 Fokusområden och vissa delar av Processtyrningen innehåller anvisningar och 

råd i form av s.k. Guide-punkter, vars främsta syfte är att ge aktören vägledning för att täcka 

in centrala hållbarhetsfrågor.  

Indikatorer: 

23 indikatorer med bedömningskriterier har preciserats, som aktörer som medverkar i 

stadsutvecklingsprojektet ska uppfylla för att kunna bli certifierade enligt Citylab.  

 


