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Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk 
av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar 

som samverkar och inspirerar varandra och andra
för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Tillsammans når vi lägre!



Uppsala klimatprotokoll är inspirerad från FNs arbete med klimatkonventionen. Till konventionen upprättades 

ett protokoll, Kyoto-protokollet med klimat-åtaganden från de länder som undertecknade. De länder som  

undertecknat konvention respektive protokoll håller årsmöten (COP) i slutet av varje år. Förutom varje lands 

förhandlingsdelegation, deltar också en stor mängd organisationer som företräder allt från näringslivet och 

folkrörelser till forskningsvärlden samt kommuner och regioner.
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Förord från kommunen

Den främsta framtidsutmaningen för Uppsala kommun, Sverige och faktiskt hela världen 
är att ställa om samhället till att bli klimatpositivt. Med den framåtanda och det tekniska 
kunnande som finns i Uppsala har vi möjligheten att minska utsläppen så mycket som 
krävs. Klimatprotokollet har visat sig vara ett bra verktyg i detta arbete. 

Sedan samarbetet startade 2010 har det växt och idag är Klimatprotokollet ett effektivt 
verktyg för att tillsammans realisera målen i både Uppsala kommuns miljö- och klimat-
program 2014-2023 och i er andra medlemmars egna planer.

Våren 2015, när protokollsperiod II (2012-15) avslutas, består nätverket av 29 lokala organi-
sationer som alla har tagit på sig ledartröjan i klimatutmaningen. Antalet anställda i med-
lemsorganisationerna är ca 35 000, vilket är cirka en tredjedel av alla anställda i Uppsala. 

För att nå mycket låga utsläppsnivåer är det nödvändigt att företag, offentlig sektor, uni-
versitet och föreningar i Uppsala kommun samarbetar och därför har Uppsala klimat- 
protokoll skapats. Samarbetet i Klimatprotokollet formas och vidareutvecklas av dess 
medlemmar.

Den samverkansplattform som grundlades under programperiod I utvecklades av med-
lemmarna inför och under programperiod II. De nya formerna och det ökade antalet 
medlemmar har bidragit till ett bättre genomslag för medlemmarnas egna åtgärder och 
för samverkansprojekt i protokollet. Under våren 2015 har det pågått ett intensivt arbete i 
Klimatprotokollet att vidareutveckla formerna för att öka nytta och resultat.

Genom nätverket har flera goda exempel och samarbeten skapats samt goda resultat upp-
nåtts. Tillsammans minskade vi våra egna utsläpp med 11 procent till 2014 jämfört med 
2011. Samspelet mellan klimatdriven samhällsutveckling och klimatdriven affärsutveck-
ling har varit framgångsrikt. Klimatprotokollet har väckt stort intresse både i andra delar 
av landet och hos internationella organisationer – protokollet har precis blivit nominerat 
till Nordiska ministerrådets natur- och miljöpris. Detta är något som alla medlemmar ska 
ta åt sig äran för! 

Från kommunens sida ser vi hur Klimatprotokollet har utvecklats till att bli en ledande 
form av nätverkande och verkstad där olika branscher och samhällssektorer antar utma-
ningen med att forma ett klimatpositivt Uppsala. Uppsala kommun bjuder därför fortsatt 
arbetet med och vidareutveckling av Uppsala klimatprotokoll i en ny protokollsperiod, 
nummer III, 2015-2018.

Nu siktar vi mot nya höjder – tillsammans når vi ännu lägre!

Marlene Burwick   Maria Gardfjell
ordförande     förste vice ordförande
kommunstyrelsen   kommunstyrelsen 



Klimatutmaningen 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens grundläggande behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
(Förenta Nationerna 1992.) 

Beräkningar visar att världens alla länder år 2011 använde 
resurser som motsvarar den biologiska kapaciteten för  
1,2 till 1,5 planeter.  

Fördelningen är ojämn och om alla levde på samma nivå 
som Sverige skulle vi behöva tre planeter. Samtidigt får 
människor i fattigare delar av världen inte utrymme att  
tillfredsställa sina mest grundläggande behov. 

Det är en gemensam utmaning att utveckla politiska,  
sociala, tekniska och ekonomiska system och lösningar 
som säkrar en god livskvalitet för alla och samtidigt inte 
överbelastar planetens förmåga. 

Effekterna av de klimatförändringar som samhället ger  
upphov till får omfattande följder om inte de globala  
utsläppen av växthusgaser börjar minska under det här  
decenniet istället för att fortsätta öka. 

Senast runt år 2050  
bör utsläppen i princip  
ha upphört.
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Uppsala klimatprotokoll 2015-2018  
– Nu växlar vi upp!

Vi medlemmar i Uppsala klimatprotokoll har bestämt oss för att ta ett ledarskap  
i klimatfrågan. Det finns en stor drivkraft och entusiasm för att aktivt ta ansvar  
för klimatfrågan och vi har stora möjligheter att med våra egna insatser, och  
tillsammans, vända utvecklingen. Det är en överlevnadsfråga. 

Lösningar för en hållbar värld måste skapas av alla delar av samhället – därför  
samarbetar vi över bransch- och sektorsgränser. Vi söker lokala lösningar på  
ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka  
klimatmedvetet.

Vi möter engagemanget från medborgarna och medarbetarna, men även  
från våra kunder, leverantörer och andra som vi samarbetar med. Vi inspirerar  
varandra och andra – både här hemma och i världen. Devisen för vårt arbete  
är därför: Tillsammans når vi lägre! 

Syfte

Medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll samverkar för att med gemensamma krafter 
bidra till Uppsalas hållbara utveckling och långsiktiga klimatmål. Etappmålen i kommu-
nens Miljö- och klimatprogram tjänar som inriktning och konkretiseringen av arbetet i 
Klimatprotokollet period III.

Huvudsyftet är att öka takten på arbetet med att nå Uppsala kommuns mål avseende  
klimat och miljö. Protokollet ska i högre grad utnyttjas som den unika samverkansplatt-
form den är för att utveckla lösningar bortom det konventionella för ett klimatpositivt 
Uppsala. Målet är att inte bara minska vår negativa klimatpåverkan utan även att  
maximera vår positiva påverkan. 

Uppgiften för protokollsperiod III blir att bidra till att nå målet 2020 genom att stärka 
medlemmarnas förmåga att genomföra nuvarande och nya åtgärder och mål, samt  
tydliggöra för den nationella nivån att en starkare nationell politik är önskvärd för att 
möjliggöra detta. 



6

Förväntad nytta

• Ett framgångsrikt arbete inom ramen för protokollet förväntas möjliggöra klimatdriven 
och hållbar affärs- och verksamhetsutveckling samt att Uppsala är och uppfattas som 
en ledande miljö- och klimatkommun. Hållbarhetsdriven affärsutveckling ger konkur-
renskraft och är en förutsättning för att Uppsala ska fortsätta utvecklas till en attraktiv 
stad för medborgare, näringsliv och samhället i stort. 

• Arbetet i Klimatprotokollet ger medlemmarna både egen nytta till sin verksamhet och 
affär, samtidigt som det bidrar till samhällsnytta. Vi drar nytta av varandras erfaren-
heter och utvecklar ny kunskap och nya möjligheter i gemensamt arbete.

• Förväntningen är att protokollet ska utgöra en drivkraft för ett konkret utvecklings-
arbete hos medlemmarna, mellan medlemmarna och i samhället. Det förutsätter ett 
resultatdrivet och systematiskt arbetssätt.  

• Genom att värdera den egna organisationens mål och åtgärder i en kommungeografisk 
kontext, främjas samhällsekonomiska och systemeffektiva lösningar. Samarbetet ger 
möjligheter att genomföra åtgärder som annars hade varit svåra att driva.

• Uppsala klimatprotokoll är en gemensam kommunikationsplattform som synliggör 
värdet av att ta ledarskap i klimatarbetet. 
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Kommunens klimatmål

Hållbar samhällsutveckling 

Ett viktigt område för ett framgångsrikt klimatarbete är påverkan och delaktigt på den 
övergripande kommunala samhällsutvecklingen. Fullmäktiges vision: 

• ”Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor 
och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktig hållbar miljö” 

Uppsalas långsiktiga klimatmål

• Klimatneutralt Uppsala: Uppsala ska till 2020 ha minskat utsläppen av växthus-
gaser med minst 50 % per medborgare, jämfört med 1990 års nivå. Utsläppen ska 
senast år 2050 ha minskat till cirka ett halvt ton per invånare. 

Etappmål i Uppsalas kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023

Uppsalas kommuns miljö- och klimatmål har åtta etappmål som ska bidra till de långsik-
tiga målen om ett klimatneutralt och giftfritt Uppsala. Etappmålen är avsiktligen utma-
nande för att visa på nödvändigheten av större kliv framåt i miljöarbetet. De ska fungera 
som en drivkraft för utveckling av lösningar på miljö- och klimatutmaningen.

En del av målen är riktade enbart till kommunorganisationen, andra mål är kommun- 
geografiska. 

Etappmål med direkt bäring på klimatpåverkan:

• Förnybar och klimatneutral uppvärmning till år 2020 i kommunorganisationen

• Installation av 30 MW effekt solenergi till år 2020 och 100 MW till år 2030  
i kommungeografin

• Kommunorganisationens fordonspark ska vara fossilbränslefri 2020 och dess  
maskinpark 2023 samt att upphandlade transporter är fossilbränslefria eller  
klimatneutrala 2023

• 25 procent energieffektivare verksamhet i kommunorganisationen, både direkt  
och indirekt energi 2020 jämfört med 2014

• Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende på hållbart  
byggande år 2020. Främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande genom  
aktörsgemensamma program för hållbart byggande och förvaltande.

• Hållbara affärer och verksamheter samt gröna jobb: Uppsala kommun är  
år 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs-  
och verksamhetutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings-  
och samhällslivet.

Etappmål med direkt bäring på miljö:

• Kommunal upphandling för en giftfri miljö 

• 100 procent ekologiska livsmedel 2023 i verksamheter finansierade av  
Uppsala kommun
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Andra kommunala mål med bäring på klimatpåverkan

• Kommunens översiktsplan syftar bland annat till att stödja utvecklingen av mer hållbara 
transporter. Trafikmålen i översiktsplanen är att gång, cykel och kollektivtrafik ska  
utgöra cirka 70 % av transportarbetet i staden 2030.

• Kommunen har antagit en cykelplan för en utvecklad cykelkultur och cykelinfrastruktur. 
Ett mål är att bli ”Bästa cykelkommun” 2018 i Cykelfrämjandets rankning.

Hur går det i Uppsala med att minska utsläppen? Läget inför period III.

Utsläppen jämförelseåret 1990 beräknas ha varit cirka 9 ton/invånare. Klimatmålet till år 2020 
blir därför cirka 4,5 ton/invånare. De totala utsläppen var 1990 dryga 1 400 tusen ton växthus-
gaser. Att minska med 50 % per invånare innebär att utsläppen minskar med 27 % i absoluta tal.

Utsläppen från den lokala energianvändningen i absoluta tal har minskat med 30 % till 2012-
2014 jämfört med 1990. Utsläppen från det lokala trafikarbetet minskade med 15 % till 2012. 
Minskningen äts upp av en kraftig ökning på 233 % till 2013 av utsläpp från långväga semes-
terresande med flyg. En gynnsam utveckling för utsläppen inom kommungränsen gör att de 
totala utsläppen i absoluta tal är mindre år 2014 än 1990. De ligger nu på mellan 1 200-1 300 
tusen ton.

Uppsala har vuxit kraftigt sedan 1990, från 156 000 invånare till 207 000 invånare år 2014  
(33 %). Utsläppen räknat per invånare har ändå sjunkit med cirka 26 %, till cirka 6,5 ton per 
invånare. Målnivåerna i grafen är beräknade med en hög befolkningstillväxt: 235 000 invånare 
år 2020 och 340 000 år 2050. Utsläppen från tillverkning utanför Uppsala av livsmedel, saker 
och byggnadsmaterial är idag inte med i den kommungeografiska sammanställningen pga 
databrist. Utsläppen från särskilt livsmedelsektorn och byggprocessen är betydande.
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Uppsala klimatprotokoll – resultat hittills  
och klimatmålet 2020

Medlemmarna minskade sin klimatpåverkan under period 1 och period 2

I den andra protokollsperioden (2012-15) satte medlemmarna upp mål och åtgärder, som 
sammanlagt bedömdes minska de gemensamma utsläppen med cirka 4,5 %. Resultatet 
beräknas till 11 %. Omsättning ökade samtidigt. Energianvändningen ökade men sett till 
omsättning minskade även den. 

De 29 medlemmarna i Klimatprotokollet II, svarade för cirka 14 % av de totala utsläppen 
i Uppsala. Det inkluderar medlemmarnas egen el- och värmeanvändning, tjänsteresor 
samt en del av de egna transporterna. Utsläppen minskade från cirka 195 000 ton år 2011 
till cirka 175 000 ton år 2014. Räknat enbart på medlemmarnas energianvändning  
(ej transporter) var andelen hela 27 % av den totala energianvändningen i Uppsala som 
geografisk kommun. 

I den första protokollsperioden (2010-12) åtog sig protokollsmedlemmarna mål och åtgär-
der för år 2011 som motsvarade nästan 4 % minskning av de egna samlade växthusgas- 
utsläppen. Beräkningar visar att utsläppsminskningen 2011 blev cirka 7,6 %. Detta samti-
digt som omsättningen bland medlemmarna ökade.
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Klimatprotokollets klimatfärdplan 2010 möjliggjorde skärpta klimatmål för 2020

I båda protokollsperioderna har ett gemensamt arbete gjorts med modellering av de  
framtida kommungeografiska utsläppen av växthusgaser – klimatfärdplaner. Ett  
”Aktörsscenario 2020” med medlemmarnas mål och åtgärder skapades 2010 för att  
utvärdera klimatmålet 2020. 

Dåvarande klimatmål var att minska utsläppen med 30 % till 2020. Aktörsscenariot  
visade att utsläppen skulle kunna minska med 38 %. Kommunfullmäktige kunde därför, 
tack vare Klimatprotokollet, skärpa målet från 30 % till 45 % till 2020. I februari 2014 
skärptes målet ytterligare till 50 % per invånare år 2020. Målet ligger nu mer i linje med 
rekommendationer för att nå det internationella målet om högst 2 grader högre global 
medeltemperatur.

Klimatprotokollets klimatfärdplan 2015 visar att klimatmålet 2020 kan nås

I den andra perioden vidareutvecklades arbetet med modellering och klimatfärdplan. Två 
referensscenarier gjordes. Referensscenariot med ”nuvarande nationell politik” (tom 2014) 
visar att utsläppen i absoluta tal skulle öka till 2020. Referensscenariot med en ”något 
starkare nationell politik” visar att utsläppen 2020 skulle ligga på samma nivå som 2011. 

Det nya aktörsscenariot som gjordes visar däremot att med medlemmarnas mål och 
åtgärder kan utsläppen minska så att målet 50 % till 2020 kan nås. Det förutsätter dock 
att ökningstakten för uppsalabornas långväga resande med flyg inte blir större än vad den 
redan är. Det förutsätter också den ”något starkare nationella politiken” i närtid.
Uppgiften för protokollsperiod III blir att bidra till att nå målet 2020 genom att stärka 
medlemmarnas förmåga att genomföra nuvarande och nya åtgärder och mål, samt tydlig-
göra för den nationella nivån att en starkare nationell politik är önskvärd för att möjlig- 
göra detta. 
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Klimatprotokollets möjligheter och utmaningar 
och det långsiktiga klimatmålet 

Fullmäktiges långsiktiga klimatmål har titeln ”Klimatneutralt Uppsala”. Inriktningen 
är att lokal energianvändning och lokalt trafikarbete på sikt (senaste 2050) måste 
bli fossilbränslefritt, för att det ska finnas utrymme för jordbruk, djurhållning och en 
del internationella kontakter. 

Under arbetets gång med Klimatprotokollets ”Färdplan klimatneutralt Uppsala” blev det 
dock tydligt att vi måste nå bortom neutralitet och bli klimatpositiva. Inget av begreppen 
har någon fastställd specifik betydelse, utan ska ses som uttryck för en viljeinriktning, en 
vision. 

Genom att säga klimatpositivt till skillnad från klimatneutralt vill vi markera att vi inte 
bara vill fasa ut fossila bränslen, utan Uppsala vill bidra till lösningar för en god välfärd 
för alla människor inom ramen för planetens fysiska gränser och förmåga. På så sätt 
utvecklar vi vår kommun, våra verksamheter och våra affärsmodeller inför framtiden och 
bidrar till en hållbar utveckling även för kommande generationers Uppsalabor.

Klimatprotokollets klimatfärdplan visar på utmaningen att bli klimatneutral 2050

I arbetet med klimatfärdplanen beräknades ”Aktörsscenariot” med medlemmarnas mål 
och åtgärder och ett fortsatt systematiskt arbete till 2050. Utsläppen skulle minska till  
2,5 ton per invånare år 2050. Ändå en bit kvar till kommunens klimatmål, 0,5 ton. Vi 
konstaterar att klimatmålet för 2050 inte kan nås med enbart uppsala-aktörernas åtgärder 
med dagens ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar samt beteenden. 

Möjligt att bli klimatneutral för lokal energianvändning  
och lokalt trafikarbete 2030

Däremot skulle det vara möjligt att nå klimatneutralitet redan 2030 för den kommun- 
geografiska energianvändningen och trafikarbetet. Då räknar vi bort i begreppet långväga 
resande och jordbruket med djur. En särskild utmaning är den fossila plast (varor, bygg-
material etc.) som slutar som förbränningsmaterial i det lokala kraftvärmeverket. 

Klimatpositivt Uppsala – ett sätt att möta klimatutmaningen  
och nå klimatmålet 2050

Slutsatsen från färdplanen för att närma oss målet ett halvt ton, är att det krävs en omställ-
ning inom många samhällsområden. En särskild utmaning är uppsalabornas semestervanor, 
där framförallt utrikes flyg bedöms fortsätta sin kraftiga ökning. I färdplanen gjordes ett 
”total-potential” scenario där effekten av en nationell politisk omställning inom klimatom-
rådet beräknades liksom en ändring till klimatmedvetna semestervanor. Scenariot visar på 
att utsläppen skulle kunna komma nära målet.

De övergripande slutsatserna från färdplanearbetet är att klimatfrågan inte löses isolerat, 
utan i ljuset av en positiv samhällsvision om ett hållbarare och gott liv. Alla nivåer måste 
göra sin del: internationellt, nationellt och lokalt och företag och samhälle liksom enskilda. 
Miljöfrågorna måste också få sin lösning, minskad klimatpåverkan förutsätter avgiftade 
och förnybara material i kretslopp. Vi måste bädda för systemskiften i närtid för att hinna.
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Organisation, tillvägagångssätt och inriktning

Klimatarbetet i Uppsala klimatprotokoll sker på olika nivåer och i olika sammanhang 
samt följer en årlig cykel och tematisk indelning. Nedan illustreras detta i en ”spel-
plan”. Spelplanen är föränderlig efter medlemmarnas olika initiativ. Innehåll och 
resultat skapas av medlemmarnas initiativ. 

 
Rundabordsmöten

Är beslutsorgan för samverkan inom Uppsala klimatprotokoll samt har egen samerkan.  
Varje medlem deltar med en ledningsrepresentant och med sin representant i klimatgruppen.

Inriktningsmål:
•Fossilbränslefri 
  uppvärmning 
•Klimatneutral uppvärmning 
•Installerad solenergi 
  30 MW 2020
•Energieffektivisering

Inriktningsmål:
•Fossilbränslefri egen 
  fordons�otta
•Klimatneutrala upphandlade
  transporter och arbets-
  maskiner
•Bästa cykelstaden 2018
•70% gång, cykel, kollektiv-
  transport

Inriktningsmål:
•Avgiftade förnybara 
  material i kretslopp
•Energieffektiv verksamhet

Inriktningsmål:
•Plattform/program för
  hållbart byggande och 
  förvaltning
•Indirekt energi och klimat 
  (+ LCA-beräkningar)
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Klimatgruppen

Samordnar samarbetet, säkerställer att Klimatprotokollet har ett trovärdigt klimatarbete 
samt har egen samverkan. Varje medlem har en representant.

Fokusgrupper

Fokusgruppernas aktiviteter och innehåll utformas av deltagarna i dialog med process- 
ledningen och är den främsta nivån för att nå konkreta resultat och högre utväxling i  
klimatarbetet och nå uppställda mål. Två eller tre medlemmar tar ett ledarskap för en  
given fokusgrupp. Stöd ges av processledningen.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppens syfte är att ge stöd till processledningen i att samordna och utveckla 
Klimatprotokollet. Gruppen består av 5-6 representanter från medlemmarna, kommunen  
är ordförande. Deltagandet roterar bland medlemmarna. Samordningsgruppen träffas  
regelbundet.

Processledning

Uppsala kommun är processledning och ansvarar för att leda och stödja samverkan i  
Klimatprotokollet. Processledningen ansvarar för den årliga klimat- och aktivitetsplanen.

Färdplane- och uppföljningsgruppen

Färdplanegruppen arbetar med de långsiktiga strategierna, förvaltar och utvecklar  
Klimatfärdplan Uppsala. Som en delgrupp finns uppföljningsgruppen för utveckling av  
protokollets energi- och klimatredovisning.

Finansiering

Resurserna för Uppsala klimatprotokoll består av medlemmarnas tid, kompetens och 
andra resurser, medlemsavgifter, kommunens grund- och medfinansiering, eventuella 
andra utvecklingsmedel från medlemmarna eller externa finansiärer. 

Medlemsavgift

• medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift om 30 000 kronor, (ej momspliktigt)

• kommunen medfinansierar Uppsala klimatprotokoll III med motsvarande medlemmarnas  
summerade medlemsavgifter, dock minst 750 000  men högst 1 000 000 kronor per år  
under protokollsperioden (3 år),

• resursorganisationer erlägger inte medlemsavgift,

• miljöföreningar erlägger inte medlemsavgift,

Samfinansieringen ska primärt säkerställa processledning, allmänna kommunikations- 
insatser, samlad uppföljning samt mötesadministration för Klimatprotokollet. 

Ej medlemmar

• För deltagare i fokusgrupper som ej är medlemmar kan Klimatprotokollet ta ut en avgift 
om så samordningsgruppen finner det lämpligt.



14

Medlemmar och medlemskriterier

Uppsala klimatprotokoll är ett sektors- och branschöverskridande samarbete med  
organisationer verksamma i Uppsala med ett engagemang för miljö och för Uppsala.

De viktigaste kriterierna för medlemskap är:
• engagemang i klimat- och miljöfrågor 
• engagemang för Uppsala och viljan att delta i samhällsutvecklingen
• viljan att samverka och inspirera varandra och andra
• högt ställda ambitioner inom klimatområdet eller som har visat på kunnande,  

förmåga eller vilja inom miljö och hållbarhet 
• ser miljöfrågan som en strategisk fråga och vill arbeta med hållbarhetsdriven  

affärs-och verksamhetsutveckling

Medlemsbredd, strategiskt viktiga aktörer

Protokollet ska bestå av organisationer från många olika branscher, särskilt från bran-
scher som har stor betydelse för att möta klimatutmaningen. Det är viktigt att de större 
aktörerna i Uppsala är medlemmar. 

Antal medlemmar, nya medlemmar

Protokollet har det antal medlemmar som överensstämmer med protokollets syfte och de 
resurser som finns eller kan utvecklas för att uppfylla syftet. Det vill säga något specifikt 
antal fastställs inte. Vilka inbjudningar som ska göras samråder nuvarande medlemmar 
och samordnas av samordningsgruppen. Själva inbjudan görs genom kommunen, gärna 
i samverkan med nuvarande medlemmar. Nya organisationer kan komma med under 
innevarande protokollsperiod. Intresserade organisationer kan med fördel till en början 
bli aktiva i fokusgrupper.

Medlemsstrategi 2015: Vi söker medlemmar som kan komplettera organisationsbredden, 
eller förstärka pågående arbete eller initiera nya samverkans-initiativ på viktiga områden 
enligt Färdplanen klimatneutralt Uppsala eller för förmågan att driva förändring. 

Resursorganisationer

Biogas Öst, Energikontoret i Mälardalen och Stuns är regionala samverkansplattformar 
med betydelse för klimatfrågan. Dessa är särskilda resursorganisationer i Klimatproto-
kollet. De är medlemmar och deltar som katalysatorer för samverkan, kommunikation 
eller åtgärdsgenomförande. De sätter mål och genomför åtgärder som stödjer samverkan i 
Uppsala klimatprotokoll. 

Miljö- och klimatföreningar

Miljöföreningar bidrar som medlemmar i Uppsala klimatprotokoll med kunskap, inspi-
ration och miljörörelsens värderingar. Miljöföreningar ska verka för Klimatprotokollets 
bästa, med bevarad integritet och med rätt att anmäla avvikande ställningstaganden. 
De sätter mål och genomför åtgärder som stödjer samverkan i Uppsala klimatprotokoll.

Uppsala kommun

Uppsala kommun är medlem i Klimatprotokollet och har samma åtagande. Dessutom 
åtar sig kommunen ansvaret för processledning och gemensamma kommunikation.



15

Medlemmarnas åtagande 

Varje organisation som är medlem i Uppsala klimatprotokoll gör följande åtagande:

Samverka och inspirera

• samverka med andra medlemmar genom att ta initiativ till, delta i eller ta ledarskap 
inom områden med identifierade gemensamma utvecklingsmöjligheter

• aktivt medverka i de gemensamma mötena med ansvariga för verksamhetsledning  
(rundabordsmöten), klimat/miljö (klimatgruppen), samt efter intresse med sak- 
ansvariga (fokusgrupper och dylikt) 

• bidra med erfarenheter och kompetens inom klimat- och energiområdet och bidra  
till en lärande process

• samarbeta med andra medlemmar i arbetet med att uppnå de egna såväl som de  
kommungeografiska klimatmålen 

• samverka kring hållbarhets- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling

• bidra till den övergripande kommunala samhällsutvecklingen

• aktivt samverka och skapa ramar för att öka möjligheterna till extern finansiering av 
projekt och åtgärder 

• kommunicera och informera om arbetet inom Klimatprotokollet för inspiration inom 
den egna organisationen, andra organisationer, kunder, leverantörer och kommun 
invånarna

Systematiskt hållbarhetsarbete med fokus på klimat 

• ha insikt i de kommungeografiska klimat- och miljömålen och de lokala förutsätt- 
ningarna för ett effektivt klimatarbete med ett systemperspektiv 

• arbeta fram klimatmål för den egna organisationen som stödjer förverkligandet av  
de långsiktiga kommungeografiska målen inom klimat- och miljöområdet samt  
andra relevanta etappmål och som stödjer utvecklingen av medlemmens egen hållbara 
affär/verksamhet

• redovisa värden för stationär och mobil energianvändning, energiproduktion och  
värden för annan relevant klimatpåverkan för basår (2014) och årligen under proto-
kollsperioden, i enlighet med vad medlemmarna kommer överens om

• planera, genomföra och redovisa klimatåtgärder 

• arbeta systematiskt för att minska verksamhetens klimatpåverkan

• delta i utvecklandet av en årlig klimat- och aktivitetsplan för klimatarbetet och  
samverkan i Klimatprotokollet, särskilt avseende fokusgrupperna


