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Uppsala klimatprotokoll uppmuntrar även organisationer utanför Klimatprotokollet att anta
utmaningarna för att minska våra gemensamma utsläpp. Se punkt 2.

1. Villkor för antagande av utmaningar för medlemmar i
Uppsala klimatprotokoll 2018–2021
1.1 Som medlem i Uppsala klimatprotokoll ska 5 utmaningar antas exklusive de man redan
klarat av. Detta är ett nytt extra medlemskriterium för perioden 2018–2021. Vilka
utmaningar som antas och inom vilka områden får respektive medlem själv avgöra. Har
medlemmarna redan klarat av vissa utmaningar ska detta anges. Om en medlem redan
klarat 10 utmaningar motsvarar det medlemskriteriet och fem nya behöver inte antas.
Respektive utmaning antas i sin helhet, alla delmål ska uppfyllas stegvis.
1.2 Medlemmar i Klimatprotokollet antar utmaningen vid starten av protokollsperiod IV.
Utöver de (minst) 5 utmaningar som antas vid starten av protokollsperioden, kan
medlemmar anta ytterligare utmaningar under periodens gång.
1.3 Organisationer får gärna anta utmaningarna vid tidigare målår eller med en högre
ambition. Exempelvis ”vi ska vara klara 2019” i stället för utmaningens ”senast 2020”,
eller ”vi ska klara 4 %” i stället för utmaningens ”minst 2 %”. Särskilt gäller det
utmaningar där 2030 är enda målåret. Detta anges i webbformuläret. Antagandet av
tidigare målår eller högre ambition synliggörs på hemsidan.
1.4 Enklare lägesrapportering av utmaningarna sker årligen i samband med
Klimatprotokollets vanliga rapportering av växthusgaser och energianvändning.
Rapporteringen av utmaningarna startar 2020. Om en organisation blir klar tidigare än
angivet år för en del av eller hela utmaningen, rapporteras detta till processledningen,
oavsett tidpunkt på året. På så sätt får organisationen uppmärksamhet för sitt arbete och
vi ökar kraften i varje utmaning.
1.5 Beskrivningarna och villkoren för utmaningarna förtydligas och tolkas kontinuerligt. Håll
utkik här på Klimatprotokollets webbplats där uppdaterade tolkningar och rättelser
publiceras.
1.6 Utmaningarna kommer att utvärderas och eventuellt uppdateras senast våren 2021 inför
nästa protokollsperiod 2021–2024. Föreslå gärna korrigeringar och förbättringar i
definitionerna av utmaningarna.
1.7 Uppsala klimatprotokolls processledning finns som stöd i arbetet. Fokusgrupperna utgör
en plattform för ytterligare stöd och inspiration. Utmaningarna kommer att vara i fokus i
fokusgrupperna under perioden.
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2. Villkor för antagande av utmaningar för organisationer
som inte är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll
Kul att ni vill utmana oss!
För organisationer som inte är medlemmar, är antal utmaningar att anta frivilligt.
Organisationer välkomnas att anta utmaningar löpande under perioden 2018-2021.
Organisationen är också välkommen att delta i Uppsala klimatprotokolls fokusgrupper där
stöd och inspiration i arbetet med klimatutmaningarna ges.
I övrigt gäller samma villkor som för medlemmar, där annat inte uppges.
För att anta en eller flera klimatutmaningar – kontakta klimatprotokoll@uppsala.se så skickar
vi ett antagningsformulär.
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