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Komplexa utmaningar kräver nya kreativa samverkansformer. Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk mellan
privat och oﬀentlig sektor som bidrog till att Uppsala blev utnämnd till Årets klimatstad 2018.
Uppsala klimatprotokoll är ett framgångsrikt exempel på samverkan där företag, universitet, oﬀentliga verksamheter och
föreningar gemensamt arbetar för att minska klimatutsläppen. Samarbetet syftar till att uppnå klimatmålen fossilfritt
Uppsala senast 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050. Det ﬁnns även särskilda delmål inom Klimatprotokollet
som medlemmarna gemensamt arbetar för att uppnå. 2016 – 2017 var målet att minska utsläppen av växthusgaser med
5 procent varpå medlemmarna uppnådde resultatet 10 procent – trots att medlemmarnas omsättning under perioden
ökade.

Ett lokalt Parisavtal
Klimatprotokollet är ett lokalt klimatavtal vars struktur är inspirerat av FN:s arbete med klimatkonventionen. Nätverkets
fokusgrupper spelar en viktig roll genom att utgöra en arena för konkret samverkan, erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Både medlemmar och andra organisationer i Uppsala är välkomna att delta i dessa fokusgrupper med olika teman. Idag
ﬁnns åtta fokusgrupper: Energi, Hållbart resande, Godstransporter, Hållbar stadsdelsutveckling, Byggmaterialval, Sol,
Jakten på plasten samt Mat och klimat.
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Inom grupperna diskuteras gemensamma frågor och utmaningar, inspirerande exempel lyfts och samverkansprojekt
startas. Medlemmarna har initierat ﬂera gemensamma projekt som resulterat i innovativa lösningar för att minska
utsläppen. Ett exempel är projektet Spjutspetsar Mobility Management där deltagande organisationer arbetade
tillsammans för att ﬂer skulle välja kollektivtraﬁk, cykel och promenader istället för bil. Ett pågående projekt är
Klimateﬀektiv plastupphandling där organisationer tillsammans arbetar för att minimera plastanvändningen, öka
sorteringen av plastförpackningar och efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

Utmaning att växa hållbart
Uppsala som stad står inför en stor expansion, vilket innebär utmaningar om hur staden ska utvecklas och samtidigt växa
hållbart. Uppsala har bemött dessa utmaningar med insatser varav ﬂera ingick i den motivering som WWFs jury hade till
att staden blev utsedd till Årets klimatstad 2018. Exempel är Uppsalas arbete med innovativa transportlösningar och
elfordonsinfrastruktur samt förnybar energi och energieﬀektivitet.

Nya och banbrytande samverkansformer behövs för att lösa de komplexa och samhällsövergripande frågor som
klimatutmaningen innebär. En sådan samverkansform är Uppsala klimatprotokoll som möjliggör kreativt och konkret
samarbete mellan privat och oﬀentlig sektor.
Texten är en gästblogg skriven av företrädare för Klimatprotokollet. Uppsala kommun är en av deltagarna i WWFs One
Planet City Challenge 2018 och utsågs till Årets klimatstad 2018 i Sverige.

