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Kommunstyrelsen 

Intresseförklaring för deltagande i hållbarhetsamarbetet SDG 

Compacts 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att Uppsala kommun undertecknar intresseförklaringen för deltagande i SDG Compacts enligt 

bilaga 1. 

 

 

Ärendet 

Den 21 februari 2018 bjöds Uppsala kommun in som en av två kommuner till KTH:s Open 

Lab. Syftet var att föra dialog med internationella aktörer om nya möjligheter att stärka 

arbetet med FN:s 17 globala mål och Agenda 2030. Inom många områden ses Sverige som en 

föregångare i att arbeta med Agenda 2030 och intresset är stort för att hitta framgångar inom 

offentlig sektor. Efter mötet har Uppsala kommun tillfrågats om att underteckna en 

intresseförklaring, ett Letter of Interest, för deltagande i SDG Compacts (Sustainable 

Development Goals Compacts). 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

SDG Compacts leds och koordineras av organisationen Global Development Incubator (GDI). 

GDI arbetar med att leda internationella projekt kring hållbarhetsfrågor och finansieras och 

stöttas av bland annat Bill and Melinda Gates Foundation, The Rockerfeller Foundation och 

Citi Foundation. Mer utförlig information om GDI återfinns i bilaga 2.  

 

SDG besökte Sverige i februari i år för att leta städer som är ledande i att implementera 

Agenda 2030 lokalt. Ett fåtal städer väljs ut globalt för att lyftas fram som inspirerande 

förebilder för resten av världen, så kallade Trailblazer Cities.  Uppsala kommun är en av de 

utvalda och tillfrågade banbrytande städerna. Utvalda och tillfrågade städer är:  

 



• Europa: Haag, Bristol, Malmö, Uppsala 

• Nordamerika: Los Angeles, Orlando, San Jose, Alberta (Can), Mexico City (Mex) 

• Sydamerika: Bogota, Lima 

• Afrika: Nairobi, Accra, Dar es Salaam 

• Asien: Mumbai, Beijing, Jakarta, Seoul, Tokyo 

 

Först med att skriva under en intresseförklaring för SDG Compacts var San Jose i Silicon 

Valley, den 12 april i år. 

 

Syftet med en SDG Compact är att stötta och skapa incitament för implementeringen av 

Agenda 2030 globalt och bygger på ett ömsesidigt åtagande mellan ett större antal partners. 

Tanken är vidare att utforska olika investeringsmöjligheter. Möjligheterna undersöks genom 

att koppla lokala initiativ till den globala spelplanen och agera match-maker för att stimulera 

uppskalning av fruktbara projekt och lösningar.  

 

Uppsala kommun är intressant i det här sammanhanget av flera skäl. Kombinationen av 

kommunkoncernens organisation med hållbarhetsavdelningar som arbetar med att gemensamt 

stötta organisationen, integreringen av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 i 

kommunkoncernens övergripande styrning med Mål och budget tillsammans med högt satta 

miljö- och klimatmål, och en normerande hållbarhetspolicy, är i framkant. Forum för 

samverkan och initiativ ger möjligheter till affärsmodeller och lösningar som svarar mot 

målen i Agenda 2030 och skapar olika åtgärder för nya innovationer. Denna typ av samverkan 

är en av grunderna i SDG Compacts. Några lokala forum är Uppsala klimatprotokoll, 

näringslivsprotokollet, smart city-samarbeten med universitet och privata aktörer, 

innovationstävlingar och storskaliga stadsutvecklingsprojekt som Uppsalapaketet. I Uppsala 

finns ett väl utvecklat och väl renommerat innovationssystem, bestående av näringsliv, 

akademi och offentlig sektor. Framgångriska arenor som STUNS (Stiftelsen för samverkan 

mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) med initiativ som STUNS Energi, 

Uppsala BIO och Uppsala Innovation Center. 

 

 

Åtagandets konsekvenser för Uppsala kommun 

Genom att skriva på Letter of Interest för SDG Compacts åtar sig Uppsala kommun att 

• stödja formeringen av ett lokalt SDG Compact, att likna vid till exempel Uppsala 

Klimatprotokoll, som inkluderar privat sektor, civilsamhället, akademin, andra 

samhällsaktörer och kommuner/region, 

• identifiera några prioriterade hållbarhetsutmaningar och/eller klimatmål/mått fram till 

2020, 

• identifiera finansieringsmöjligheter för arbetet,  

• planera för ett gemensamt kick-off event med SDG Compact, samt 

• delta i dialog- och lärandetillfällen med andra Trailblazer Cities. 

 

 

 



Finansiering 

Beräknad kostnad för framtida arbete inom ett etablerat SDG Compact är svår att uppskatta 

nu. Finansiering för initiering av arbetet kan sökas från SIDA, som kommer att anslå 4 

miljarder kronor inom Kapacitetsutveckling agenda 2030.  

 

Om arbetet sedan efter beslut övergår till genomförande kan finansiering finnas hos bland 

annat Vinnova som särskilt trycker på Agenda 2030 inför Green IoT steg 3. Möjligheten att 

genom SDG Compacts sprida resultat internationellt kan innebära en ökad möjlighet till att bli 

beviljade projektpengar för olika hållbarhetsprojekt. Övrig finansiering kan komma att ske via 

GDI:s finansiärer och GDI:s företrädare kommer kunna vara behjälpliga ifall Uppsala vill 

komma i kontakt med investerare i deras nätverk riktade som riktar sig mot innovativa start-

ups.  

 

Positiva effekter för Uppsala kommun och staden Uppsala 

Att Uppsala kommun blir en så kallad Trailblazing City genom sin implementering av 

Agenda 2030 stärker Uppsalas varumärke. Trailblazer-statusen och sammanhanget med SDG 

Compacts fungerar som en kommunikativ plattform för att med trovärdighet sprida en positiv 

och tidsenlig bild av Uppsala som en modern, hållbar och innovativ stad.  

 

Genom att delta i SDG Compacts kan Uppsala arbeta inom ramen för kommunkoncernens 

policy för hållbar utveckling. Den säger att Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för 

hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt, att Uppsala kommun ska associeras 

med hållbar utveckling och att Uppsala kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt 

kommuniceras internt och externt. 

 

Bilden av Uppsala i framkant kring globala nyckelfrågor är viktigt i samband med att 

attrahera etableringar av större företag då dessa i allt större utsträckning vill agera 

ansvarstagande och samtidigt befinna sig på en smart och utvecklingsinriktad plats.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Att underteckna intresseförklaringen har inga ekonomiska konsekvenser och arbetet inom 

ramen för åtagandet sker inom ram. 
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TO: Paul Zeitz, Co-Founder, SDG Compacts 

Alice Gugelev, Director 

Global Development Incubator 

1634 I Street NW, Suite 300  

Washington, DC 20006 

 

FROM: Erik Pelling, Mayor of Uppsala 

 

DATE: 2018-12-12 

 

SUBJECT: Letter of Interest: Uppsala Municipality Trailblazer City/Local Government 

and Global Development Incubator Collaboration for an SDG Compact 

 

Dear Alice and Paul, 

 

On behalf of the Uppsala Municipality (Trailblazer City/Local Government), I am pleased to 

confirm that we would like to join the co-design process of an SDG Compact for our 

community. We are excited to begin a partnership between Uppsala Municipality (Trailblazer 

City/Local Government) and the Global Development Incubator (GDI), in your role as the 

host of the Interim Secretariat.  We are committed to the long-term success of the SDG 

Compacts and we expect that the locally designed SDG Compacts will accelerate our ability 

to achieve sustainable impact over the next several years.     

 

We expect to collaborate with the Global Development Incubator over the coming months:  

 

• To plan and implement a joint kick-off event and subsequent meetings; 

• To support the formation of a multistakholder action network to guide the 

development and implementation of an SDG compact, including the private sector, 

civil society, academic institutions, foundations such as STUNS (Foundation for 

Collaboration between Universities in Uppsala, Business and the Public Sector) and 

other governments;  

• To secure funding to support the design and implementation of the SDG Compact;  

• To identify a set of prioritized sustainable development and/or climate action targets, 

that are timebound and measurable by 2020; 

• To identify financing options to enable Uppsala Municipality (Trailblazer City/Local 

Government) to achieve bold and transformational targets; 



• To participate in twining and learning opportunity with other Trailblazer cities and 

local governments.  

 

We have identified the following person/people to serve as the lead Points of Contact for this 

effort:     

Hannes Vidmark, Director of sustainability, environment hannes.vidmark@uppsala.se 

+46 7258195956 

 

Johan Rosén, Strategic advisor, enterprise development. johan.rosen@uppsala.se  

+46 725238524  

 

Maria Ahrgren, Governance strategist. maria.ahrgren@uppsala.se  

+46 768304755 

 

 

 

Sincerely yours, 

 

 

 

 

 

Erik Pelling  
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