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Deltagande i samband med de internationella 
klimatförhandlingarna 2015 – COP 21 i Paris 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun medverkar på de internationella klimatförhandlingarna COP 21 i Paris enligt 
föredragning samt 
 
att Uppsala kommun representeras av kommunstyrelsen genom en representant från majoriteten och 
en representant från oppositionen 
 
Ärendet 
De internationella klimatförhandlingarna sammanträder i Paris 30 november till 11 december, i det 
som kallas för COP 21. Där möts också det civila samhället och kommuner. Uppsala kommuns 
deltagande ska syfta till att presentera kommunen som en aktiv partner internationellt i klimat-
sammanhang och bidra till att uppfylla intentionerna i den internationella policyn, ekologiska 
ramverket och för det långsiktiga klimatmålet. Kommunen planerar att medverka till lokala aktiviteter 
före och efter COP 21 för allmänhet och samhällsaktörer. 
 
Föredragning  
Uppsala kommuns internationella policy slår fast att Uppsala kommun ska vara en betydelsefull aktör, 
främst på den europeiska arenan för att gynna sina intressen och för att bidra med goda erfarenheter 
och exempel. Kommunens ramverk för ekologisk hållbarhet anger att kommunens arena är främst den 
lokala, men även på regional, nationell och internationell nivå har kommunen en viktig roll att spela. 
Uppsala kommun ska vara en ledande kommun inom miljö och klimat. Uppsala tar ledarskap i det här 
sammanhanget genom att aktivt samverka med andra kommuner och samhällsaktörer på de olika 
nivåerna. 
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Städernas betydelse för det globala arbetet har lyfts fram i flera sammanhang. Uppsala har en roll att 
medverka i den ansträngningen, i syfte att nå de egna klimatmålen och bidra till en positiv samhälls- 
och näringslivsutveckling lokalt och globalt. 
 
Kommunens strategiska arbete ”Färdplan klimatneutralt Uppsala” visar att för att kommunen med de 
lokala aktörerna samlat ska kunna nå kommunens klimatmål måste nationell och internationell politik 
skärpas samt ge den lokala nivån större möjligheter. För att nå kommunens klimatmål är det därför av 
vikt att kommunen tillsammans med andra kommuner för en dialog med den nationella och 
internationella nivån. 
 
De internationella klimatförhandlingarna sammanträder i Paris 30 november till 11 december, COP 
21. COP står för Conference of the Parties to the Convention, den 21a årliga konferensen för de stater 
som har undertecknat klimatkonventionen. Årets konferens spelar en avgörande roll i förhandlingarna. 
 
Konferensen drar till sig stort intresse från media, allmänhet och civilsamhället. Parallellt med de 
officiella förhandlingarna pågår utställningar och seminarier. Exempel på ett arrangemang under 
konferensen är att Paris borgmästare vill samla 1 000 borgmästare i Paris 4 december. Uppsala 
kommer också delta och tala vid seminarier arrangerade av Eurocities respektive Energycities 
 
Uppsalas deltagande på COP 21 syftar till att presentera Uppsala kommun som en aktiv partner 
internationellt i klimatsammanhang och bidra till intentionerna i fullmäktiges internationella strategi, 
ekologiska ramverket och för det långsiktiga klimatmålet.  
 
För att uppmärksamma kommunens deltagande kommer olika aktiviterer kring klimatfrågan och 
klimatförhandlingarna att arrangeras i Uppsala. Kommunledningskontoret kommer att medverka till 
att ett större evenemang för allmänheten och samhällsaktörerna genomförs i Uppsala under hösten. 
Seminarier kommer också genomföras tillsammans med medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för resa och uppehälle under COP 21 beräknas till 25.000 kronor. Kostnaderna för belastar 
kommunstyrelsen budget. Kostnader för de lokala seminarie- och kommunikationsaktiviteterna är en 
del av det löpande klimatarbetet. 
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