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Kommunstyrelsen 

Uppsala klimatvecka 2019–2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka i samverkan med 

Uppsala klimatprotokoll, enligt föredragningen i ärendet, samt  

 

att senast i september 2021 återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering av 

klimatveckan, enligt föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Uppsala fick 2018 WWF:s utmärkelser som årets klimatstad, först nationellt och sedan 

globalt. Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet nationellt och globalt.  

 

WWF anordnar årligen Earth hour, då deltagande organisationer och privatpersoner uppmanas 

att under en timme släcka ner all belysning. Under 2018 deltog 188 länder i manifestationen 

och nästan 18 000 större byggnader släcktes världen över. I Sverige uppmärksammade 258 av 

landets 290 kommuner Earth Hour.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

I syfte att uppmärksamma klimatfrågan föreslås kommunstyrelsen besluta om att under de 

kommande tre åren inrätta en klimatvecka i anslutning till WWF:s Earth hour. Veckan ska ha 

en tydlig koppling till Agenda 2030 och de 17 globala målen och med klimatfrågan i fokus. 

 

Det primära syftet med veckan är att ge Uppsalas invånare och företag i klimatarbetet en 

arena för ett fortsatt engagemang för hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet. Idén 

är att visa upp kommunens klimatarbete, framför allt arbetet som sker i samverkan med 

företag, myndigheter och organisationer inom Uppsala klimatprotokoll, och annat arbete som 

sker på egna initiativ i Uppsala.  

 



Det ger möjligheter som ökad kunskap hos alla, dialog mellan invånare, företag och 

organisationer. Idén har bland annat presenterats för Destination Uppsala AB och Världsklass 

Uppsala. Båda är mycket positiva. Möjligheter till samverkan och sponsring från andra 

deltagare bedöms som mycket goda. 

 

Under veckan 2019 föreslås att särskilt fokus riktas på det globala klimatpriset. Syftet med det 

är att marknadsföra Uppsala kommun och Uppsala klimatprotokoll. Ett mål är ökad 

delaktighet och  stolthet för det gemensamma arbetet hos Uppsalas företag, organisationer och 

invånare. För klimatveckan det året föreslås därför att en särskild förstärkt insats i form av 

konferenser med nationell och internationell prägel ska undersökas och om möjligt 

genomföras. 

 

Efter klimatveckan 2021 ska kommunledningskontoret utvärdera arbetet och ta fram ett 

förslag på fortsättning. Utvärderingen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i 

september 2021.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för projektledning och samordning av klimatveckan uppskattas till cirka 900 000 

kronor. Konferenserna är mer svårbedömda både avseende intäkter och kostnader, men 

kommunens nettokostnad för två konferenser blir rimligen högst 1 000 000 kronor. 

Kostnaderna ryms inom ram för avdelningen för ekologisk hållbarhet.  
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