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Nu lanseras One Planet City Challenge 2019-20, Världsnaturfonden WWFs utmaning till världens städer i
klimatledarskap. Efter att Uppsala blev årets globala klimatstad 2018, höjer WWF ambitionerna ännu mer.
Årets utmaning innehåller ett skarpt världsunikt verktyg som baseras på FNs IPCC data och är veriﬁerat av
ledande experter. Genom detta får din kommun en bedömning av ert arbete i förhållande till vad som krävs
för att nå Parisavtalet och begränsa er egen klimatpåverkan till 1,5 °C.
WWFs One Planet City Challenge startade 2011 och är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Över
400 städer har hittills antagit utmaningen runt om i världen. Utmaningen ges i år i runt 20 länder vars totala befolkning
utgör omkring hälften av jordens invånare. Den nya omgången innehåller en rad nyheter. Förutom att kunna ge varje
deltagare återkoppling i förhållande till vad som krävs för att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål, får kommunen också råd
kring vilka åtgärdsområden ni bör satsa på för att minska utsläppen och även råd för klimatanpassning.
Samtidigt startar WWF ett pilotnätverk kring konsumtionsbaserad klimatpåverkan. Nätverket leds av WWF och det
välrenommerade konsultbolaget Arup. Här får svenska kommuner möjlighet att ﬂytta fram positionerna och samtidigt
bidra till ett betydelsefullt arbete med att sätta en global standard för konsumtionsbaserade utsläpp. WWFs One Planet
City Challenge ger er också möjlighet till synlighet och kontakter med kommuner på en internationell arena.

One Planet City Challenge erbjuder dig följande:
Bild av nuläget – du ser skillnaden mellan era klimatutsläpp idag, och den utsläppskurva kommunen borde ha för att ta
sin del av ansvaret i att nå Parisavtalet, och begränsa sin egen klimatpåverkan till 1,5 °C.
Guidning – Ni får skräddarsydda råd kring vilka åtgärdsområden ni ska satsa på för att mest eﬀektivt minska utsläppen,
samt råd kring anpassningsåtgärder för att skydda kommunen och dess invånare inför redan intecknade
klimatförändringar.
Synlighet – Liksom tidigare är detta en utmaning där vi utser upp till tre ﬁnalister i varje land, en nationell och en global
vinnare. Ambitiösa deltagare ﬁras genom synlighet i såväl internationella som nationella forum och i WWFs kanaler.
Stöd för ökade lokala klimatambitioner – Genom den skräddarsydda nulägesbilden får ni ett starkt praktiskt verktyg som
kan användas till att höja de lokala ambitionerna, strukturera arbetet, få ökade resurser, och skapa samsyn mellan olika
intressenter. Vi erbjuder oss dessutom att komma ut till er kommun till ett klimatrådslag och presentera resultaten, ett
tillfälle för er att bjuda in viktiga aktörer och era medborgare, och berätta om ert arbete och måla upp spelplanen inför
framtiden.
Förenklad rapportering – Rapporteringen till utmaningen görs nu på de nya standardiserade internationella

kommunplattformarna, där även möjlighet till global benchmark ges. Vår rapportering baseras på baskraven i Global
Covenants of Mayors for Climate and Energy (GCoM). Vi guidar dig genom denna rapportering.
Vi följer Stockholm Resilience Centers Carbon Law för omställning vilken rekommenderas av IPCC. Våra lösningsförslag
är vetenskapligt baserade och utgår bland annat från Exponential Roadmap.

Konsumtionspiloterna
För kommuner som tidigt antar utmaningen erbjuder vi en workshop om hållbar konsumtion den 4 april. Det leds av WWF
och det världsledande konsultbolaget Arup, samt samlar expertis från relevanta instanser. Ni får hjälp med målsättning
och åtgärder kopplade till medborgarnas konsumtion. Workshopen är ett första steg kopplat till One Planet City
Challenge 2019/20. Det utmynnar i en chans till en global special mention i tävlingen, samt chansen att som kommun
bidra till ett arbete med att sätta en global standard för den här typen av utsläpp.

Låter detta intressant för din kommun?
Välkommen att kontakta sabina.andren@wwf.se eller victoria.olausson@wwf.se
Läs mer om utmaningen i Sverige och Internationellt

