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Sveriges klimatstad 2015 och vinnare av Världsnaturfonden WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge
(EHCC) – Göteborg – prisades i den svenska ﬁnalkonferensen i Stockholms stadshus den 17 mars, där
gräddan inom hållbar stadsutveckling samlats.
– Vi kan vara riktigt stolta över vårt klimatarbete och det här ger mod att fortsätta, sade Anneli Hultén (s),
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg i sitt tacktal.

Rundabordssamtal i Gyllene-salen. Foto: Martin Jacobson, Världsnaturfonden WWF
Finalkonferensen hölls i Gyllene salen i Stadshuset, en passande omgivning, eftersom temat för konferensen var
ﬁnansiering: ”Hur skapar och ﬁnansierar vi hållbara städer?”. Representanter från kommuner, näringslivet, staten och
organisationer, både svenska och internationella, samlades under en eftermiddag full med samtal, kontakter, inspiration,
musik och spoken word-uppträdande, allt under ledning av moderatorn Barbara Evaeus från WWF. WWFs
generalsekreterare Håkan Wirtén gratulerade Göteborg och läste upp den internationella juryns motivering:
– Göteborg har utsetts till Sveriges Klimathuvudstad 2015 för imponerande åtaganden på både kort och lång sikt och
ambitiösa mål som omfattar konsumtion och innovativa strategier, till exempel gröna obligationer. Genom samarbete med
akademiska institutioner och med utgångspunkt i vetenskapliga fakta skapar Göteborg förutsättningar för utveckling av
innovativa idéer med ekonomisk potential. Helhetsgrepp där utsläpp, strategi och åtgärder hänger samman och rejäla
investeringar i klimatåtgärder per person, gör Göteborg till en sann ledare.

Barbara Evaeus: WWF, Mehmet Kaplan: Bostads- och stadsutvecklingsminister (mp), Tina Karlberg: Siemens och
Magnus Borelius: Finanschef Göteborg. Foto: Martin Jacobson, Världsnaturfonden WWF

KLIMATUTMANINGAR I INDUSTRISTÄDER
Även de övriga ﬁnalisterna Eskilstuna och Västerås prisades, och kommunstyrelsens ordförande i de tre städerna,
Göteborgs Anneli Hultén (s), Eskilstunas Jimmy Jansson (s) och Västerås Anders Teljebäck (s) ﬁck en chans att
presentera sina städer. Ett gemensamt tema var den särskilda utmaningen för en industristad att ställa om till en
klimatvänlig utveckling. Klimatutmaningarna är större för en industristad, menade Anneli Hultén:
– Det har varit en lång resa sedan Birgitta Dahl på 1980-talet kallade Hisingen för helvetets förgård där luften var så dålig
att nyfödda hade lägre födelsevikt än i övriga Göteborg. Men det går att förändra. Det är inte smärtfritt, men det går. Om
vi bestämmer oss för det. Program skapar ingen förändring om vi inte känner att vi verkligen vill genomföra dem och har
folk med oss. Så har det varit med vårt Klimatstrategiska program: alla förvaltningar var med. Det tog tid, och vi satte ett
pris på det, för det måste få kosta. Samarbete har varit vår styrka, även med omgivningen: Chalmers, industrin,
näringslivet.

Kommunstyrelsens ordfö rande i: Eskilstuna – Jimmy Jansson (s), Gö teborg – Anneli Hulté n (s) och Vä sterå s: Anders
Teljebä ck (s) Foto: Martin Jacobson, Världsnaturfonden WWF

DET SAKNAS INTE PENGAR
Magnus Borelius, Göteborgs ﬁnanschef, berättade om stadens pionjärarbete med gröna obligationer, lån öronmärkta för
gröna investeringsprojekt:
– Det är ett spännande fenomen: investerarna tar ett kliv framåt. De vill tala om att de är med. Efterfrågan har varit mycket
stor. Vi har också fått samtal från medborgare som vill låna ut, så produktutvecklingen har rullat vidare med en ny
sparfond. Jag är glad över att idag kunna jobba med både ﬁnans och miljö!
Carina Borgström-Hansson förberedde rundabordssamtalen med att berätta om den nya internationella alliansen för
ﬁnansiering av hållbar stadsutveckling.

Det internationella bordet vid rundabordssamtalen hade gä ster frå n bland annat ICLEI och Accenture. Foto: Martin
Jacobson, Världsnaturfonden WWF
– En ny studie håller på att tas fram, och vi kan skönja några insikter redan. Det ﬁnns en rad lovande ﬁnansiella lösningar
för städer. Och det saknas inte pengar. Men det är viktigt att paketera projekten rätt. Man ska marknadsföra det som en
grön produkt, istället för som en kostnad. Man säljer en hållbar investering. Och slutligen måste man involvera ﬂera.
Många framgångsrika städer har lyckats för att de har fått med sig medborgarna. Det ﬁnns en positiv utveckling:
ﬁnansfolk och miljöfolk har börjat tala med varandra, som vi kan se i Göteborg.

STADSMILJÖAVTALEN STÖTTAR
Även Sveriges regering var representerad av bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (mp), som
presenterade den nya bostadspolicyn – 250 000 bostäder till 2020 – och stadsmiljöavtalen, där regeringen
medﬁnansierar lokala och regionala kollektivtraﬁkprojekt.
– Earth Hour har blivit en viktig tradition. Och EHCC är en naturlig fortsättning. Även om klimatfrågan är global, så är
lösningarna ofta lokala. Bättre kollektivtraﬁk ger mer attraktiva stadsdelar. Det ﬁnns ett samband mellan hållbara
transporter och hållbart byggande. Kollektivtraﬁkfrågan har också ett genusperspektiv, eftersom kvinnor åker mer
kollektivt än män. Regeringens ansvar är att skapa regler och incitament för att stödja kommunerna i omställningen till en
mer hållbar miljö med minsta möjliga klimatpåverkan.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (mp) hä lsar på WWFs generalsekreterare Hå kan Wirté n. Foto:
Martin Jacobson, Världsnaturfonden WWF

SVENSKA STÄDER I LEDARKLUNGAN
Simon Giles, jurymedlem och ledande chef för Global Cities på konsultﬁrman Accenture, som säkrat kvaliteten i
urvalsprocessen i EHCC, gav en internationell utblick.
– Svenska städer har en avgörande roll inom hållbar stadsutveckling. Ni är ledarklungan och ni har ansvaret för att sätta
ribban. Det ﬁnns en kolossal kunskapsbank i svenska städer, som ni måste bli bättre på att kommunicera till andra städer
i världen. Nu har de bästa städerna i EHCC börjat skala upp från pilotprojekt till storskaliga projekt, med ökat samarbete
med näringslivet, bättre styrning och ﬁnansiering. Andra städer håller på att komma ifatt och de svenska städerna måste
ta nya steg om de ska behålla ledartröjan.
Finalkonferensen avslutades med buﬀé i Prinsens galleri och visning av Stadshuset. På frågan om vad deltagarna tar
med hem från ﬁnalkonferensen sammanfattade kanske Svante Sjöstedt, miljöutredare i Göteborgs kommun, stämningen
bäst:
– Jag tänker mycket på att jag upplevt en ny öppenhet. Samarbetet med WWF har lett till att miljöområdet öppnats upp.
Vi i Göteborg har också lärt av andra, bland annat Malmö, att man ska våga testa. Det bubblar överallt nu, och jag tror
öppenhet är lösningen. Det är jättekul!

