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Sammanfattning	av	rådslaget	i	Umeå	

De nästan 200 deltagarna börjar samlas i sagoteaterns stora sal i Umeå, för att prata om stadens hållbara
framtid. Lokala tjänstemän och politiker har under den senaste timmen minglat med skolelever som har
presenterat utställningar på temat hållbart Umeå år 2030.

Varmt välkomna, hälsar Gitte Jutvik Guterstam från WWF och Hans Lindberg (s) som är ordförande i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå. De lämnar ordet till moderatorn Peter Örn som menar
att vi idag ska tänka framåt och visa att det är möjligt att leva på ett hållbart sätt. Sabina Andrén från
WWF är dagens första talare och hon menar att det finns två viktiga globala trender, som visar att vi är
på en ohållbar väg och de gäller ekologiskt fotavtryck och biologisk mångfald. Ska man jobba med djur
och natur, som WWF gör, så måste man jobba med människor och de finns i städerna, säger Sabina.

Carl-Johan Engström från tankesmedjan Global Utmaning menar att världens städer växer stadigt, vilket
utgör en stor potential för förändring. Nu kan vi skapa levande städer som är anpassade för människor
och inte för bilar, säger Carl-Johan. Carl Arnö, projektchef på Umeå kommun, berättar att Umeå satsar på
att växa från dagens knappa 120 000 invånare till 200 000 invånare år 2050, men att tillväxten måste
vara hållbar.

Malin Rönnblom från Umeå Universitet har forskat på kvinnors syn på staden och hon vill även lyfta in
ett konfliktperspektiv i begreppet hållbar utveckling. Företagaren Emanuel Dohi arbetar med
innovationer och han tycker att Umeå ska satsa på att producera design och prototyper för export och
att göra Umeå till en ”testing ground” för hållbart liv.

Elever på Fridhemsgymnasiet, Tegs Centralskola och Dragonskolan har under de senaste veckorna
arbetat intensivt med visioner för hur Umeå skulle kunna se ut och fungera år 2030 och även tagit fram
råd och frågor till politikerna och tjänstemännen i publiken. Om eleverna skulle få bestämma skulle
Umeå år 2030 var en stad med frisk luft eftersom många väljer att åka kollektivt, gå eller cykla. Det skulle
finnas gott om utemiljöer som uppmuntrar till användning med dansscener, utomhusbio och stadsodling.
Med hjälp av tekniskt smarta lösningar har hushållens energiförbrukning sänkts och stadsbussarna går på
el från solen.

Sabina Andrén riktar sig till eleverna och säger att ni unga har visat att ni har idéer, det går att arbeta
vidare med dem, om man vill påverka och förändra. Politiker är inga rymdvarelser, alla kan engagera sig
politiskt.

Peter Örn börjar avrunda dagens rådslag och ställer frågan till Hans Lindberg om vad han tar med sig från
dagen. Alla de förslag som kommit in från ungdomarna tar jag med mig, säger Hans. Vi måste bygga den
här staden tillsammans. För visst vill väl vi göra om ett sådant här rådslag?, frågar han vänd mot
publiken, och möts av en rungande applåd.
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Sammanfattning	av	Kristianstads	rådslag	

Cirka 130 deltagare har kommit hit för att delta i rådslaget för ett hållbart Kristianstad. Runt om i salen
finns utställningar med olika aktörer som arbetar med miljöfrågor i Kristianstadtrakten, samt studenter
från Gastronomi-programmet vid Högskolan i Kristianstad som har arbetat med visioner för framtidens
hållbara mat.

Pierre Månsson (fp), kommunalstyrelsens ordförande, hälsar välkomna och berättar lite om hur
Kristianstad har arbetat med miljöfrågor de senaste åren och hur de blickar framåt. Gitte Jutvik
Guterstam hälsar välkomna från WWF:s sida och moderatorn Peter Örn välkomnar dagens första talare
Sabina Andrén upp på scen.

Sabina berättar om utmaningar och möjligheter med att arbeta med hållbara städer. Västvärldens städer
har en viktig roll att fylla vad gäller att satsa på ledarskap för hållbar utveckling och sprida exempel
globalt, menar Sabina och lämnar över ordet till Carl-Johan Engström, från Global Utmaning. Carl-Johan
talar om att världens städer växer och utmaningen är att det ska ske på ett hållbart sätt, samtidigt som vi
måste ställa om befintlig bebyggelse och infrastruktur. Anna Richert, matexpert på WWF, menar att en
växande befolkning kommer att leda till att produktionen av mat kommer att bli mer ansträngd
framöver, men att det också till stor del handlar om en ojämlik fördelning.

I Kristianstadkavalkaden får sex talare från kommun och näringsliv två minuter på sig vardera att berätta
om sitt miljöarbete. Vi som lyssnar för lära oss mer om hur långt framme Kristianstad är när det gäller
biogas, om kollektivtrafik-satsningen Kristianstadlänken som binder samman arbetsplatser i östra delen
av stan med centrum och företagsnätverket Klimatallians Kristianstad var deltagare hjälper varandra att
uppnå klimatmål. Vi får även lära oss mer om hur kommunen arbetar med att skydda staden från
översvämningar och vi får reda på att Renhållningen Kristianstad har gjort en barnbok om biogas och nu
satsar på att lansera en cd-skiva med avfallslåtar.

Viktoria Olsson, lärare på gastronomiprogrammet, berättar om hur studenterna har arbetat med temat
mat och måltid 2030. Studenterna Regina Winter och Marcus Bohman har fördjupat sig i framtidens
livsmedelsproduktion och ställer sig nu framför scenen i rollerna som svensk respektive brasiliansk bonde
år 2030. De presenterar sig som ”de utrotningshotade lantbrukarna som återvänt”.

Moderatorn Peter Örn avrundar dagen genom att låta Sabina Andrén och Carl-Johan Engström reflektera
över om Kristianstad är på väg åt rätt håll. Vi har hört många visioner idag, säger Carl-Johan, men vi har
ett tufft jobb framför oss där vi också måste lyfta konflikter. Sabina Andrén menar att även om det är
långt kvar har Kristianstad alla förutsättningar att visa att det går att växla om. Med det sagt avslutar
Pierre och Gitte konferensen och bjuder in oss alla till efterföljande mingel där studenterna har dukat
upp hållbara tilltugg.
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Sammanfattning	av	rådslaget	i	Västerås	

I foajén på Culturen i Västerås, går tjänstemän och politiker runt och tittar på de utställningar som elever
från fyra av kommunens skolor presenterar på temat ett hållbart Västerås år 2030. Förslagen rymmer allt
från grönare torg med bättre mötesplatser till tekniska lösningar på energismarta hus och bilfria
stadsdelar där spårtaxi är det nya transportmedlet. I konferenssalen välkomnar oss Gitte Jutvik
Guterstam från WWF och dagens moderator Peter Örn, som börjar med att applådera eleverna för deras
fina utställningar.

Sabina Andrén från WWF är dagens första talare och hon betonar att vi måste bygga våra samhällen
inom de ekologiska ramarna för vad vår planet tål och inte leva som att vi hade tre jordklot. För det krävs
politik, omställning av ekonomin och nya innovationer, menar Sabina. I den utvecklingen går städerna
före sina egna länder, fortsätter Sabina och säger också Västerås har väldigt ambitiösa miljö- och
klimatplaner men nu gäller det att visa att man vill göra verklighet av dem.

Apalbyskolan, som är en av högstadieskolorna som är med, har skrivit ner råd till Västerås kommun. Ett
av råden går ut på använda mer solpaneler och utnyttja den plats som finns på taken. Christian Tapper
från Kraftpojkarna håller med om att taken borde utnyttjas bättre och menar också att det är smart att
producera elen där den förbrukas.

Marlene Tamlin (mp), kommunalråd, berättar om Västerås klimatprogram som nyligen antagits. Målen
innefattar bland annat kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser och klimatsmartare mat i skolor och
äldrevård. Man vågar göra mer som politiker om man känner att det finns tryck i frågorna, menar
Marlene.

Elever från Wijkmanska gymnasiet, Rudbeckianska gymnasiet och grundskolan S:t Ilian presenterar sina
idéer för ett hållbart Västerås 2030. De har arbetat fram koncept för hållbart boende, tillvaratagande av
rörelseenergi från gym, höghus med solceller på fasaderna, en metro utan förare och spårtaxi och elbilar
som ersätter bensinbilarna, för att nämna några exempel. Eleverna har fokuserat på ny teknik och målar
upp bilder av gröna och människovänliga städer.

Emil Andersson från Energikontoret Mälardalen menar att Västerås idag har visat att engagemanget och
viljan att påverka finns här. Eleverna har arbetat fram väldigt intressanta lösningar och även tänkt på den
sociala hållbarheten. Västerås har framtiden för sig med alla ungdomar som sitter här, avslutar Emil.

Moderatorn Peter Örn frågar eleven Adam Markros från Wijkmanska skolan vad han tycker har varit det
viktigaste idag, och Adams ord får avsluta dagen: - Västerås har en mycket fin potential för framtiden.
Det verkar vara en ljus framtid.
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Sammanfattning	av	rådslaget	i	Uppsala	

Runt 250 personer är samlade på Uppsala Konsert och Konferens inför den sprakande finalen på WWF:s
stadsturné inom Earth Hour City Challenge. Bland deltagarna finns tjänstemän, näringsliv, organisationer,
skolelever, och politiker.

Kommunalrådet Stefan Hanna (c) inleder dagen genom att berätta att Uppsala är en grön liten storstad
som tar miljö och klimatarbete på största allvar. Barbara Evaeus från WWF är moderator för dagen
tillsammans med Peter Örn och hon menar att vi måste hitta nya sätt att arbeta med naturvård. Peter
Westman, naturvårdschef för WWF och Carina Borgström Hansson, projektledare för Earth Hour City
Challenge, berättar om varför städerna har en nyckelroll i att vända trenden och skapa en hållbar
utveckling. Kampen för den här planetens överlevnad kommer att utspelas i städer, menar Carina.

Lars Reuterswärd från Mistra Urban Futures menar att en hållbar stad är rättvis, grön och tät och att det
är de unga som äger framtiden och därför måste få vara med och utforma den. Hanna Begler är
projektledare på tankesmedjan Global Utmaning och nästa talare på scen. Hon berättar om hur de har
arbetat med ledarskap för hållbara städer genom att lyfta fram goda exempel från 15 städer i sex
världsdelar.

Representanter från Eskilstuna, Växjö och Stockholm, som alla deltagit i tävlingen Earth Hour City
Challenge, berättar om sina städers miljöarbete. I Eskilstuna är vi innovativa, både när det gäller
organisation och teknik, berättar Kristina Birath, som är kommunens miljö- och
samhällsbyggnadsdirektör. Henrik Johansson, miljöcontroller på Växjö kommun menar att Växjö satsar
på att bli Europas grönaste stad och helt fossilbränslefritt år 2030. Per Ankersjö är stadsmiljö-borgarråd i
Stockholm, årets svenska vinnare av Earth Hour City Challenge. Per berättar att Stockholm ska satsa en
miljard kronor för att göra det bättre att cykla i staden.

I Uppsalakavalkaden, som är nästa programpunkt, berättar Stefan Hanna (kommunalråd), Jenny Oltner
(miljöstrateg) och Björn Sigurdson (klimatstrateg) om kommunens arbete med giftfria förskolor,
byggherredialog inför planering av nya områden samt Uppsala klimatprotokoll.

Elever på fyra högstadie- och gymnasieskolor har under de senaste veckorna arbetat med att ta fram
visioner för hur ett hållbart Uppsala kan se ut år 2030. Några av eleverna presenterar sina idéer på
scenen. Om eleverna får bestämma kommer Uppsala år 2030 att ha hyrcyklar som är billiga och enkla att
hyra, utomhuskonferenser i hängmattor, stadsodling i parker och på husfasader, höns på taken och
supermarkets för närodlad mat.

Moderatorerna Barbara Evaeus och Peter Örn avrundar dagen genom att sammanfatta vad vi har lärt
oss. Nu måste vi se till att skala upp och sprida alla de lösningar som vi har sett idag, menar Barbara och
avslutar: Ledarskap, visioner, och vikten av samverkan, det hoppas jag att vi alla tar med oss från den här
dagen!
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Sammanfattning	av	stadsturnéns	rådslag	

WWF testade under 2014 för första gången att göra en stadsturné i samband med Earth Hour City
Challenge, och lyckades samla totalt drygt 700 deltagare i de fyra rådslagen. De städer som ingick i
turnén var Umeå, Kristianstad, Västerås och Uppsala. I alla städer hade skolelever eller
högskolestudenter arbetat fram idéer och visioner för hur deras stad skulle kunna se ut år 2030.

Konceptet gick ut på att alla deltagare skulle mötas under en inledande mingel-lunch, där eleverna
presenterade sina utställningar för övriga deltagare. Dagen fortsatte sedan med föreläsningar om det
globala perspektivet på hållbar stadsutveckling. WWF:s arbete med hållbara städer presenterades och
vikten av att sänka vår belastning på planetens resurser betonades. Global Utmaning gav sin syn hur
framtidens utmaningar kan lösas och tryckte på vikten av ett starkt och visionärt ledarskap för att städer
ska kunna ställa om i en hållbar riktning.

Tjänstemän och politiker från de olika kommunerna berättade om hur de arbetar med miljö- och
klimatfrågor och det var som att de tävlade om att komma med tuffast miljömål och smartast
energisparlösningar. Satsningar på fossilfri och lättillgänglig kollektivtrafik var ett stort fokus, samt en
övergång till energiförsörjning baserad på sol- och vindkraft och biobränsle. Gröna och täta städer som är
anpassade för människor istället för bilar, är också något vi kommer se inom en snar framtid, om
kommunernas planer nås.

Moderatorn och en panel bestående av såväl experter som skolelever ställde kluriga frågor till de olika
talarna på rådslagen och paneldeltagarna diskuterade sig fram till olika lösningar på hur städer kan bli så
hållbara så möjligt.

Elever från grundskolor, gymnasier och en högskola presenterade sina visioner för framtiden. Om
eleverna får bestämma kommer Umeå, Kristianstad, Västerås och Uppsala år 2030 att vara gröna och
upplevelserika städer med frisk luft eftersom många väljer att åka kollektivt, gå eller cykla. Stadsbussarna
går på biogas och el och det finns gott om bilpooler och hyrcyklar. Maten är ekologisk och närproducerad
och vi äter inte så mycket kött som vi gjorde förr. Stadsodling har blivit en allt vanligare syn och nya
kvällsaktiviteter består i att plocka bär i stadsparken, gå på utomhusbio eller mata hönsen på taket. Om
vi går på konferens gör vi det utomhus, och istället för en hård konferensstol så har vi en hängmatta.
Elevernas idéer tilltalade många av de övriga konferensdeltagarna, som kände sig inspirerade av de
ungas engagemang.

Det var med väskorna fyllda av goda exempel och med stort hopp för framtiden som deltagarna lämnade
rådslagen. WWF har nu drygt 700 nya och nygamla ambassadörer för hållbar stadsutveckling, som ser
kopplingen mellan det lokala och globala och som är taggade till tusen på att vara med och jobba för att
just deras stad ska bli världens grönaste, klimatsmartaste och trevligaste stad att bo i!


