
VÄLKOMMEN TILL ONE PLANET CITY CHALLENGE!

SÅ STÄRKER VI KLIMAT- 
ARBETET TILLSAMMANS

WWFs samarbetar med: CDP (Disclosure Insight Action), ICLEI (Local Governments for Sustainability), Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, C40 Cities, m fl. 
Besök WWFs internationella webbplats: panda.org/cities

One Planet City Challenge utmanar världens 
städer och kommuner att leda vägen till en 
klimatsäker framtid. Låt din kommun ta steget 
ut på en inter nationell arena, få kostnadsfri 
feedback och bedömning samt del av WWFs 
erbjudanden. Det är nu dags att anmäla sig! 

För klara Parisavtalet har städer och kommuner en nyckelroll. WWF vill 
lyfta det lokala ledarskapet, uppmärksamma lösningar och arbetsmodeller.  
Tillsammans bygger vi dialog och samverkan för att öka takten i omställ
ningen. Utmaningen har funnits sedan 2011 och är världens största och 
längst pågående i sitt slag. Nästan 600 städer från fem världsdelar har 
hittills engagerat sig. 

Vad innebär det att delta?
• Din kommun rapporterar klimatarbetet 

på en global rapporteringsplattform som 
står för transparens och jämförbarhet

• Ni får rådgivning och feedback för att 
utveckla er klimatstrategi

• Ett forskningsbaserat utvärderings
ramverk bedömer klimatarbetet ur  
flera perspektiv, med fokus på hur  
din kommun presterar i förhållande  
till 1,5 graders-målet

• Skräddarsytt erbjudande på temat  
Att äta inom planetens gränser

• Stöd att engagera unga genom modellen 
Influence the future – Vår stad 2030

• Finalisterna bjuds in till WWFs globala 
kampanj We Love Cities

• En expertjury utser vinnare nationellt 
och internationellt

Utmärkelser!
• Årets klimatstad i Sverige
• Global vinnare
• Hedersutmärkelser

Vilka fördelar får din kommun?
• Placera din kommun på världskartan  

av lokalsamhällen som jobbar för att 
hålla global uppvärmning i linje med  
1,5 grader

• Strukturera klimatarbetet genom att 
rapportera på en erkänd plattform

• Bidra till efterfrågan på att agera för 
klimatet baserat på vetenskap

• Få feedback och råd från experter
• Engagera dig i kunskapsutbyten och 

utveckla ditt nätverk
• Ta del av WWFs erbjudanden
• Chans att utmärka sig som finalist  

och vinnare
• Flytta fram positionerna genom att 

inspirera och sporra varandra!

Rekord förra omgången!
One Planet City Challenge 2019-20 slog rekord med 255 deltagare från 53 länder. Mexico City 
utsågs  till global vinnare för sitt imponerande klimatarbete. I Sverige gick titeln Årets klimatstad 
2020 till Uppsala för sitt ambitiösa helhetsgrepp. Helsingborg fick en Hedersutmärkelse för 
sitt arbete med konsumtionsbaserade utsläpp med särskilt fokus på skolmat. WWFs kampanj 
We Love Cities engagerade 54 finalister i 26 länder och nådde 80 miljoner människor. Totalt  
1,7 miljoner röster kom in och närmare 80 000 medborgarförslag.

NU STARTAR ONE PLANET 
CITY CHALLENGE 2021-22

VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA OSS!
Sabina Andrén, Program
samordnare WWF Cities

Johanna Grant, Samordnare  
One Planet City Challenge 

Björn Sigurdson, konsult,  
Rådgivning och teknisk support

Epost: opcc@wwf.se

https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/
https://www.cdp.net/en/cities
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/
https://www.wwf.se/utbildning/larare/hallbara-stader/var-stad-2030/
https://welovecities.org/
https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/one_planet_city_challenge/
https://www.wwf.se/pressmeddelande/uppsala-utsedd-till-arets-svenska-klimatstad-2020-3665715/
https://www.wwf.se/nyheter/en-fjardedel-lagre-klimatpaverkan-fran-skolmaten-pa-tva-ar-i-helsingborg/
https://welovecities.org/
mailto:opcc%40wwf.se?subject=
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