
WWFs One Planet City Challenge utmanar världens städer och 
kommuner att leda vägen till en klimatsäker framtid. Låt din kommun 
ta steget ut på en internationell arena, få kostnadsfri rådgivning  
och feedback på ert klimatarbete och del av våra övriga erbjudanden. 
Det är nu dags att anmäla sig till den nya omgången 2023-24. 

Städer och kommuner spelar en nyckelroll i klimatarbetet nationellt och 
globalt. WWF vill lyfta det kommunala ledarskapet, uppmärksamma lös-
ningar och arbetsmodeller. Vi bygger samverkan mellan städer och kom-
muner i Sverige och globalt för att öka takten i omställningen. Utmaningen 
har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående i sitt 
slag. Över 700 städer från fem världsdelar har hittills engagerat sig. 

VAD INNEBÄR DET ATT DELTA?
• Din kommun rapporterar klimat

arbetet enligt en global standard på 
en rapporteringsplattform som står 
för transparens och jämförbarhet. 
Stöd och support erbjuds från WWF.

• Kommunen får rådgivning och feed
back för att utveckla er klimatstrategi.

• Ett forskningsbaserat utvärderings
ramverk bedömer hur väl din kom
mun presterar i förhållande till 1,5 
gradersmålet. 

• Finalister bjuds in till WWFs fram
gångsrika kampanj We Love Cities.

• En internationell expertjury utser 
vinnare nationellt och internationellt. 

• Ni blir inbjudna till erfarenhets
utbyten och WWF event.

VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA OSS!
Karin Bagge, Projektledare, 
One Planet City Challenge

Sabina Andrén, Program-
samordnare, WWF Cities

Müge Apaydin-Jönsson, 
Sakkunnig klimat, hållbar 
energi och stadsutveckling

Björn Sigurdson, Senior 
rådgivare och teknisk support

Epost: opcc@wwf.se

VILKA FÖRDELAR FÅR DIN KOMMUN?
• Placera din kommun på världskartan av  

kommuner som tillsammans arbetar för  
att begränsa den globala uppvärmningen  
i linje med Parisavtalet.

• Strukturera och stärk klimatarbetet  
genom att rapportera på en erkänd  
rapporteringsplattform.

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

• Ta del av feedback och råd från experter.

• Ta del av kunskapsutbyten kommuner 
emellan och vidga ditt nätverk.

• Möjlighet att delta i en policyinriktad  
klimat strategisk referensgrupp.

• Chans att utmärka sig som finalist  
och vinnare.

• Flytta fram positionerna i klimatarbetet 
genom att inspirera och sporra varandra.

UTMÄRKELSER
• Finalister
• Årets klimatstad Sverige 
• Globala vinnare

VÄLKOMMEN TILL  
ONE PLANET CITY CHALLENGE

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

REKORD FÖRRA OMGÅNGEN!
One Planet City Challenge 202122 slog rekord med 280 
deltagande städer med omkring 250 miljoner invånare 
från 50talet länder. 20 svenska kommuner tog sig 
an WWFs stadsutmaning och Helsingborg, Lund och 
Stockholm blev finalister. Lund och Bogota utsågs av juryn 
till globala vinnare för sitt imponerande klimatarbete. 

”Med hjälp av One Planet City  
Challenge kan vi jämföra vårt  

klimatarbete internationellt och  
få koll på viktiga områden där  
vi behöver förbättra oss för att  
bidra till att nå klimatmålen” 

Linda Birkedal,  
Lunds kommun

 A
S S E S S M E N T  &  G U I D A NCE 1.5 °C 

NU STARTAR ONE PLANET 
CITY CHALLENGE 2023-24
Anmäl intresse redan nu,  
deltagandet är kostnadsfritt!

HÄR PRESENTERAS 
UTMANINGEN

TIDS PLAN 
FINNS HÄR
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