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Kalmar en av 23 svenska kommuner som
går före i klimatomställningen
I dag blev det klart att Kalmar är en av de 23 kommuner som tillsammans
med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och
hållbara städer.
– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige, säger Olga
Kordas, programchef Viable Cities.
Kommuner i våg 1 (med Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm,
sedan fas 1)
Umeå, Uppsala, Växjö

Kommuner i våg 2

Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar,
Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka,
Skellefteå, Örebro, Östersund

Den 1 oktober startar den andra fasen av Viable Cities satsning
Klimatneutrala städer 2030. Då kommer 23 svenska kommuner att arbeta
tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de enorma
samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.
– Det känns fantastiskt att Kalmar kommer vara en av de kommuner som
driver på klimatomställningen i Sverige. Samarbetet med de andra
kommunerna innebär att vi får extra kraft i vårt eget klimatarbete och kan
samtidigt dela våra erfarenheter med andra, säger Johan Persson (S),
kommunstyrelsens ordförande.
– Det är väldigt hedrande att vi är en av de kommuner som går främst i
klimatarbetet. Vi är ödmjuka inför uppgiften att nå våra högt uppsatta mål
och det krävs att vi krokar arm med andra aktörer i samhället och inte minst
med våra invånare. Nu kör vi! säger Anna Thore (S), vatten- och
miljönämndens ordförande.
För att hålla tempo kommer alla kommuner att bjudas in till en samskapande
process under hösten. Bland annat kommer de att medverka i processen för
arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som
konkretiserar vad kommuner och myndigheter åtar sig och genomför för att
accelerera klimatomställningen.
Redan den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer alla
kommuner att signera antingen ett reviderat Klimatkontrakt 2030, eller – för
våg 2-kommunerna– en avsiktsförklaring som en förberedelse för att signera
kontraktet nästa år.

Viable Cities
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala
och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med
verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23
kommuner/städer och fyra myndigheter för att snabba på
klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från
näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är
ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam
satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen

är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara
lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av
KTH, pågår till och med 2030.
viablecities.se
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