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Ett strategiskt innovationsprogram 
för smarta och hållbara städer

Vår mission: 

Klimatneutrala städer 2030
med ett gott liv för alla inom planetens gränser

ViableCities.se

62
Forsknings- & 

innovationsprojekt 72
medlemmar

200
Partners i F&I-projekt

2017 203020252020

1000 000 000 SEK
Total budget for programperioden. 
Varav 50% finansiering från staten, 
50% finansiering från projektpartners.



▪ Visionär, men tydlig och konkret, målsättning
○ VAD ska uppnås? 
○ NÄR ska detta ske?

▪ Engagera och samla många krafter, tvärs över 
sektorer, aktörer och discipliner i kvadrupel helix 

▪ Leda till banbrytande innovation för 
systemförändring

Mission: Klimatneutrala städer 2030
Ett gott liv för alla inom planetens gränser
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Klimatneutrala Uppsala 2030

Projektpartners: Uppsala kommun –
kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen, STUNS –
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i 
Uppsala, näringsliv och samhälle, Uppsala 
Innovation Center, Energikontoret i 
Mälardalen AB, Uppsala universitet, SLU, KTH, 
Internet of Planet AB, ClimateView AB och 
Ericsson AB Research

Projektledare: Björn Sigurdson



Några förväntade resultat från projekten

▪ Ett etablerat innovationsteam

▪ En preciserad målbild och en klimatfärdplan 
(en agil handlingsplan)

▪ En kartläggning av kommunens behov av 
stöd, forskning och innovation och 
kompetensutveckling

▪ Genomförda och utvärderade piloter, 

prototyper: Bergsbrunna som en 
internationellt förebildlig testbädd för hållbar 
stadsutveckling, nya IT-verktyg för 
klimatfärdplanen



▪ Bygga förändringsförmåga och nya 
praktiker

▪ Systemdemonstratorer istället för 
fragmenterade projekt

▪ Medborgarengagemang
▪ Digitalisering
▪ Storytelling

Nio städer –
samverkan 
och stöd 



Viable Cities Transition Lab 

Vår Gård Saltsjöbaden
23-24 okt 2019



Viable Cities KSO- och innovationsteammöten

▪ Uppsala är en av nio städer/kommuner som ingår i vårt 
program för klimatneutrala städer 2030

▪ Vi genomför nu möten med KSO och innovationsteam i alla nio 
kommunerna, avslutar med ett Transition Lab Forum den 22 
april och nationellt KSO-möte den 23 april  



Innovationsteam

Ett innovationsteam agerar förändringsledare för 
omställningsarbetet inom organisationen. 

Dessa team bör vara tvärsektoriella och inneha kompetens 
och mandat avseende innovationsledning och 
klimatomställning. 

En annan viktig funktion för innovationsteam är att samla 
nyckelaktörer och ansvara för framtagandet av agil
handlingsplan för att accelerera omställningen.



Rådighetsfrågan 

Var har kommunen full rådighet och var tar den slut?

Klimatomställningen kräver många insatser som är 
bortom kommunens rådighet = mandats- och 
beslutsmässigt mellanrum

Mer kunskap behövs om

▪ Mellanrummens hinder och problem
▪ Möjligheten att skapa nya/innovativa 

samverkansformer, affärsmodeller, 
överenskommelser och avtal

Exempel Göteborg: 
1) Direkt rådighet 2) Indirekt rådighet 3) På omvägar



Gemensamt inspel till FoI-prop 2020

Gemensamt inspel från Energimyndigheten, Formas, 
Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Systemdemonstratorer för transformativ utveckling:

• Testas i ett sammanhang med riktiga kunder och samhälleliga 
intressenter

• Verkliga geografiska testmiljöer, benämnda systemdemonstratorer, 
• Konstellationer av städer, regioner, företag, myndigheter, forskargrupper 

och civilsamhälle ges statlig finansiering och andra viktiga förutsättningar 
för att utveckla och demonstrera systemlösningar

• Möjliggöra systeminnovation och en transformativ utveckling har stora 
möjligheter att bidra till samhällets och näringslivets omställning till en 
hållbar utveckling



Samskapande om hur vi bäst 
arbetar tillsammans

#sipnytt    #viablecities



Deklaration 2.0
för klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser

• En gemensam bas för vårt samarbete
• Ett utkast som tar vidare versionen som presenterades i höstas
• Samskapande framförallt genom innovationsteamsmöten, även övriga  

projekt, medlemmar och andra intressenter 
• Texten är i detta läge mest som inspiration för fortsatt dialog och 

vidareutveckling
• Med detta hoppas vi få inspel för uppdatering av den gemensamma 

deklarationen och en bild av vad som är särskilt viktigt för Uppsala 
• Målet är att få till ett relativt kort dokument att presentera till Transition

Lab 3 den 22 april, för att den 23 april skrivas under av KSO-er
• Möjligt att följa utvecklingen och komma med ytterligare inspel via länk 

som skickas ut efter mötet



Vi vill ha era inspel

Varje bord samlar in tankar som vi antecknar och tar med oss framåt



1. Enskild läsning

10 min

Anteckna inspel direkt på pappret



2. Dela runt bordet

10 min



3. Gemensam presentation

10 min



På gång 

• Transition Labs i Stockholm (22-23 april), Göteborg (september), Umeå (oktober)
• Almedalen
• European Viable Cities Day
• Systemdemonstratorer
• Learning history
• Expo 2020



Tack!

ViableCities.se

@ViableCities

linkedin.com/company/viable-cities

medium.com/viable-cities


