


Utsläppen av växthusgaser i 
Västra Götaland ska minska 
med 80 procent till 2030 från 
1990-års nivå.                    

Målet är en 
fossiloberoende
region 2030

Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskars konsumtion ska 
minska med 30 procent 
jämfört med 2010.



Fyra 

fokusområden 

med tolv

satsningar

Hållbara transporter Klimatsmart och hälsosam mat

Sunda och klimatsmarta 

bostäder och lokaler
Förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster

• Större marknad för biobaserade material
och drivmedel

• Tjänster och cirkulära varor

• Design för en hållbar livsstil

• Klimatsmart vardagsresande där fler 
väljer gång, cykling och kollektivt resande

• Accelererad omställning till fossilfria 
fordon

• Effektiva godstransporter

• Klimatsmarta möten och semestrar

• Flexibla och klimatsmarta bostäder
och lokaler

• Effektiv och klimatsmart renovering

• Minskat matsvinn

• Främja hållbart lantbruk

• Mer vegetariskt på tallriken



Hur genomför vi Klimat 2030?

2. Undertecknare

Ställer sig bakom 

klimatmålet

1. Klimatråd

Samlar 

västsvenska ledare

3. Samordnare

Driver på åtgärdsarbetet 

inom fokusområdena





▪ Bakgrund: kommunerna har viktig roll 
och har efterfrågat stöd

▪ Vi vill ge draghjälp i kommunerna

▪ Inspiration från nationella initiativ

▪ Främst vänt oss till kommun-
styrelsenivån och miljöstrateger

▪ Löften ges i höst med lansering 16/12

▪ Genomförande och uppföljning 2021 
med stöd av Klimat 2030





1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya 

avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende 

i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade 

engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer 

krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 

verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid 

byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en 

koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 

grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten 

om klimat

Och även ”Vår kommuns mest lysande åtgärd på 
klimatområdet”.



Vilka av länets mindre 
kommuner når vi?

Bengtsfors
Bollebygd
Dals Ed
Essunga
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Herrljunga
Hjo

Karlsborg
Mellerud
Munkedal
Sotenäs
Svenljunga
Tibro
Tranemo
Töreboda

Rött = inte nått och inte 
med i miljöstrategnätverket 

▪ Vi hoppas ni vill vara med!
▪ Försäkra er gärna om att 

handläggningen är igång!
▪ Flera kommuner samarbetar 

kring miljöstrateger
▪ Även små kommuner som är 

med i miljöstrategnätverket 
har ibland för lite resurser

▪ Dalslandskommunerna har 
gemensamt Energi-och 
miljökontor



klimat2030.se/klimatloften



klimat2030.se

klimat2030.se/nyhetsbrev

@klimat2030, #klimat2030

facebook.com/klimat2030

linkedin.com/company/klimat2030

Västra Götalandsregionen

Lise Nordin
lise.nordin@vgregion.se

Länsstyrelsen

Svante Sjöstedt
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se

Webbplats

Nyhetsbrev

Kontakt




