Beskrivning av Kommunernas
klimatlöften inför 2022
Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något
storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se.
När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:
•

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni
ska komma i mål med en åtgärd under 2022

•

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det.

•

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns
klimatarbete hittills.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs
under nästa år.
Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt.
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska
något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.
Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men
ni har hela året på er för genomförandet.

Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa
bokförs då till 2022.

Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.
De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021.
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor
Väst.

Läs mer och kontakt

Läs mer på www.klimat2030/klimatloften.
Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se)
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se).

