Beskrivning av satsningen

Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 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. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med
cirka 15 procent. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå
målen.
I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.
Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en
del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare
av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning
av hur organisationen ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och finns på
hemsidan: www.klimat2030.se.
Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av
kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och
utvecklingsarbete.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som ger 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. Vi vet att mycket arbete redan görs
i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och
beskriv gärna under ”kommunernas egna åtgärd” så att fler kan ta del av ert arbete.
Genom att lansera 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. Klimat
2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att
kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill
anta skickas senast 1 december 2020 till klimat2030@vgregion.se.

Lansering

Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet
av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen
med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för
de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial
kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått
med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

Fortsättning

Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet
fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen
går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2030 ge stöd.
Intentionen är att listan med klimatlöften bibehålls men några justeringar kan göras.
På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna.
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!

