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§ 187 2021.348 KS

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Ärendebeskrivning
”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med flera andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i
Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Klimat 2030 är också en av samverkansplattformarna som ska bidra till genomförandet av
den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.
För ett år sedan bjöds kommunerna i Västra Götalandsregionen in för att anta klimatlöften
inför 2021 för genomförande under året. Satsningen fortsätter nu och Alingsås kommun har
fått erbjudande om att anta nya klimatlöften för genomförande år 2022. Förslag till
kommunernas klimatlöfte består av 20 konkreta åtgärder där kommunerna har rådighet, som
är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning.
Beslut om vilka klimatlöften Alingsås kommun vill anta ska skickas till Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen senast den 1 december 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av de klimatlöften som föreslås för 2022. Listan består
fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Merparten av årets
löften har samma innebörd men är i många fall omformulerade för att höja ambitionsnivån
och vara lättare att både förstå och följa upp. En separat uppföljning görs under november
2021 för att följa upp de klimatlöften som kommunen åtog sig 2021.
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Kommunledningskontoret har haft dialog med förvaltningar och bolag och tagit fram förslag
på vilka klimatlöften som ska antas. Detta utifrån avvägningar av resurser och vad som
bedömts vara realistiskt att arbeta med och uppnå under 2022. Vissa av dessa mål antogs
2020, men har efter samverkan med förvaltningarna och ansvarig rekommenderats att fortgå
även under 2022. Dessa mål är följande:
Klimatlöfte 1. Vi har en laddplan för kommunen (tidigare Vi använder en klimatstyrande
resepolicy).
Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonus bilar (tidigare Våra nya personbilar är
miljöbilar).
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Klimatlöfte 14. Vi genomför energieffektiviseringar (tidigare Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar).
Klimatlöfte 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (tidigare Vi
arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat).
Efter samverkan med förvaltningarna föreslås ytterligare löften att antas inför 2022. Inom alla
nya föreslagna löften pågår redan i dagsläget ett arbete.
Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Klimatlöfte 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler.
Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi.
Genom detta förslag antar Alingsås kommun 11 av 20 föreslagna Klimatlöfte 2022,
jämfört med 9 av 20 antagna klimatlöften 2021.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.
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