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Klimatstrategi för Alingsås kommun 2022-2030
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi för Alingsås kommun
som ska gälla kommunövergripande för alla nämnder, bolag och förbund fram till 2030.
Klimatstrategin är ett strategiskt styrdokument för kommunens hantering av
klimatförändringarnas orsaker och effekter. Klimatstrategin innehåller mål fram till 2030 både
för att begränsa klimatpåverkan och för att klimatanpassa Alingsås.
Förvaltningens yttrande
Klimatstrategin utgår från FN:s Parisavtal för klimatet och det enligt vetenskapen nödvändiga
bidraget från Alingsås kommun i den globala klimatomställningen. Syftet är att det även i
framtiden ska vara möjligt för Alingsås kommun att uppnå sin vision.
Klimatstrategin fastställer kommunens klimatmål, ambitionsnivå och viljeinriktning, men
konkreta åtgärder finns inte med i strategidokumentet. Klimatåtgärder kommer att
presenteras i mer detaljerade handlingsplaner för begränsad klimatpåverkan och
klimatanpassning som går till beslut senare under 2022.
Klimatstrategin kopplas till kommunens policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda
2030. Fyra strategiska områden fastställs som tillsammans ska försäkra att
klimatomställningen bidrar till alla de 17 globala målen i Agenda 2030:
•

Klimaträttvisa, folkhälsa och aktivt medskapande

•

Fysisk planering och energi för hållbar samhällsutveckling

•

Naturbaserade lösningar för friska och skyddande ekosystem

•

Ekonomi, hållbar upphandling och fossilfria finanser.

För begränsad klimatpåverkan innehåller klimatstrategin för Alingsås kommun samma fyra
fokusområden som formulerats i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030: Hållbara
transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
För klimatanpassning identifieras skyddsvärda samhällsfunktioner i form av bebyggelse,
infrastruktur, natur- och kulturmiljö, näringsliv och människors hälsa. Alingsås kommun ska
ta ett helhetsgrepp när det gäller klimathot kopplade till vatten och översvämning, ha
beredskap för värme och torka samt anpassa sig till övriga risker kopplade till
klimatförändringar lokalt och globalt.
Ansvaret för genomförandet av klimatstrategin fördelas på alla kommunens nämnder, bolag
och förbund. Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera arbetet strategiskt. Uppföljning
sker årligen för att arbetet med klimatomställningen ska kunna utvärderas och förbättras.

Ekonomisk bedömning
För att uppnå de målsättningar som ingår i klimatstrategin kommer omfattande investeringar
och ekonomiska satsningar att krävas årligen under strategins giltighetstid. Ekonomiska
konsekvenser kommer att avgörs av vilka specifika åtgärder som identifieras och beslutas i
kommande handlingsplaner.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Klimatstrategi för Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och förbund
Kommunledningskontoret, Miljöstrateg
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