Klimatstrategi

MÅNGA MÖJLIGHETER
RYMS I OMSTÄLLNINGEN
I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål
– vi ska vara en fossiloberoende region till år 2030.
Det är en utmaning som också innebär många
möjligheter. Vi behöver satsa på lösningar som inte
bara ger minskade utsläpp av växthusgaser utan
även bidrar till regional utveckling och ett gott liv
för alla som lever och verkar i Västra Götaland.
Omställningen till ett attraktivt och klimatsmart samhälle kan ge många positiva effekter som
förbättrad hälsa, nya jobb och ökad integration och
delaktighet.
Nya idéer och ny teknik skapar mervärden lokalt
och ger ringar på vattnet globalt. Mycket görs
redan, men för att vi ska nå vårt klimatmål behöver
vi höja tempot och ännu fler aktörer i Västra Götaland behöver samverka.
Klimatstrategi för Västra Götaland tar sin utgångspunkt i den
längre rapporten ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om:
Strategiska vägval”.

REGIONALT KLIMATMÅL
2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra
Götaland ska vara en fossiloberoende region senast
2030. Det har sedan preciserats med regionala
tilläggsmål:
- Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland
ska minska med 80 procent till år 2030 från
1990-års nivå.
- Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska
minska med 30 procent jämfört med 2010.*
* Dessa två mål beslutades 2015 av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
i samverkan med Västra Götalandsregionen som regionala tilläggsmål till de nationella miljömålen.

FYRA
ARBETSSÄTT
För att nå en attraktiv framtid
utgår omställningsarbetet från
fyra arbetssätt som bidrar till en
samhällsförändring.

FÖREGÅNGARE

KLIMATPLANERING

Att ta ansvar och inspirera andra
genom att ligga i framkant i
omställningen.

Nytänkande samhällsplanering
som skapar förutsättningar för
klimatsmarta miljöer och flöden.

INNOVATIONER

ATTRAKTIVA
SAMHÄLLEN

Nya angreppssätt som gör
regionen till en växtplats för
framtidens produkter och samhällslösningar.

Levande lokalsamhällen där
samarbete för att underlätta en
klimatsmart livsstil är i fokus.

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

KLIMATSMART OCH
HÄLSOSAM MAT

• Accelererad omställning till
fossilfria fordon

• Minskat matsvinn

• Effektiva godstransporter
• Klimatsmarta möten och
semestrar

FYRA
FOKUSOMRÅDEN

• Främja hållbart lantbruk
• Mer vegetariskt på tallriken

Fyra fokusområden prioriteras
med ett antal satsningar där god
klimatnytta kan förväntas.

FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA PRODUKTER
OCH TJÄNSTER
• Större marknad för biobaserade
material och drivmedel
• Tjänster och cirkulära varor
• Design för en hållbar livsstil

SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER
OCH LOKALER
• Flexibla och klimatsmarta
bostäder och lokaler
• Effektiv och klimatsmart
renovering

VI GÅR FÖRE
Västra Götaland har ett av Sveriges mest ambitiösa
regionala klimatmål. Att gå före och ta en ledande
roll i omställningen handlar om att sätta Västra
Götaland på kartan som inspirerande växtplats för
nya klimatsmarta lösningar. Här finns en näringslivsstruktur med många företag inom branscher

med stor betydelse för omställningsarbetet. Vi har
även väl utvecklade samverkansplattformar där
aktörer möts för att lösa samhällsutmaningar och
bidra till innovation och nya affärsmodeller. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en attraktiv
och klimatsmart framtid.

ALLA BEHÖVS I
OMSTÄLLNINGSARBETET
För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet
behöver alla aktörer i Västra Götaland agera – från
offentlig sektor, universitet och högskolor samt
näringsliv till organisationer och enskilda invånare.
Omställningen sker i den egna organisationen och
i bred samverkan över organisationsgränserna.
Olika aktörer bidrar med olika pusselbitar utifrån
sina förutsättningar.
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har
ett övergripande ansvar för att samordna, följa upp
och kommunicera arbetet inom kraftsamlingen
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.
Ett kraftfullt och samlande lokalt och regionalt
ledarskap är avgörande för att nå målen. Klimatråd
Västra Götaland består av ledare inom olika sektorer som agerar som ambassadörer, pådrivare och
förmedlare av goda omställningsexempel.
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KOM MED OCH SKRIV PÅ!
Din organisation, ditt företag eller din kommun kan
skriva på Klimat 2030 – Västra Götaland ställer
om och därmed ställa er bakom vårt regionala
klimatmål och visa att ni bidrar till att vi gemensamt
når målet. Läs mer på klimat2030.se. Där ser du
också vilka andra aktörer som skrivit på och förslag
på sätt att delta i det regionala omställningsarbetet.
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