
Webinarier våren 2021

 
 

“Nu  
genomför vi  

kommunernas  klimatlöften!”



Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om... 
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i regionen har  
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. 

Under 2021 satsar Klimat 2030 extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt 
klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi göra mer!
 
Totalt har regionens kommuner antagit 326 nya klimatlöften och Klimat 2030 har 
utlovat stöttning för genomförandet under 2021. Huvudfokus för stödinsatserna är 
de kommuner som svarat att klimatlöftet ska genomföras under 2021. De kommuner 
som svarat att de redan uppnått ett specifikt klimatlöfte kan istället bjudas in som 
goda exempel. Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna på det som arrangeras.

Samordnare och kontakt för stöttningen i Kommunerna klimatlöften  
Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se

Processledning för Klimat 2030
Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se 
Svante Sjöstedt, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se 
 

Fokusområden och samordnare
 
Klimat 2030 har fyra fokusområden och inom varje fokusområden finns samordnare 
som har i uppdrag att stötta kommuner och undertecknare att nå våra gemensamma 
klimatmål. Det är samordnarna som håller i workshop kring varje klimatlöfte: 

• Hållbara transporter (IVL Svenska miljöinstitutet)
• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster (Johanneberg Science Park 

samt Science Park Borås)
• Klimatsmart och hälsosam mat (RISE Research Institutes of Sweden)
• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler (Johanneberg Science Park)
• Förutom detta erbjuder även Energikontor Väst (en del av Innovatum Science 

Park) stöttning i de löften som rör bland annat energifrågor.

Även kommunalförbunden kommer att ha resurser under året för att stötta  
kommunerna med att genomföra klimatlöftena.

https://klimat2030.se/fokusomraden/hallbara-transporter/
https://klimat2030.se/fokusomraden/fornybara-och-resurseffektiva-produkter-och-tjanster/
https://klimat2030.se/fokusomraden/klimatsmart-och-halsosam-mat/
https://klimat2030.se/fokusomraden/sunda-och-klimatsmarta-bostader-och-lokaler/
https://www.energikontorvast.se/


Klimatlöfte 1. Vi använder en klimat- 
styrande resepolicy &  
Klimatlöfte 2. Vi klimatväxlar  
tjänsteresor
8 mars kl.13-15

Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är 
miljöbilar
3 maj kl.13-15

Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upp- 
handling för transportdelen i nya avtal 
21 april kl.10-12

Klimatlöfte 5. Vi deltar i Cykel- 
främjandets kommunvelometer
10 maj kl.13-15

Klimatlöfte 6. Vi använder en klimat- 
styrande parkeringsplan/policy
12 maj kl.10-12

Klimatlöfte 7. Vi erbjuder laddtjänster  
vid parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag
25 mars kl.13-15 

Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av  
fossilbaserade engångsprodukter
27 april kl.13-15 eller 6 maj kl. 13-15 
(samma webinarium hålls två gånger). 

Klimatlöfte 9. Vi analyserar inköpens  
klimatpåverkan och ställer krav  
i prioriterade upphandlingar
30 mars kl.9-12

Klimatlöfte 10. Vi använder  
cirkulära möbler
10 mars kl.10-12

Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för  
medborgarna att låna/hyra produkter  
istället för att köpa
14 april kl.13-15

Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i  
offentlig verksamhet och har mål
19 april kl.13-15

Nu genomför vi klimatlöftena!
Här är program med tider för de webinarier som erbjuds genom Klimat 2030 och dess 
samordnare under våren 2021. Vi uppmuntrar alla kommuner som antagit löften att delta 
och ber varje kommun säkerställa att relevanta tjänstepersoner medverkar. Att genomföra  
de klimatlöften som kommunen antagit är ett omfattande arbete som involverar flera  
förvaltningar/sektorer och kräver ofta engagemang och tid från flera personer. 

Programmet uppdateras efter hand med innehåll, anmälningslänk, arrangör och  
kontaktperson på klimat2030.se/klimatloften-webinarier. 

http://www.klimat2030.se/klimatloften-webinarier


Klimatlöfte 13. Vi beräknar klimat- 
påverkan från maten i offentlig  
verksamhet och har mål
16 mars kl.13-15

Klimatlöfte 14. Vi gör investeringar  
för energieffektiviseringar
12 april kl.13-15

Klimatlöfte 15. Vi minskar klimat-
belastningen över livscykeln vid  
byggnation
17 maj kl.13-15

Klimatlöfte 16. Vi producerar egen solel
15 april kl.13-15

Klimatlöfte 17. Vi har 100 procent  
förnybar el i kommunens elavtal
18 mars kl.13-15

Klimatlöfte 18. Vi har arbetssätt för årlig 
utsläppsminskning, en koldioxidbudget
1 mars kl.13-15 (steg 1) och 23 mars 
kl.13-15 (steg 2)

Klimatlöfte 19. Vi finansierar  
investeringar i egen verksamhet  
genom grön obligation
28 april kl.13-15

Klimatlöfte 20. Vi arrangerar event/aktiv-
iteter riktat till allmänheten om klimat
18 maj kl.14-16

Programmet uppdateras efter hand med innehåll, anmälningslänk, arrangör och  
kontaktperson på klimat2030.se/klimatloften-webinarier. 

http://www.klimat2030.se/klimatloften-webinarier

