
 

Välkomna på webbinarium för Klimatlöfte 11 

Sveriges konsumtion ökade med 25 procent mellan 2008 och 2015 men 
växthusgasutsläppen minskade från konsumtionen med 14 procent. Denna 
minskning är långt ifrån tillräcklig för att nå klimatmålen, men visar att en 
omställning är möjlig med förändrade konsumtionsbeteenden och ett ökat 
utbud av cirkulära varor och tjänster. Initiativ som underlättar för 
medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa hjälper till i 
omställningen och detta vill vi diskutera och inspirera till. 

 Presentation av handbok med fem olika verktygslådor som kommuner 
kan använda för att främja/styra utvecklingen av delningsekonomin. 
Henric Barkman från Karlstad kommun och projektledare för 
Sharing Towns presenterar en ny handbok med ett antal strategier 
och goda exempel på hur delningsekonomi kan användas för att nå 
kommunala och globala mål.  

 Erfarenheter och lärdomar från Leksaksbiblioteket i Göteborg, 
Anna Zajc, projektledare och leksaksbibliotekarie 

 Dialog, frågor och kunskapsöverföring. 
-Hur tar vi oss an löfte 11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa 

Sista anmälningsdag är den 14 april. Anmäl dig här. 
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.  

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av Kommunernas klimatlöften.  

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit 
klimatlöfte 11 att delta. Relevanta funktioner kan vara miljöstrateger, näringslivsenheten, kommunala bostadsbolag, 
kultur och fritid 

Varmt välkomna! 

        

 

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands i samverkan med många 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 

Digitalt Webbinarium 

Ons 14 april  

Kl 13.00-15.00 

Kontakt: 

Petra Pettersson, Samordnare 

petra.pettersson@hb.se 

Josefine Persson, Projektledare 

för nätverk Cirkulär kommun 

josefine.persson@hb.se 

Klimat2030.se 

Löfte 11: Vi möjliggör 
för medborgarna att 
låna/hyra produkter 
istället för att köpa 
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