
 

Välkommen på dialogmöte för klimatlöfte 13! 
För er som antagit klimatlöfte 13 under 2021 så är vi nu tidsmässigt mer än halvvägs på väg mot vårt 

gemensamma mål. Det är hög tid att reflektera hur arbetet går i er kommun!  

Klimat 2030 bjuder in till ett dialogmöte för att stötta er i arbetet med fokus på erfarenhetsutbyten av praktiska 

arbetssätt i arbetet med klimatlöftet. Vi efterlyser nu därför era mest lyckade klimatåtgärder som kan vara till 

klimatnytta för fler. Vi vill även ta del av de hinder ni stött på och era tips på lösningar till dessa klurigare 

situationer. (Vi ber er dela med er av detta i samband med er anmälan!)  

NÄR: Tisdagen den 12 oktober, 13.30-15.30, incheckning öppen från 13.20. 

VAR: Digitalt på Zoom. Länk till det digitala mötesrummet i Zoom skickas ut på e-post dagen innan till de som 

anmält sig.   

FÖR VEM: Vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 13 att delta, men självklart är alla 

kommuner i Västra Götaland välkomna. Relevanta roller kan vara kost- och måltidsansvariga eller 

hållbarhetsstrateger på kommunen. Lämpligt deltagande är två personer från respektive kommun.  

MÖTETS INNEHÅLL:  
• Kort repetition av vad klimatlöftet innebär 

• Hur går arbetet hos de kommuner som antagit klimatlöftet? 

• Vilka hjälpmedel/stöd finns att tillgå? 

• Kommunernas mest lyckade arbetssätt för att nå klimatlöftet?  

• Finns det hinder på vägen och vilka lösningar ser ni för att övervinna dem? 

• Frågor & svar och nästa steg 

Dialogmötet kommer att innehålla interaktiva moment för att underlätta erfarenhetsutbytet mellan deltagarna 

från de kommuner som antagit löftet. 

KONTAKT: Britta Florén britta.floren@ri.se, 010-516 6666  

ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan här, gärna så snart som möjligt men senast den 6 oktober. 

 

Se gärna Klimat 2030s övriga webbinarier som erbjuds under hösten som stöd i arbetet med Kommunernas 

klimatlöften. 

 

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  

Klimatlöfte 13: Vi beräknar klimatpåverkan 

från maten i offentlig verksamhet och har mål 

https://www.trippus.net/klimatlöfte13_12okt
https://klimat2030.se/webbinarier-kommunernas-klimatloften-hosten-2021/

