Ny undertecknare inom Klimat 2030
- hur växlar vi upp vårt klimatarbete?
När ni blir undertecknare är det ibland svårt att veta hur företaget eller organisationen kan arbeta
för att bidra till klimatmålen. Ni kanske inte vet exakt vad som orsakar klimatutsläpp i er
verksamhet och hur de bäst kan minska? Här kommer en beskrivning hur ni kan komma i gång, och
hur vi genom kraftsamlingen Klimat 2030 kan hjälpas åt. Det är inget krav att följa detta men
förhoppningsvis kan det vara en hjälp.
VARFÖR?
I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi
vara en fossiloberoende region. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för
att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten.
VEM?
Börja med att hitta en eller flera personer som kan arbeta med frågan. Ni kanske har någon internt
med rätt kompetens eller stort intresse och vill lära sig mer och driva hållbarhetsfrågorna hos er?
HUR?
Här följer en punktlista som förhoppningsvis kan inspirera och vägleda er framåt i klimatarbetet hos
er. För det praktiska arbetet finns det många konsulter inom klimat, miljö och hållbarhet som kan
hjälpa er med punkterna nedan. Det finns även studenter inom olika kurser som är intresserade av
detta som en del i sin utbildning, se länk-lista längst ner.
•

Kartlägg er klimatpåverkan. Detta säkerställer att ni fokuserar på rätt sak och sätter rätt
mål och åtgärder. Ni kan göra detta genom t ex en miljöutredning (översiktlig eller grundlig
beroende på verksamhet). Detta blir ett sätt för er att börja förstå hur företaget påverkar
klimat och miljö, positivt och/eller negativt. Kartlägg livscykeln på eventuella produkter ni
producerar eller använder. Tänk gärna både uppströms och nedströms i er värdekedja
(kunder, leverantörer, underleverantörer osv).

•

Sätt mål. Mål behövs för att skapa en gemensam bild i företaget/organisation. Målen ska
gärna matcha våra regionala, nationella och globala klimatmål. Målen ska vara konkreta och
uppföljningsbara och relatera till er största klimatpåverkan enligt miljöutredningen, detta
kan bli ert åtagande inom Klimat 2030. Det kan handla om att minska klimatpåverkan från
inköp, lokaler, tjänste- och arbetsresor, godstransporter, matsal osv. Det kan även vara att
minska indirekt klimatpåverkan om den är stor (till exempel från råvaror eller vid
användningen av produkter som ni tillverkar).

•

Skriv en klimat- och/eller miljöpolicy. Här ska ni beskriva hur ni ska minska er negativa
påverkan på klimat och/eller miljö. Kom ihåg att det finns miljölagar som kan vara relevanta
för er att ha koll på och leva upp till. Policyn beslutas på ledningsnivå.
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•

Gör en åtgärdsplan för hur ni ska nå målen och leva upp till policyn. Välj åtgärder som tar
tillräckligt stora steg för att nå målen i tid. Avsätt resurser, tid och mandat. Kanske
miljöutbilda all personal eller minst ledningen. Undersök hur ni kan bli mer cirkulära i er
verksamhet.

•

Följ upp. Kontrollera hur det går genom årlig uppföljning, rapportera till ledningen. Gör en
åtgärdslista om ni inte når det ni tänkt er.

•

Jobba med ständiga förbättringar. Lägg till skärpta eller nya åtgärder allteftersom ni
bockat av de gamla.

•

Berätta för andra vad ni gör och fira era framgångar!

Under de olika punkterna får ni gärna ta hjälp av Klimat 2030:s samordnare (se länkar nedan under
respektive fokusområde). Vi har experter inom alla våra fokusområden och alla undertecknare
erbjuds en coachtimme, läs mer här: Coachtimme – för dig som är undertecknare.
Tack för att ni vill vara en del av Klimat 2030. Tillsammans kan vi nå våra gemensamma
klimatmål!

Fokusområden inom Klimat 2030
Hållbara transporter
Klimatsmart och hälsosam mat
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Länklista för fördjupning och kontakter
•
•
•
•

•
•
•
•

Ekocentrum (miljö- och hållbarhetsutställning, arrangerar miljöutbildningar och
miljödiplomerar företag)
Företagarnas Hållbarhetsportal (mer info och tips för att komma i gång med
hållbarhetsarbetet i företag)
Miljöbron (utbildningar för företag samt förmedlar studenter från högskolor och
universitet)
Naturvårdsverket (Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk)

Regeringen (Mål för miljö och klimat)
Sustainergies (förmedlar studenter från högskolor och universitet)
SUSA – Standarder för miljöledning (fd Miljödiplomering - Svensk miljöbas)
SIS ISO 14001 (standard för miljöledningssystem)
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