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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00503 3.2.1.0

Klimatlöften Klimat2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Klimat2030s klimatlöften 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 och 15 i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Borås Stad har undertecknat Klimat2030 och ges nu möjlighet att anta
klimatlöften tillsammans med regionens övriga kommuner. Löftena innebär att
genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan under 2021. Klimat2030
kommer ge stöd och erbjuda samordning i arbetet. Av de 20 löften som finns
att välja mellan uppfyller Borås Stad 11 stycken. Förslaget är att Borås Stad
antar de 8 löften som inte uppfylls idag och lovar att fortsätter med de redan
uppfyllda löften.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har undertecknat Klimat2030, som Västragötalandsregionen och
Länsstyrelsen Västra Götaland bedriver som plattform för det regionala
klimatarbetet. Klimat2030 har nu bjudit in alla kommuner inom regionen att
anta klimatlöften.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika beprövade åtgärder som kan ge
stor utsläppsminskning. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka löften som ska
antas, olika förvaltningar och bolag står för genomförandet. Klimat 2030
kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen
att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften
kommunen vill anta skickas senast 1 december 2020 till Klimat2030. Den 16
december 2020 är kommunstyrelsens ordförande inbjudna till Vara konserthus
för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Att anta dessa
klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del
av kommunens åtagande.
Borås Stad arbetar redan med flera av löften och detta arbete behöver
bibehållas och utvecklas. Klimatlöftena avser dock främst nya åtaganden för
2021. Utifrån avstämningar med tjänstepersoner på berörda förvaltningar och
bolag kan Borås Stad anta ett antal löften. Vad varje åtagande innebär finns
beskriven i bilaga 2. Framförhållningen med nya åtaganden till hösten är inte
optimalt för verksamheterna och arbetet under 2021 kommer visa om vi
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verkligen kan uppfylla de antagna löftena. Det kommer dock inte blir några
påföljder utan tanken är just att alla jobbar med sina löften så gott de kan och
får stöd från nätverket.
Förslaget på vilka löften kommunen kan åta sig har varit upp till beredning i
klimatrådet. Klimatrådet skickar vidare förslaget i sin helhet till
kommunstyrelsen för att kunna föra fördjupade diskussioner där.
Förvaltningen bedömer att Borås Stad kan anta löftena:
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Övriga löften uppfyller Borås Stad redan och lovar att fortsätta med. I bilaga 2
ges en överblick av hur förvaltningen har bedömt löftena.
Beslutsunderlag
1. Ifyllt svarsformulär, 2020-10-14
2. Överblick bedömning klimatlöften, 2020-10-14
3. Klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
4. Inbjudan klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
5. Beskrivning klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
Beslutet expedieras till
1. Beslut tillsammans med ifylld svarsmall skickas till klimat2030@vgregion.se
För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

