
 
 

 

 

KOMMUNERNAS KLIMATLÖFTEN 2022 

 
 
Öckerö kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften inom ramen för Västra 
Götalandsregionens och Länsstyrelsens kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om”. Målet är att regionen ska vara fossilfritt till 2030.  
 
Följande klimatlöften har Öckerö kommun anslutit sig till 2022.  
 
 
 
Klimatlöfte 1: Vi har en laddplan för kommunen 
Satsning 2022: 
Kommunen, samhällsbyggnadsverksamheten tillsammans med ÖFAB, kartlägger 
laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon. 
 
Klimatlöfte 4: Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
Satsning 2022:  
Kommunens upphandlare säkerställer att miljö- och klimatkrav ställs i alla avtal där 
transporter upphandlas samt ser över upphandlingar av varor och tjänster som kräver 
omfattande transportarbete. 
 
Klimatlöfte 6: Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
Satsning 2022: 
Kommunen, samhällsbyggnadsverksamheten tillsammans med ÖFAB, ser över befintliga 
styrdokument inom området. 
 
Klimatlöfte 7: Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar 
Satsning 2022: 
Kommunen, ÖFAB, utvecklar analysen av inköpens klimatpåverkan. 
 
Klimatlöfte 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder byter ut minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst 
fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter 
tillverkade av återvunnet eller förnybart material. 
 
Klimatlöfte 9: Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder och bolag inventerar inköp och hantering av arbetskläder inför 
kommande upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för 
arbetskläder. 
 
Klimatlöfte 10: Vi använder cirkulära möbler 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder och bolag inreder med minst 20 procent cirkulära möbler i 
kommunens organisation. 
 
 



Klimatlöfte 11: Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för 
att köpa 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder har minst tre olika insatser varav minst en initieras under 2022. 
 
Klimatlöfte 12: Vi minskar vårt matsvinn i offentliga måltider och har mål 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika 
matsvinn genom förebyggande åtgärder. 
 

Klimatlöfte 14: Vi genomför energieffektiviseringar 
Satsning 2022: 
Kommunen, ÖFAB, startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter. 
 

Klimatlöfte 16: Vi installerar solenergi 
Satsning 2022: 
Kommunen, ÖFAB, prövar solceller i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och minst en 
anläggning installeras under 2022. 
 

Klimatlöfte 17: Vi arbetar med återbruk av byggmaterial 
Satsning 2022: 
Kommunen, ÖFAB, väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av 
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för återbruk i den 
byggnaden. 
 

Klimatlöfte 19: Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 

obligation 
Satsning 2022: 
Kommunen, ÖFAB, gör minst en investering via grönt lån från Kommuninvest eller liknande. 
 

Klimatlöfte 20: Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 
Satsning 2022: 
Kommunens nämnder och bolag bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att 
skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.   
 


