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 § 88 Dnr KS 2021/0203 

 

Ansökan om Klimatneutrala städer 2030 - 2.0 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. ansöka om extern finansiering till hållbarhetsprojekt från 

Energimyndigheten inom ramen för utlysningen Klimatneutrala städer 
2030 – 2.0 i programmet Viable Cities 

2. överlämna stödbrev Klimatneutrala Varberg 2030, daterat 8 april 2021, 
till Energimyndigheten, i vilket kommunen åtar sig att arbeta fram ett 
klimatkontrakt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning vill söka medel för att stärka upp 
kommunens hållbarhetsarbete och den pågående satsningen med att ta 
fram en process för lokalt Agenda 2030-arbete.  

Projektet 
Kommunen kan inte ensam hantera de utmaningar Agenda 2030 innebär, 
utan behöver samverka med andra aktörer i samhället för att nå lokala 
hållbarhetsmål.  Syftet med projektet Klimatneutrala Varberg 2030 är att 
öka takten på klimatomställning i Varberg genom att utveckla nya 
samarbetsformer mellan kommun, näringsliv, idéburen sektor och 
invånare.  

Med siktet inställt på ett klimatneutralt samhälle år 2030 ska projektet 
skapa förutsättningar för kommunen att – genom innovationsdrivet 
medskapandet med andra – frambringa mer kraft i arbetet med lokalt 
prioriterade hållbarhetsutmaningar. 

Utlysningen 
Utlysningen heter Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 och är en del av Viable 
cities som är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på 
klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är att snabba på 
omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla 
inom planetens gränser. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 165. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
PM om utlysningen Klimatneutrala städer 2030 – 2.0, daterat 6 april 2021. 
Stödbrev Klimatneutrala Varberg 2030, daterat 8 april 2021. 
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Övervägande 
Utlysningen och den förväntade leveransen från projektet ligger mycket väl 
i linje med Varbergs kommuns pågående arbete med att utveckla en process 
för lokalt Agenda 2030-arbete, samt den kommande energi- och 
klimatstrategin med tillhörande handlingsplan. Att tilldelas medel från 
utlysningen hade inneburit extern finansiering som främjar detta arbete. 
 
Den politiska förankringen är centralt för att kvalificeras som en av 20 
städer som tilldelas medel i utlysningen. Ansökan måste innehålla ett 
stödbrev som tydliggör den politiska förankringen av projektet i 
kommunledningen, inklusive avsikten att signera Klimatkontrakt 2030.  
 
Klimatkontraktet förhandlas fram utifrån lokala förutsättningar och 
revideras årligen. I klimatkontraktet åtar sig kommunen att arbeta för att 
minska klimatutsläppen med stöd av en tydlig portfölj av insatser samt att 
öka sin innovationsförmåga – det vill säga förmågan att samarbeta på nya 
och effektiva sätt inom kommunen och tillsammans med andra i samhället. 
Kommunen ska också engagera medborgarna i arbetet för klimatneutrala 
och hållbara städer.  
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Protokollsutdrag: Näringslivs- och destinationskontoret 
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