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  Till Kommunstyrelsens ordförande 

 
Nu lanserar vi det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för 
ett hållbart Västra Götaland 

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala må-

len för hållbar utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra 

Götaland arbetar vi även med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Ut-

maningarna för att nå målen är globala men lösningarna är många gånger lokala. 

Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att omsätta dessa globala åta-

ganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra men viktiga 

arbete. 

För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med 

kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdspro-

grammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I det nya pro-

grammet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som främjar klimat och biologisk 

mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både regionalt och nat-

ionellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram emot 

ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

Årets miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Lä-

get är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generat-

ioner. Det är av största vikt att vi inte tappar modet i detta läge utan istället blickar 

framåt och skruvar upp tempot i miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi 

göra märkbar skillnad som främjar både miljön och klimatet och ni kommuner har 

en viktig roll i detta.  

Lanseringen av åtgärdsprogrammet kommer att äga rum digitalt den 16 mars. Eve-

nemanget är öppet för alla aktörer som vill delta i åtgärdsarbetet med Miljömålen, 

vi hoppas att din kommun är med vid det tillfället. Det är dags att gemensamt kraft-

samla så att vi kan skapa ett hållbart Västra Götaland!  

 

Lisbeth Schultze, Tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

https://www.hallbartvg.se/
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2565
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2021-12-02-lansering-av-atgardsprogrammet-for-miljomalen.html

