
 

Växjödeklarationen 2021 

I Växjö har miljöfrågan i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet varit central sedan 70-

talet. Vi har visat att med politisk vilja, långsiktiga mål och en bred samverkan är det 

möjligt att nå goda resultat. I Växjö har de klimatpåverkande utsläppen minskat kraftigt 

till en låg nivå, men trots det finns det mycket kvar att göra. Den återstående 

minskningen kan inte göras av en enskild aktör. Vi måste alla dra vårt strå till stacken. 

Men inte ens då har vi full rådighet över den klimatpåverkan som orsakas – vi är även i 

behov av att nationella myndigheter, regering, riksdag och EU agerar. 

 

Hållbara Växjö 2030 

Hösten 2019 antogs Växjös hållbarhetsprogram – Hållbara Växjö 2030 – efter en bred 

dialog med invånare och samhällsaktörer. I den inledande deklarationen förtydligas att 

programmet gäller alla och att vi alla har ett ansvar och en möjlighet att bidra till en 

hållbar utveckling utifrån vår egen rådighet. Här betonas också att ”vi som lever, bor och 

verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”. En 

central del i arbetet med Hållbara Växjö 2030 är att föra dialog och samverka med 

invånare och samhällsaktörer så att vi tillsammans når resultat och kan sporra varandra. 

 

Klimatkontraktet 

Hösten 2020 signerade Växjö kommun ett ”klimatkontrakt”. Kontraktet beskriver på 

vilket sätt kommunen ska skynda på utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle 2030. 

Med klimatkontraktet lovar kommunen att kraftsamla på lokal nivå för en snabbare 

klimatomställning, bland annat genom att samverka med flera aktörer, medan övriga 

kontraktsparter (Viable Cities, Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket) 

lovar att verka för att underlätta i system, strukturer och regelverk som kommunen inte 

har rådighet över, men som är nödvändiga för att nå ett klimatneutralt samhälle. 

 



 

Växjödeklarationen 

Växjödeklarationen innebär att vi som ställer oss bakom den lovar att vi: 

• Tar vårt lokala och globala ansvar för att möjliggöra ett klimatneutralt samhälle 

med ett gott liv för alla inom de planetära gränserna. Detta gör vi framför allt 

inom följande områden som också synliggörs i Klimatkontraktet: 

- Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel 

- Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader 

- Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter 

- Klimatsmart byggande och renoveringar 

- Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi 

- Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar 

 

• Sätter stort värde i samverkan och samskapande så att vi tillsammans bidrar till 

intentionerna i Hållbara Växjö 2030 och Klimatkontraktet, och på sikt bidra till att 

göra Växjö till en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, besökare 

och företagare, idag och i framtiden. 

 

• Uppmuntrar och utmanar varandra i vårt arbete, samt delar med oss av vårt 

kunnande. 

 

• Uppmanar myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, 

lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen 

kan underlättas, vilket är en förutsättning för att nationella och europeiska 

klimatmål ska nås. 

 

  



 

Undertecknande av Växjödeklarationen 

I och med undertecknandet av Växjödeklarationen åtar vi oss mer specifikt att: 

1)  

 

 

2)  

 

 

3)  

 

 

..  

 

 

 

Namn på aktör 

 

 

 

Växjö, ÅÅÅÅ-MM-DD 
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