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Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor. 
Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. 
Inom ramen för Klimatdialogen tas en struktur för det lokala miljö- och 
klimatarbetet fram för att stimulera lokal dialog om miljöfrågor. 
Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt 
miljö- och klimatarbete.

Klimatdialogen ger möjligheter att lyfta goda exempel av miljö- och 
klimatarbete i fjärrvärmesektorn. Klimatdialogen ska lyfta goda exempel och 
ger de deltagande parterna möjlighet att samtala, samverka och öka 
förståelse för det lokala klimatarbetet.

Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen och medlemsansökningar i 
Klimatdialogen granskas av Prisdialogens kansli och beslutas av Prisdialogens 
styrelse. På så sätt får medlemmar i Klimatdialogen en fristående granskning, 
kvalitetssäkring och potentiellt även rekommendationer för hur processen 
kan förbättras ytterligare.

Utdrag prisdialogens hemsida

OM KLIMATDIALOGEN I SVERIGE
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Prisdialogen beslutade den 9 maj 2019 att genomföra ett pilotår för Klimatdialog Växjö 
med gemensamma aktiviteter under året och därefter utvärdera resultatet.

OM KLIMATDIALOG VÄXJÖ



EN DEL AV DIN VARDAG

Syfte med Klimatdialog Växjö är att Växjö Energi, kunder och andra lokala 
energiaktörer gemensamt ska arbeta för att uppnå en minskad klimat- och 
miljöpåverkan i det lokala energisystemet. Klimatdialogen tar avstamp i 
Prisdialogens metod för dialog och samverkan på frivillig basis.

Klimatdialog Växjö är en mötesplats för kunskapshöjning, inspiration, nätverkande 
och samhandling för aktörer som verkar inom fastighet och energi i Växjö.

Genom Klimatdialog Växjö bidrar vi till att skynda på klimatomställningen och verka 
för ett hållbart energisystem, dels genom aktiva åtgärder hos deltagande aktörer 
och dels genom att underlätta för andra (fastighetsnyttjare etc) att minska sin 
påverkan.

Klimatdialog Växjö är en del av projektet Klimatneutrala Växjö (Viable Cities). 
Klimatdialog Växjö kommer också samordnas med andra lokala och regionala 
initiativ som Sustainable Småland och Goda Hus.

Syftet med Klimatdialog Växjö utgår från det nationella syftet med Klimatdialoger. 

SYFTE KLIMATDIALOG VÄXJÖ 
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• att förutsättningar för frivillig och inspirerande lokal dialog om miljö- och 
klimatfrågor mellan Växjö Energi, kunder och andra lokala aktörer skapas. 

• ökad kunskap om hur åtgärder påverkar energisystemets utmaningar och 
möjligheter, t ex energieffektivisering, större andel förnybar energi, 
minska effekttoppar, styra förbrukning mot tider för överskottsproduktion 
och energilagring . 

• att aktörer, genom att inspirera varandra, gemensamt hittar effektiva 
lokala åtgärder som minskar klimat- och miljöpåverkan. 

• att Växjö Energi och kunder genom inspirerande dialog och frivillig 
samverkan genomför åtgärder som minskar klimat och miljöpåverkan.   

• att samtliga aktörer arbetar öppet och transparent och deltar aktivt för att 
sprida goda exempel.  

• att lokala klimatdialogen granskas och får återkoppling från Prisdialogens 
nationella kansli.

KLIMATDIALOG VÄXJÖS SYFTE SKULLE UPPNÅS GENOM:
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Större och mindre fastighetsägare i Växjö, större energianvändare (hyresgäster), Växjö kommun, 
Energikontor sydost, Växjö Energi och övriga aktörer med värdefull kompetens för gruppen

DELTAGARE KLIMATDIALOG VÄXJÖ 

Hans Håkansson LTB Förvaltning AB, 

Erika Borginger Vöfab, 

Pierre Ståhl och Johan Milton Energikontor sydost, 

Staffan Ljungdahl/Sofie Nielsen och Julia Ahlrot Växjö Energi

PROCESSGRUPP UNDER PILOTÅRET
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Förutsättningar som gavs av prisdialogen

• Klimatdialog Växjös första år pågår maj 2019-april 2020

• Vi ser detta år som ett pilotår där vi testar ett upplägg som utvärderas för att kunna utveckla 
inför kommande år.

• Vi utser en mindre processgrupp (3-6 deltagare) som driver arbetet framåt och planerar 
aktiviteterna. Växjö Energi är sammankallande för processgruppen. 

• Vi genomför aktiviteter i samarrangemang, gärna med roterande värdskap.

KLIMATDIALOG VÄXJÖ 2019/20 
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Två frukostmöten i samarbete med Sustainable Småland 
1. 17 sep 2019: Ett hållbart energisystem möjligt? – Världspremiär för Klimatdialog Växjö

2. 4 feb 2020: Den energismarta fastigheten (nov 2019)

Upplägget vid våra frukostmöten har varit att vi börjar med kunskapshöjning om aktuellt tema och därefter 
sker samtal om vad som kan appliceras på lokal nivå.

Båda mötena har utvärderats av deltagarna efter genomförd aktivitet.

Utvärdering av pilotåret och framtagande av förslag till upplägg 2020/21 
Processgruppen har utvärderat pilotåret och tagit fram förslag till fortsättning…

Medlemskap i Klimatdialogen nationellt
Klimatdialog Växjö ansökte om medlemskap i Klimatdialogen 14 nov 2019 och fick ansökan beviljad 25 nov 
2019. Växjö Energi var det sjunde energibolaget i Sverige som blev medlem.

Processgruppsmöten under pilotåret
Processgruppen har genomfört (hittills) sex möten under pilotåret i syfte att leda Klimatdialog Växjö framåt.

AKTIVITETER KLIMATDIALOG VÄXJÖ PILOTÅRET 2019/20  
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ETT HÅLLBART ENERGISYSTEM MÖJLIGT? 
– VÄRLDSPREMIÄR FÖR KLIMATDIALOG VÄXJÖ

17 SEPTEMBER 2019
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• Frukostmingel

• Inledning 

• Effektbrist i Sveriges tillväxtregioner? (Marcus Annell, Bixia)

• Framtidens lösningar finns redan idag! (Johan Saltin, Norconsult)

• Samtal och diskussion

• Kompetensförsörjningen säkras för framtiden (Jörgen Forss och Ellie Cijvat, Linnéuniversitet)

• Avslutning 

AGENDA FRUKOSTMÖTE 17 SEP 2019
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DEN ENERGISMARTA FASTIGHETEN

– KAN VI MED HJÄLP AV DIGITALISERING 
PÅSKYNDA KLIMATOMSTÄLLNINGEN?

4 FEB 2020
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• Frukostmingel

• Inledning 

• Resultat av EU-projektet Ready – innovativ energieffektivisering (Sara Eliasson, 
Växjöbostäder och Håkan Halléhn, Wexnet)

• DIACCESS, ett nytt innovationsprojekt för att accelerera digitaliseringen av Växjö (Pontus 
Berglund, Växjö kommun)

• Samtal och diskussion

• Avslutning

AGENDA FRUKOSTMÖTE 4 FEB 2020 
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Vår ansökan till Klimatdialogen nationellt, 
inskickad 14 nov 2019

FRAMTAGANDE AV LOKAL KLIMATARBETSPLAN
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MEDLEMSKAP I KLIMATDIALOGEN 25 NOV 2019
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De två frukostmötena har varit uppskattade bland deltagarna. Viktiga ämnen för 
Växjöregionens utveckling och klimatomställning har diskuterats. Utvärderingarna har 
gett höga betyg och man har lyft fram inspirationsföreläsningar, gruppsamtal och 
nätverkande mingel som aktiviteter som skapar stort värde. Man har även påtalat den 
breda blandningen av deltagare som någonting positivt.

Prisdialogens styrelse rekommenderade, i samband med godkännande av vår 
ansökan, Växjö Energi och övriga involverade att i framtida klimatdialog försöka bli 
mer konkreta såväl avseende vilka kort- och långsiktiga mål man arbetar mot som 
avseende konkreta åtgärder i handlingsplanen. Processgruppen tillstyrker 
rekommendationen.

Det pågår flera processer och initiativ i Växjöregionen för att minska klimatpåverkan. 
Klimatdialog Växjö bör samordnas och samleva med kommunens styrdokument, som 
Hållbara Växjö 2030 och Energiplanen, samt projekt som t ex Klimatneutrala 
Växjö/Viable Cities och POTEnT. 

Vi behöver tydliggöra vilka deltagande parter som ska stå som avsändare för 
Klimatdialog Växjö.

UTVÄRDERING AV PILOTÅRET 2019/20
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Syfte med Klimatdialog Växjö är att Växjö Energi, kunder och andra lokala 
energiaktörer gemensamt ska arbeta för att uppnå en minskad klimat- och 
miljöpåverkan i det lokala energisystemet. För detta år blir fokus att få en gemensam 
bild av ett hållbart energisystemet för Växjöregionen.

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG FÖR KLIMATDIALOGEN 2020/21
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Uppdrag för Klimatdialog Växjö 2020/21 är främst att ta fram en gemensam bild över 
Växjös hållbara energisystem. Bilden tas fram i ett gemensamt arbete med utvalda 
aktörer. 

• Arbetet sker i en väldefinierad grupp, dvs samma personer deltar i en serie 
workshops mot ett tydligt mål. Deltagare är dels några av Växjö Energis större kunder 
(dvs prisdialogens medlemmar), dels några av Växjös större näringsidkare, dels 
utvalda offentliga aktörer samt Växjö Energi.

• Klimatdialogen ansvarar för arbetets framdrift och resultatet ger input till Växjös 
energiplan (god timing då energiplanen ska revideras fr o m hösten 2020).

• Två frukostmöten hålls under året för inspiration kring klimatomställning och dialog 
kring den framväxande bilden av det hållbara energisystemet. Frukostmötena hålls i 
ett öppnare format med en större grupp som bjuds in. 

• Klimatdialog Växjö redovisar uppnått resultat för Prisdialogen våren 2021.

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG FÖR KLIMATDIALOGEN 2020/21
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Att Prisdialogen godkänner redovisningen av Klimatdialog Växjös pilotår och ställer sig 
bakom förslag till upplägg för Klimatdialog Växjö 2020/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR PRISDIALOGEN


