
 

 

 

Lokal klimatarbetsplan för perioden 

nov 2020 till maj 2021 
Upprättad den: 2020-11-09 

Deltagande parter: 

Prisdialogens medlemmar och relevanta samverkansaktörer i Växjö. 

Del 1: Kort- och långsiktiga klimat- och miljömål: 

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 och är en del av projektet 

Klimatneutrala Växjö (Viable Cities), som pågår 2019-2021. 

Det långsiktiga målet är att vi genom kunskapsdelning, samverkan och samhandling bidrar till att skynda på 

klimatomställningen och minska miljöpåverkan. Tillsammans ska vi öka den förnybara elproduktionen i 

Växjö och samtidigt minska elkonsumtionen.  

 

Periodens mål är att skapa en konkret handlingsplan för att öka den förnybara elproduktionen i Växjö och 

minska onödig energianvändning.  

 

Målgrupper är både prisdialogens medlemmar och andra aktörer i fastighets- och energibranschen. 

 

Del 2: Handlingsplan och åtgärder för perioden nov 2020-maj 2021: 

 

Vi ska under perioden ta fram en tiopunktslista för enkla saker som alla kan göra för att bidra till ökad 

förnybar elproduktion, minskad elkonsumtion och samtidigt minskade kostnader. Vi delar med oss att våra 

erfarenheter och kompetens kring genomfört, pågående och kommande miljö- och klimatarbete. 

  

Arbetet sker genom dialogmöten under perioden nov 2020-maj 2021, med arbetsformer som anpassas 

efter rådande pandemisituation.  

 

Del 3: Positiva och negativa erfarenheter från förra årets klimatdialog 

Maj 2019-april 2020 var ett pilotår, där vi provade och utvärderade formerna för samverkan. Vi genomförde 

två lyckade frukostmöten, med både samarbetspartners och prisdialogens medlemmar. Vi uppfattade av 

det stora deltagarantalet och deltagarnas engagemang att efterfråga på mer kunskap och dialog om vad 

man kan göra på lokal nivå var stor. Därefter drabbades världen av en pandemi, vilket skapade osäkerhet 

kring framtida arbetsformer. Vi beslutade oss därför att kommande år genomföra klimatdialogens möten 

genom webinarier. 

 

 


