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Protokoll – Klimatdialog  
Datum: 25 November 2021 

Ort:  Motala  

Deltagarlista: 
 (Motala 

kommun)  
 (Motala kommun)  
 (Bostadsstiftelsen 

Platen)  
 (Fastighets AB 

Radiomasten) 
(Fastighets AB 

Radiomasten) 
 
  

 (Vattenfall) 
 (Vattenfall) 

(Vattenfall) 
 (Vattenfall) 
(Vattenfall) 

 
 

Klimatdialogmöte 

• Protokollförare – Lina Aglén (Vattenfall) 

• Justerare – Emil Wissman  

Klimatdialogmöte 

• Lina Aglén öppnade mötet och berättade om Klimatdialogens bakgrund 
och syftet med dagens möte.  

• Representanterna från Motala kommun utsågs till mötets justerare.  

• Berit Sanded berättar om lokala initiativ kopplade till Vattenfalls 
klimatarbete 

• Lisa Moll berättade cirkularitet, resurseffektivitet och olika format för 
miljöhandlingsplaner nationellt och inom Vattenfall. 

 
 

Gruppdiskussion om gemensamma mål  
För Motala kommun är ”vadet” baserat på de nationella målen. ”Huret” är för 
närvarande under diskussion.  
 
Platen har jobbat mot Agenda 2030 ganska länge. Platen har anslutit sig till Fossilfri 
Allmännytta 2030, och delar deras klimatmål.  
 
Vattenfall jobbar mot att vara 100% fossilfria i Motala till 2025. 
 

Gruppdiskussion om CO2 redovisning och leverantörsutsläpp 
Platen tycker att det är jätteviktigt att Vattenfall har målsättningarna att vara fossilfria 
till 2025, annars klarar de inte sina egna klimatmål till 2030. 
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Platen tycker att de nyckeltal som Vattenfall tillhandahåller gällande CO2 utsläpp är 
lite otydliga kring vad de inkluderar, ifall de inkluderar hela värdekedjan eller inte. 
Vattenfall förtydligar att de utläppssiffror man delar med sig av till kunder endast 
inkluderar avtrycket från egen produktion, och att man följer rapporteringsmallarna för 
Kvalitetsnyckeln, Energimarknadsinspektionen och SCB. För egen kännedom så 
registrerar man och rapporterar även leverantörsutsläppen för att bättre kunna jobba 
med att minska dessa. Vattenfall återkommer med ett datum efter årsskiftet då 
kunderna kan förvänta sig se senaste CO2 utsläppssiffrorna.  
 
Platen nämner att de som en del av initiativen inom Fossilfri Allmännytta poängsätter 
leverantörer även utifrån deras respektive leverantörskedjor. 
 
Platen undrar hur långt produktionsmaterialet som Vattenfall använder transporteras. 
Vattenfall svarar att samtligt material, frånsett eventuell spetslastolja, som används i 
produktionen kommer från inom en radie på 7 mil. 
 
Vattenfall och Platen har båda positiva erfarenheter av att sätta leverantörskrav på 
transporter för att minska bränsleförbrukning kopplad till transport. 
Vattenfall har som mål att elektrifiera egen transport med 100% till 2030, och att 
minska CO2 utsläppen från leverantörskedjan med 50% till 2030. Gruppdiskussion 
om eventuell gemensam plan, uppsamlande diskussion och nästa steg 
 

Uppsamlande gruppdiskussion och nästa steg 
Roger från Radiomasten tycker att det är bra att vi samarbetar och har gemensamma 
målsättningar, men sen är det viktiga vad vi gör mellan det att vi träffas i våra egna 
organisationer. 
 
En plattform för kontinuerlig samverkan och diskussion är viktig. Det forumet som 
saknas är långsiktiga strategiska forum för hur Motala ska byggas vidare hållbart 
tillsammans. Klimatfrågor jobbas redan aktivt med i vardagen i respektive 
organisation. 
Platen önskar att Vattenfall skulle ha mer åsikter och inblandning kopplat till 
exempelvis Motalas översiktsplan. Kommunen har ett önskemål att diskutera om hur 
samtliga deltagande organisationer ser på en gemensam strategi tillsammans för 
kommande utvecklingsområden. 
 
Platen känner att detta forum behövs lokalt, men att Vattenfall kanske inte är den 
bästa ägaren och undrar ifall kommunen vore bättre placerad att hålla i en sådan 
plattform.  
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