
 

 

 

Lokal klimatarbetsplan 

Upprättad den: 2019-10-24 

Deltagande parter: 

 LTB Förvaltning AB,  Vöfab,  Energikontor 

sydost, S  Växjö Energi 

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. 

Målet är att vi genom samverkan och samhandling bidrar till att skynda på klimatomställningen och minska 

miljöpåverkan, där vi alla är del av ett hållbart energisystem 

 

Klimatdialog Växjö är en mötesplats för kunskapshöjning, inspiration, nätverkande och samhandling för 

aktörer som verkar inom fastighet och energi i Växjö.  

 

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

 

Del 2: Handlingsplan och åtgärder: 

 

Maj 2019-april 2020 är ett pilotår där vi provar och utvärderar formerna för samverkan. 

 

Arbetet leds av en processgrupp med ovan namngivna personer. 

 

Under pilotåret genomförs två frukostmöten, ett på tema Framtidens hållbara energisystem och ett på tema 

Den energismarta fastigheten. Varje frukostmöte har till syfte att ge goda exempel på hur deltagarna 

konkret kan bidra till Klimatdialogens mål och också diskutera genomförda åtgärder hos medlemmarna. 

Varje möte utvärderas. 

 

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. 

 

Efter genomförda aktiviteter kommer processgruppen analysera resultatet av första årets insatser och till 

prisdialogen föreslå fortsatt arbetssätt för Klimatdialog Växjö. 

 

Del 3: Positiva och negativa erfarenheter från förra årets klimatdialog 

En viktig del i Klimatdialogens lärandeprocess är att dokumentera och dra lärdomar från de erfarenheter som 

görs, såväl utmaningar och problem som goda exempel på åtgärder. Har ni några lokala inspirerande goda 

exempel som kan vara värda att uppmärksamma extra inom Klimatdialogen nationellt? Maila dem i så fall 

gärna till kansliet@prisdialogen.se. 

 

Ej aktuellt under pilotåret. 
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