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Lokal klimatarbetsplan 

Upprättad den: [2020-11-15] 

Deltagande parter: 

Carina Rashidi Ståhlberg (Motala kommun) 

Frida Louhi (Bostadsstiftelsen Platen) 

Håkan Carlsson (Fastighets AB Radiomasten) 

Christer Larsson (Askersundsbostäder, två deltagare) 

Daniel Pogosjan (Vattenfall Värme) 

Kurosh Beradari (Vattenfall Värme) 

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

Syftet är att hitta gemensamma mål och hur deltagarna kan arbeta och samverka för att uppnå dem.    

Eftersom detta var första året gick deltagarna just igenom sina hållbarhets- och klimatmål. Detta för att 

förstå varandras utmaningar och plan framåt. Flera deltagare har målet att vara Fossilfria till 2030 – det 

känns som ett mål som kan vara konsensus i deltagargruppen. Vissa av deltagarna jobbar med att ta fram 

och göra sin mål skarpare. Vattenfall har ett ambitiöst mål om att vara fossilbränslefria i Motala/Askersund 

till 2025, detta kommer att hjälpa övriga deltagare att kunna uppnå sina mål.  

Tydligare gemensamma mål kommer att försöka upprättas till nästa års klimatdialog.  

 

 

 

Del 2: Handlingsplan och åtgärder: 

• Gruppen enades om att Vattenfall ska facilitera ett nytt möte nästa år – bjuda in kunderna så ska 

kunderna engagera sig 

• Målet är att hitta ett tema – t.ex. omställning av fordonsflottan eller solenergi  

• Det är önskvärt att ha ett besök hos någon kund för att inspirera och berätta om vad man gör i 

klimatfrågan - nästa träff föreslogs att ev. vara hos Askersundsbostäder, men att Vattenfall hjälper 

till att arrangera, utifrån ett ev. gemensamma projekt. 

 

Alla deltagare jobbar med hållbarhetsfrågor på olika nivåer. Deltagarna hade alla ambitioner och mål att:  

• Elektrifiera fordonsflottan av tjänstebilar och andra yrkesfordon 

• Installera laddstolpar så att det är tillgängligt – dels för eget bruk men även andra i den lokala 

omgivningen  

• Minska energiförbrukning 

• Överväger att installera förnybara energikällor, t.ex. solceller 

• Bygga vidare eller arbeta fram klimatprogram/miljöprogram för att nå sina hållbarhetsmål 

•  

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@prisdialgoen.se. 

 

• Man har liknande utmaningar och frågeställningar – många har liknanden mål – vilket gör att man 

kan diskutera och hitta synergier framgent.  

• Ett positivt och inspirerande möte - man är väldigt öppen för ytterligare möte för att komma vidare i 

dialog om vad man kan göra mer lokalt. 
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Del 4: Ev. Bilagor: 

Ytterligare underlag och information som anses vara av vikt för att bättre förstå innehållet i 

klimatarbetsplanen kan biläggas densamma. Det kan t.ex. vara nationella mål som de lokala målen och 

aktiviteterna knyter an till, tekniska beskrivningar och förklaringar av ord eller begrepp. 

 

Protokoll från Intromöte Prisdialogen och Arbetsmöte Klimatdialogen.  

 


