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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. 

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. 

Uppföljning: Föregående periods mål var att skapa en konkret handlingsplan för att nå vår 
långsiktiga målsättning.  Vi har gemensamt tagit fram en handlingsplan i form av en inspirationslista – 
som visar åtgärder som alla kan göra för att nå målet om ökad förnybar elproduktion och minskad 
elkonsumtion. Listan är en utgångspunkt för våra kommande träffar.  

Kommande period är målsättningen att öka kunskapsnivån genom att fördjupa oss i valda ämnen och 
sprida listan utanför klimatdialogens grupp.  

Del 2: Handlingsplan och åtgärder: 
Gruppen beslutade att 2-4 bokade möten ska genomföras under hösten, där ett par frukostmöten 
vänder sig till en bredare målgrupp medan något möte sker i mindre grupp. Den mindre gruppens 
uppgift blir att fokusera på arbetsprocessen. Inspirationslistan ligger som bas för arbetets innehåll och 
ska ses som ett levande dokument där vi gör tillägg, förtydligar och fyller på med innehåll. 

Uppföljning av handlingsplan och åtgärder nov 2020 – maj 2021 

Under perioden har vi som planerat genomfört workshops och webinarier där vi, förutom att arbeta 
fram inspirationslistan, har delat med oss att våra erfarenheter av pågående och kommande miljö- 
och klimatåtgärder.   
 
 
 
 



Del 3: Positiva och negativa erfarenheter från förra årets klimatdialog 

 Känslan är att viljan är god, många vill vara med och bidra till ett hållbart energisystem i 
Växjö med liten miljö- och klimatpåverkan. 

 Pga. pandemin har mötesformen genomgående varit digital, vilket gett högt deltagande men 
svårare att som arrangör skapa engagemang i hela gruppen.  

 Det har känts positivt att skapa en gemensam inspirationslista. Nu blir nästa utmaning att 
genomföra de förbättringar som vi själva föreslår. 
 

Del 4: Bilagor:  
 
Inspirationslista  
Mötesprotokoll 2020-11-05 
Mötesprotokoll 2021-01-21 
Mötesprotokoll 2021-03-02 
Mötesprotokoll 2021-04-26 
 

 


