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Del 1: Kort- och långsiktiga klimat- och miljömål 
Syftet är att hitta gemensamma mål och hur deltagarna kan samverka för att uppnå dem. 

I denna del ingår även att följa upp deltagarnas mål från förra året, från och med andra året som 

medlem i Klimatdialogen. 

Mål: 

* Fortsätta minska energi- och effektbehov 

* Utnyttja resurser så effektivt som möjligt och tillvarata energi 

* Öka produktionen av förnybar el lokalt 

* Fasa in förnybar fjärrvärme för att ersätta sämre uppvärmningsalternativ 

 

Målen är av långsiktig karaktär och står kvar oförändrade sedan förra året. 

 

Del 2: Handlingsplan och åtgärder 
Syftet med denna del är att konkretisera vad som kan göras i avsikt att uppnå uppsatta miljö- och 

klimatmål. Exempel på detta kan vara ett samarbete mellan kunder och fjärrvärmeleverantör för att 

minska effekttoppar. Kan kunderna använda energin så att fjärrvärmeföretaget kostnader minskar 

för att producera och leverera och vilka fördelar finns då för kunderna? Vad ger det för ekonomiska 

och miljömässiga effekter?  

I denna del ingår även att följa upp förra årets handlingsplan och åtgärder, från och med andra året 

som medlem i Klimatdialogen. 

Aktiviteter: 

* Fortsätt uppdatera hur mycket förnybar el som aktörerna i nätverket tillsammans producerar. 

* Använd projektet Flexisync till att ta fram förslag på mätetal för effekt och flexibilitet. Ta fram 

Coincidence Factor för några av deltagarna i Klimatdialogen. 



* Undersök om PPA (power purchase agreement) är godkänt inom Allmännyttans klimatinitiativ 

för att nå uppsatta mål. 

* Mölndal Energi och Mölndalsbostäder undersöker möjligheten att ansluta Kålleredsgården till 

fjärrvärmenätet. Husen värms idag med direktverkande el. 

* Fortsatt dialog mellan Förbo, Mölndalsbostäder och Mölndal Energi gällande samverkan Kikås 

solpark. 

 

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.  

Det var mycket svårt att genomföra Klimatdialogen på ett meningsfullt sätt digitalt under pandemin. 

Alla parter uppskattade att kunna träffas fysiskt detta år.  

Att genomföra ett gemensamt studiebesök och lära sig mer om forskningsprojekt kopplat till 

energisystem var väldigt uppskattat och upplevdes uppfylla ett av de viktigaste syftena med 

Klimatdialogen – att lära av varandra. 

 

 

Del 4: Eventuella 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 

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