
 
 

 
Lokal klimatarbetsplan 
Upprättad den:    2019-10-24 
Uppdaterad den: 2022-10-14 
Deltagande parter: 

 Växjö Bostäder  
 – Växjöbostäder 

- Växjöbostäder 
 - Ltb Fastigheter 

- Videum AB 
 - Nyfosa 

 – Nyfosa 
 - Växjö kommun 
- PeHå Förvaltning/Castellum 

- Castellum  
 - Nivika 
- CA Fastigheter 

 - Riksbyggen 
– Emilshus 
 – Emilshus 

– Petri fastigheter 
– Petri fastigheter 
 – HSB 

 - Vidingehem 
 - Vidingehem 

- Växjö Energi 
 – Videum AB 

 - Växjö Energi 
– Växjö Energi 

Växjö Energi 
 - 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 
 
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: 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 har varit utgångspunkt för våra träffar. Vi har fördjupat oss i valda ämnen för att 
öka kunskapen hos deltagarna.  

 

 

 

 

 



 

Del 2: Handlingsplan och åtgärder: 
 
 

Gruppen beslutade att 2-4 bokade möten ska genomföras. Där ett par möten 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 2021 – Frukostmöte med information om förnyat medlemskap 2022 samt resultat från 
föregående år. Gästföreläsare från Bixia som informerade om de höga elpriserna och hur de som 
elbolag ser på prissättningen framöver. 
Mars 2022 - Digitalt möte med gästföreläsare från Castellum som presenterade deras arbete: 
Gemensam effektstrategi. 
April 2022- Vi presenterade vårt arbete med Klimatdialogen i Växjö på Prisdialogens webbinarium för 
medverkande fjärrvärmeföretag och kunder. 
Maj - Planerat möte med gästföreläsare från Svensksolenergi inställt pga. lågt deltagande 
Juni 2022 – Möte i samband med Prisdialogsmöte. Genomgång av Klimatbokslut 2021 samt 
planering inför kommande möten.  
Oktober 2022 – Studiebesök på Sandviksverket samt information om hur vi producerar fjärrvärme 
och el i vårt biobränslebaserade kraftvärmeverk! 
 
Del 3: Positiva och negativa erfarenheter från förra årets klimatdialog 
 

 
 Utmaning att hitta arbetssätt för gruppen. 
 Vi har valt att utgå från medlemmarna i Prisdialogen för samarbetet men håller separata 

möten.  
 Viljan finns men utmanande att skapa engagemang – det är vi som står för planering och 

utförande. 
 Positivt att skapa en gemensam inspirationslista – ger en röd tråd i vårt arbete. 
 Samarbete med kommunen av framtagning av ny Energiplan - vår punktlista har vävts in i 

planen 
 Utmaningen för oss är att upprätthålla engagemanget i gruppen och genomföra de 

förbättringar vi föreslagit! 
 

Del 4: Ev. Bilagor: 
 
Inspirationslista 
Mötesprotokoll 2021-11-23 
Mötesprotokoll 2022-06-16 

 




