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Introduktion 
Denna workshop utgjorde startpunkten för ett samarbete i Jämtlands län 

som kallas Klimatråd Jämtlands län. Klimatråd Jämtlands län ska utgöra en 

plattform för samarbete mellan aktörer från bl.a. näringsliv, offentlig 

förvaltning och intresseorganisationer. 

Det övergripande syftet för klimatrådet är att bidra till genomförandet av 

länets klimatstrategi, med tillhörande åtgärdsplaner för klimatanpassning, 

energieffektivisering och förnybar energi. Klimatråd Jämtlands län förvaltas 

gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands 

län. 

Bakgrund  
Workshopen inleddes med att de 63 

deltagarna fick beskriva vad de brinner för 

och vad de och den organisation eller det 

företag de företräder vill åstadkomma i 

klimatarbetet, utifrån sin situation idag.  

Utifrån detta skapades 9 arbetsgrupper 

som under dagen arbetade vidare med 

mer konkreta idéer som de utifrån sina 

positioner kan driva och påverka. 

Workshopen avslutades med att 

grupperna fick presentera sina idéer för 

varandra.  

Flera av arbetsgrupperna har ambitionen 

att ses igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/Klimatstrategi-2014-2020.pdf
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Sammanfattning av workshopdiskussion 

Nedan presenteras workshopens resultat. Det som workshopdeltagarna listade som viktigt att 

åstadkomma har ordnats utifrån ämnesområde. Arbetsgruppernas idéer beskrivs kortfattat i rutorna.  

1 Energieffektivisering 

Energilösningar från jord och skog som är klimatneutrala. 

Energihushållning. 

Brinner för att kunna få jobba med klimatfrågor. 

Energibesparingar: minska fotavtryck; stor möjlighet att påverka själv; vända attityd, ta eget initiativ. 

Kretslopp. 

Fossilfri och energieffektiv till år 2030. Djurens välfärd vid klimatförändringar (privat). 

Energieffektivisering hos alla, främst företag. 

Fossilfritt 2030 med starkt engagemang från 

kommuninvånarna. 

Vill bi klimatneutrala. Ständigt bli bättre. 

Jag vill att Jämtlands län ska bli först / bäst i 

världen med 100 % förnybar energi. 

Energibesparande åtgärder i fastigheter (skolor, 

sjukhem och äldreboenden). Gatlysen. Skapa 

bättre miljö för våra barn och barnbarn. Minska 

förbrukning av el och olja. 

Företag och organisationer ska vara 

energieffektiva. 

Energieffektivisering 

Energieffektivisering ska vara lätt att göra och informationen ska finnas till för alla. Mycket 

information finns redan på nätet; http://energirad.se och på sociala medier: Facebook. 

Gilla energi- och klimatrådgivarna i Jämtland! Fyll på med konkret info och tips. 

Jimmy Anjevall på Energikontoret modererar sidan. 

 

http://energirad.se/
https://www.facebook.com/energiradjamtlandharjedalen/
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2 Transport och infrastruktur   

Fossilbränslefritt och energieffektivt Östersund. 

Energiproduktion. Energisparåtgärder. Transporter. 

Energieffektiva vägar att nå målen. Kollektivtrafiken. 

Klimatfrågor, att vi når 2-gradersmålet, utsläppsminskningar. Fossilbränslefritt 2030. Fler tankställen. 

Cykel-koll. Trafikökning. Dagvattenhantering. Samhällsplanering – för att minska biltrafiken. 

Miljöfrågor, lokalt och globalt. Man måste själv driva frågorna i organisationen. Trafikverkets 

transportpolitiska mål, miljö och hälsa. 

”Alla ska komma fram, säkert, grönt och tryggt”. 

Ökad kollektivtrafik. Vill gärna uppnå målet fossilbränslefritt tidigare än 2030. 

Hjälp att se möjligheter genom nätverk och 

samarbete. 

Jag brinner för att nå mål och leverera resultat. 

Att minska klimatpåverkan är vårt mål. Vi jobbar 

aktivt med att minska växthusgasutsläpp genom 

att använda fossilfritt diesel. Vi ska arbeta med 

att minska klimatpåverkan med det vi kan. 

Transporter och drivmedel. 

Fokusera på åtgärder som på kort sikt kan ge 

resultat. Verkstad inom transportsektorn. 

Omställning av tung trafik – fossilfria bränslelösningar. 

Klimatsmarta transporter 

Inlandsbanan och Centrala Buss vill fördjupa sig inom området klimatsmarta transporter. Fossilfritt 

2030. Politiska lösningar – premier, offentlig upphandling? Förslag att arrangera rundabordssamtal 

med innovatörer, näringsliv, politiker, kommuntjänstemän. 

 

Kollektivtrafik 

Taxi Östersund. Har på försök en Tesla i taxitrafiken. Samarbete med Centrala Buss och Inlandsbanan 

kring RME. Följer upp under ett år, analysera brister och skapa fungerande organisation. Tord och 

Johnny vill samverka med Klimatrådets sekretariat. Bilda en grupp som arbetar med all kollektivtrafik 

i länet.  Arbetsgrupp. 

 

 

http://inlandsbanan.se/
http://www.centralabuss.com/
http://www.taxiostersund.se/25942.om_oss.html
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2.1 Biodrivmedel 

Brinner för biodrivmedel från cirkulär biomassa. Fossilbränslefri fordonsflotta och att vi ska bli bäst i 

Sverige – världen! 

Utveckla taxibranschen med el och biogas. 

Ökad tillgänglighet för fossilfria tankställen. 

Biobränsle från skogsråvara 

Bygga provfabrik med process som hanterar ligninproblemet, för tillverkning av biobränsle från 

skogsråvara. 

3 Klimatanpassning 

Hantera de risker som klimatförändringarna medför i de naturhändelser som vårt län omfattas av. 

Miljö, glesbygd, integration. Uppdrag till klimatanpassning. 

Samordnad klimatanpassning som argument för att minska klimatpåverkan. Först – minska påverkan. 

Länet ska stå robust för klimatläget 2030 – klimatanpassning. Kommunicera och belysa ekonomiska 

och hälsomässiga risker till följd av ett förändrat klimat. 

 

Riskhantering och klimatanpassning 

Klimatanpassat byggande och förvaltning. I samband med nybyggnation av bostäder har man idag 

främst koll på klimatpåverkan. Fastighetsägare och byggherrar verkar ha mindre koll på behovet av 

klimatanpassning. Anordna seminarium? Målgrupp: Fastighetsägare, byggherrar, kommuner (plan- 

och byggprocessen), Länsstyrelsen. 

Genomföra en pilotstudie. Lokal och datum för möte bokat (Ylva Anger, Östersundshem). 
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4 Kultur, turism, idrott 

Tillfrågad av arrangörerna. Engagemang i hållbar 

turism. Nya besöksanledningar. Kulturarvets roll 

i besöksnäringen. Ökade besöksantal vs 

förslitning i känsliga miljöer (NCK). 

Hållbar idrott. 

Hitta lösningar för att minska miljöpåverkan på 

besöksmålen. Minska miljöpåverkan från 

transporter. 

Kommunicera hållbarhet till Jamtlis besökare. 

Lång sikt: rädda kommunens viktigaste näring – 

vinterturism (Åre). Kort sikt: rädda Åresjön mm. 

Energieffektivisering. Skapa högre miljömedvetenhet. Hållbar turism. 

Regional turism som frihetsupplevelse skall vara attraktiv i förhållande till flygresan till Thailand (inte 

nödvändigtvis en enkel pedagogik…)  

Rädda turistnäringen. 

Turism i relation till andra näringar 

Ibland uppstår konflikter mellan turism och olika näringar (ex. STF / samebyn i fallet Handöl, 

Storulvåvägen. STF vill ha vägen öppen i maj, samebyn vill hålla vägen stängd). Allemansrätten 

kolliderar ibland med samiska intressen. Vilka restriktioner ska gälla i nationalpark. Hur ser vi på 

småviltjakten – utländska jägare på besök för att jag ripa etc? NCK, STF, SSR ska sammanträda för att 

titta närmare på dessa frågor. Vad är ”hållbar turism”?  Arbetsgrupp. 

5 Mat 

Animalieproduktion. 

Större genomslag av lokalproducerat. 

6 Affärsutveckling och teknikutveckling 

Drivna människor / organisationer / företag som vill samarbeta. 

Inventering av intressen hos länets företag  Hitta vägar att utifrån dem öka på samarbeten för att 

uppnå målen. 

Rådgivare / kommunicera till / för företag. Helt hållbarhetsperspektiv. 

 

http://nckultur.org/
https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokalavdelningar/stf-ostersund/
http://www.sapmi.se/
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Vi blir bättre på att skapa hållbara affärer. 

Snabba vägar för teknikutveckling – tjänster och produkter. Snappa upp de bra idéerna och ta dem 

vidare. 

Fungerande miljöpolicys – roller, ansvar, metoder. 

Hjälp med att hitta problem (nya) inom sjukvården. Lösningsförslag. 

Ta fram ett smörgåsbord av aktiviteter som passar både den enskilda och organisationer / föreningar 

/ företag. Högt och lågt. 

Utveckla affärerna med hållbarhet – socialt, miljö, ekonomi. 

Bidra till att kunderna – c:a 700 företag/år utvecklar sina affärer hållbart (Almi). 

Prioritera bra miljöinnovationer  bra för miljön i kommunerna. 

Ekosystemtjänster 

Varför värderar vi inte ekosystemtjänster? Värdering av ekosystemtjänster. Gröna kontrakt med 

exploatörer. Seminarium i länet om ekosystemtjänster – Klimatrådets sekretariat samlar intressenter. 

Arbetsgrupp? 

 

Utbyte av tjänster 

Idé om att skapa lokal webbvaluta som kan användas som betalmedel mellan privatpersoner för 

utförande av tjänster. Till exempel gräsklippning, målning etc. 

7 Samordning 

Brinner för dagens ”arena”. Mycket ur energiomställning. Vad ska vi satsa på? Vilka beslut? Undvika 

fallgropar! 

Klimatrådet som plattform – samordning i klimatfrågan, energiomställning. 

Lösa organisationens samordningsuppdrag och föra ut regeringens politik. 

Vi måste utveckla vårt miljö- och klimatarbete. Det är den absolut viktigaste frågan (Bräcke 

kommun). 

Att det äntligen blir av med denna gruppering i Encore-anda [www.encoreweb.eu]. 

Helhetssyn – prioritera, ta ett steg i taget, involvera många. 

http://www.encoreweb.eu/
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Metodik för att mäta växthusgasutsläpp 

Förslag om att i mätning av växthusgasutsläpp inte räkna ton/invånare utan hellre i procent av vad 

marken kan lagra. 

8 Finansieringslösningar 

Hitta vägar för att engagera fler i hållbara projekt. Ideellt engagemang med kulturarvet som bas. 

Kunna stötta nya hållbara idéer i min yrkesroll (Länsstyrelsen). 

Projekt som leder till minskade CO2-utsläpp. 

Att kunna finansiera s.k. ”klimatprojekt”. 

Klimatneutralitet. Strävan mot klimatsmarthet inom möjligheternas ram. Från små bidrag till stora. 

Underlätta finansiering av goda idéer / projekt. 

Vi behöver medel – främst ekonomiska – att genomföra fossilfri inlandsbana. 

9 Livsstil 

Hållbar livsstil. Påskynda miljöarbetet. Skapa en attitydförändring. 

Pedagogik barn / ungdom. Mat, ekologi, energi. Långsiktig hållbarhet för både hyresgäster och 

företaget (Jamtli). 

Inre omställning. Vilka beslut tar jag? Varför? Vad är lycka? Vad behöver vi? Obalans i systemet! 

Information i SPF Seniorer om energi- och konsumtionsfrågor, ekonomiskt och utsläppsmässigt. 

Konsumtion (till exempel julklappar). Materialism. Varför köper vi så mycket prylar? 

Eget ansvar – enkelt att göra rätt. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något – och då ska man göra det! 

Ha alternativberättelser. 

Smarta transportlösningar – Flexiwaggon. Attitydförändringar. 

Befria miljöarbetet från politiska trender. Privatpersoner tillämpar bondförnuft. Okunskap om hur 

vår livsstil påverkar miljön. Förse människor med kunskap. Skolan. 

Skapa ett brett engagemang för klimatfrågan i min organisation. Varje person kan göra något som 

gör skillnad. 

Valfrihet? Har vi möjlighet att välja eller är vi låsta i systemet? Skuldsättning, jobb… 
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Att undersöka vägar att förena socialism med ett grönt och långsiktigt hållbart samhälle. Det ska vara 

lätt att göra rätt – för alla. 

Brinner för familjen, naturen, människan i denna prekära samhällsomställning. Kan bidra med IT-

lösningar för detta! 

Långsiktigt: uppnå en samhällsförändring. Kortsiktigt: politiskt skapa förutsättningar för företag, 

organisationer och privatpersoner att ställa om. 

Skapa och påvisa att det går att skapa ett hållbart samhälle, utan avkall på humanvärde. 

Jag vill att Östersundshem ska vara en pådrivande kraft i hållbarhetsarbetet. Bäst i värden. Inspirera 

andra och visa att hållbarhet handlar om att tänka smart, göra allt lite bättre.  Ger affärsmässighet! 

Attitydförändringar 

Förändra attityder och inställning till konsumtion. Minska resursanvändning. (exemplet laga bh med 

strumpa). 

Starta kampanj på Facebook. Berätta ”idag har jag gjort… – vad gör du?”. 

”The climate is changing – are you?”. Diskussion fortsätter. 

 

Attitydförändringar 

Att förändra attityder och beteenden är ett långsiktigt arbete. Definiera hur det ska gå till. Maildialog 

fortsätter. 

Bilda arbetsgrupp med syfte att skapa brett engagemang. Pedagogik: nå fram utan att avskräcka! 

Datum bokat i januari. 
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38 företag, kommuner, myndigheter och 

organisationer deltog vid workshopen: 
 

Almi Företagspartner Mitt AB 

Bräcke kommun 

Centrala Buss 

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen 

Flexiwaggon AB 

Folkpartiet Liberalerna Jämtland - Härjedalen 

Green Solutions AS 

Inlandsbanan AB 

Jahwa Fikaservice AB 

Jamtli 

Jämtkraft  

Jämtland Härjedalens Idrottsförbund, SISU 

Idrottsutbildarna 

Krokoms kommun 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Miljöpartiet de Gröna Jämtland/Härjedalen 

Mittuniversitetet 

Naturskyddsföreningen Jämtland - Härjedalen 

Naturskyddsföreningen, Östersundskretsen 

NCK 

Ragunda kommun 

Region Jämtland Härjedalen 

Regionalt Designcentrum 

SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet 

Strömsunds kommun 

Studieförbundet Vuxenskolan  

Swedavia 

Svenska samernas riksförbund 

Svenska Turistföreningen 

Taxi Östersund 

Tillväxtverket 

Torsta AB 

Trafikverket 

Vindkraftcentrum 

Vänsterpartiet Jämtlands Län 

Z-Consult KB  

ZupergaZ / Närhus 

Östersunds kommun 

Östersundshem AB 
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Sekretariat: 

Ida Sjölund, Region Jämtland Härjedalen 

ida.sjolund@regionjh.se 

Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län 

lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se 


