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Bakgrund 

Fredag 16 september 2016 genomfördes workshop nummer tre i Klimatråd 

Jämtlands län. Klimatrådet är 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. 

Syfte  

Denna workshop arrangerades i samarbete med Mittuniversitetet (MIUN). MIUN Innovation hade 

redan under början av höstterminen rekryterat ett antal frivilliga studenter som ville ge sig i kast med 

klimat-, livsstils- och attitydfrågor under projektnamnet ”Samhällsutmaningen”. Under torsdagen 

den 15 september ägnade studenterna sig åt grupparbeten, för att försöka finna kreativa lösningar 

till en del av de frågeställningar som dryftas i klimatrådets arbetsgrupper. 

Studenterna fick också hjälp med initierade och inspirerande insikter från Stefan Nilsson, en av 

Sveriges mest kända trendexperter som regelbundet återkommer i TV, radio och tidningar. På 

torsdagen höll Stefan en morgonföreläsning för studenterna och fanns sedan till hands hela dagen 

som bollplank under grupparbetena. Ett tiotal medlemmar från klimatrådet ställde också upp som 

diskussionspartners under torsdagen eftermiddag då studenternas ”pitchade” sina idéer och fick 

återkoppling vad gäller hållbarhet, affärsnytta, marknadspotential etc. 

Trender kan låta ganska ytligt, menade Stefan som med hjälp av olika exempel vid en 

morgonföreläsning för klimatrådets medlemma på fredagen visade att trender egentligen handlar 

om vad ”vanliga människor” tycker är viktigt. Som eko-trenden. Hur ska vi som personer eller företag 

förhålla oss till den? Eller längtan till det äkta och genuina. Hur agerar vi? Och hur kan trenderna 

influera vår design och omställningen till ett hållbarare samhälle?  

Vid workshopen deltog totalt 70 personer varav 30 studenter från Mittuniversitetet och 39 personer 

från 28 företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Denna rapport är en kortfattad 

sammanfattning av studenternas grupparbeten och de diskussioner som fördes i klimatrådets 

arbetsgrupper under fredagen. 

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/Klimatstrategi-2014-2020.pdf
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Studenternas arbete 

Torsdag 15 september, dagen innan Klimatrådets workshop, arbetade 30 studenter från 

Mittuniversitetet under projektnamnet ”Samhällsutmaningen” med olika frågeställningar kopplade 

till några av de områden som hanteras i klimatrådet. Studenterna kom från olika utbildningsprogram 

och discipliner: ekoentreprenör, ekoingenjör, ekonomi, ekoteknik, kvalitets- och 

ledarskapsutveckling, matematik, psykologi, risk- och krishantering samt sportstech. 

Här nedan sammanfattar vi kort studenternas grupparbeten som de själva presenterade inför 

klimatrådet på fredagen den 16 september.  

1 ”Cykelhelgen” 
Ett årligt event där man på t.ex. Stortorget samlar det lokala näringslivet – cykelbutiker, tillbehör till 

cyklar, sportkläder – en liten mässa. Erbjuder tjänster som cykelservice, testa nya cyklar, testa olika 

tillbehör, säkerhet. Inspirerande talare. Exponera cykling i syfte att minska bilåkande, cykelpendla. 

Kunskapsforum (kommunerna samordnar). Hur stimulera ökat cykelpendlande? Litet i samma stil 

som trafikantveckan fast fullt fokus på cykling. Lobba mer för cykling än elbilar. Stimulera 

cykelpendling. 

Använda sociala medier för att skapa uppmärksamhet. Hashtag #jagcyklar. 

Identifiera hinder – vad är det som gör att jag inte cyklar? 

2 Enheten för klimatet 
Enligt modell ”sommarkontoret”. Det händer väldigt mycket i form av olika initiativ kring hållbarhet 

och klimatsmarta livsstilar runt om i länet men ingen har en helhetssyn. Vi behöver finna vägar att 

stötta små lokala initiativ.  En lotsfunktion för aktörer runt om i länet. Lyfta goda exempel och 

synliggöra dessa. Främja de klimataktiviteter som sker i länet. Enheten för klimatet kan vara en 

plattform för att främja samarbete och aktiviteter. Kan eventuellt använda klimatrådets webb. Vara 

ute i byarna och lyssna, uppmuntra de initiativ som sker. Viktigt att hitta former för fördelning av 

ekonomiskt stöd. Ofta kan en liten peng räcka för att stimulera fortsatt verksamhet, t.ex. 2 000 kr. 

3 Prylbiblioteket 
Vi behöver förändra beteende när det gäller att äga saker. Finna lösningar för att dela prylar. 

Studenter är en målgrupp som är lätt att påverka och som inte redan har alla prylar som behövs, har 

begränsat utrymme att förvara prylar och begränsad ekonomi. Starta med prylbibliotek för 

studenter. Biblioteket drivs med hjälp av Studentkåren. Alla medlemmar kan bidra genom att 
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registrera egna prylar för utlåning. Exempelvis symaskin, borrmaskin mm. Detta nya beteende att 

låna/hyra kan sedan leva kvar efter studenttiden. Lansera idén för Östersundshem för att erbjuda 

sina hyresgäster. 

4 Minska matsvinn på gårdsnivå 
Samordningscentrum för minskat svinn från gården. Hur får man skörden/maten att nå konsumenten 

direkt? Ta vara på sådant som inte blir skördat och ta vara på grönsaker som inte håller standard – 

”fula grönsaker” kan säljas på lokal marknad. Distribution kan ske via ”glassbilen-konceptet”. 

Samhällsintegrering, se till att nyanlända får arbete med att skörda och sortera på gårdar i länet. 

Säsongsarbetare inom besöksnäringen kan arbeta på gården under hösten/skördetid. 

5 Sportskjutsen 
Problemet med utsläpp från trafiken när alla föräldrar lämnar och hämtar sina barn och ungdomar på 

olika idrottsaktiviteter. Alla familjer ska inte behöva köra fram och tillbaka två gånger per kväll för 

varje aktivitet. Viktigt att finna lösningar som passar barn och unga i landsbygd/tätort. 

Alternativ – utveckling av kollektivtrafiken. Kartläggning av flödet av barn och unga i samband med 

fritidsaktiviteter. Kan vara samarbete mellan idrottsföreningar och läns-/stadstrafiken. Var bor 

barnen? Var ligger anläggningarna? Idag ligget mycket fokus på jobbpendling. Kan kollektivtrafiken 

ha mer fokus på barnen? T.ex. hur ska barn ta sig från Odensala till Arenan för att träna gymnastik?  

6 Mat efter säsong  
Genom att så långt som möjligt välja färsk lokalproducerad säsongsanpassad mat i stället för 

importerade produkter kan klimat-/miljöbelastningen minska. Färsk mat har dessutom sällan 

behandlats med tillsatser. Genom att följa årstidsväxlingarna kan man ändå få variationsrik kost. Hur 

kan vi informera och upplysa om detta? Öka kunskaperna om att äta säsongsanpassat genom att ta 

fram en liten folder som finns tillgänglig i dagligvaruhandeln, på skolor, arbetsplatser etc. 
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Sammanfattning av workshopdiskussion 

Nedan presenteras workshopens resultat utifrån diskussionerna inom arbetsgruppernas olika 

ämnesområden.  

7 Biobränslen och transporter 
Samtalsledare: Anne Sörensson, Grön trafik, Östersunds kommun 

Sekreterare: Moa Breivik, Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen 

Moa informerade kort om den förstudieansökan om laddinfrastruktur i Jämtlands län som har 

lämnats in till Europeiska Regionala utvecklingsfonden som Tillväxtverket administrerar. Region 

Jämtland Härjedalen är projektägare och står för medfinansiering i förstudien. Tanken är att 

projektet ska utreda geografisk områden där laddinsfrastruktur saknas, utreda tekniska och juridiska 

frågor samt informera om hur det fungerar att ha elbilar, om de möjligheter som finns att söka 

investeringsbidrag för byggande av laddstolpar, visa på goda exempel och identifiera de målgrupper 

som kan vara intresserade fortsatta satsningar på laddinfrastruktur.  

Presentationen ledde till vidare diskussioner om elbilar och laddinfrastruktur och vikten av att 

laddstolpar byggs i hela länet för att utvecklingen ska gå framåt. Fortfarande finns områden som helt 

saknar laddstolpar.  

Grön trafik gjorde en presentation om biodrivmedel, både med avseende på det drivmedel som är 

tillgängligt i Sverige och dess ursprung och hållbarhetsaspekter, men också en utblick hur det ser ut 

globalt med tillgång och efterfrågan och hållbarhetsaspekter i produktionsfasen. Gruppen 

diskuterade möjligheter och tillgången på biodrivmedel i länet samt vilka typer av drivmedel som 

efterfrågas nu och vad som kan komma att efterfrågas i framtiden. Kortsiktiga politiska spelregler när 

det gäller biobränslen lyftes fram som ett hinder i utvecklingen. 

 SEKAB berättade att de beviljats stöd från klimatklivet för att bygga en ED95 tank i Västernorrland. 

Drivmedlet ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.  

 Inlandsbanan berättar att de fått avslag på en ansökan till klimatklivet gällande en satsning på RME 

samt att de är intresserade av att samarbeta med andra aktörer gällande biodrivmedel. 

Multifuelstationer togs upp som en möjlig väg för att kunna tillgodose olika aktörers behov och även 

möjlighet att vara flexibel inför de förändringar av utbud som är sannolika i framtiden. 

Taxi Östersund lyfte att man gärna vill att reglerna för kollektivtrafikfält ses över, om de kan 

användas av taxinäringen förbättras logistiken och resorna förkortas. 

Gruppen konstaterade gemensamt att man saknar representanter för åkeribranschen i 

diskussionerna och hoppas att de kan delta i gruppen framöver. Om åkerisidan också arbetar mot 

samma mål kan en del logistiska hinder bli lättare att komma över. 
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Anne Sörensson lyfte kollektivtrafikfrågan, hur bibehåller vi den kollektivtrafik som finns vid 

kommande upphandlingar? Hur får vi fler att åka buss? 

8 Livsstilsförändring 
Samtalsledare: Anders Sinegube, Jamtli 

Gruppen fortsatte diskussionen utifrån den summering som Torbjörn Skytt gjort i videon på 

Klimatrådets webbplats. Projektidé finns bland annat om att i samarbete med Jamtli arrangera 

rollspel för skolelever, som under en dag får prova vad det innebär för ett hushåll att leva på en 

tilldelad koldioxidbudget. Ett åskådligt sätt att testa vilka val man behöver göra under t.ex. ett år eller 

en månad. 

Betonade vikten av att nå den yngre generationen - börja tidigt. Jamtli har en unik position genom att 

nå alla skolelever i årskurs 1-9. Alla skolor i Jämtland-Härjedalen besöker Jamtli. Jamtlis pedagogik 

utgår från lekfullhet med tävlingsmoment – ”Lek & lär” – t.ex. sol/vind/vatten. Teknikland är 

systerbolag till Jamtli. Pedagogiken finns för att kunna ”styra in” barn och ungdomar på bra 

hållbarhetsspår. Jamtlis barnpedagogiska sektionen finansieras genom bidrag. 

Tidigare har gruppen ägnat sig åt friare utsvävningar kring olika ämnen och frågeställningar. Nu är 

det dags att hitta fokus i ett konkret alternativ och där kan en insats på Jamtli vara bra eftersom flera 

grundpelare redan finns där. 

 Arena: Jamtli. 

 Målgrupp: barn i årskurs 1-9. 

 Finansiärer: projektbidrag? 

 

Medvetenhet leder i sig inte till någon beteendeförändring. Behöver underlätta för människor att 

ändra beteende. Jmf projekt för att tanka spillfritt i 7 000 fritidsbåtar i Storsjön. 

Inte bara en teknikfråga, livsstilen är det vi bör diskutera. Den dagliga livsstilen är relevant, inte 

nödvändigtvis hobbyaktiviteter. 

Hur når vi barn för att tidigt implementera hållbart beteende? 

Alla behöver inte bli "extrema" men vi måste göra medvetna val där den totala belastningen blir 

lägre. Försvåras av högt tempo i livet – vi ska hinna med mycket. 

Sätta förändringarna i ett naturligt sammanhang - skapa förändring utan att det behöver kännas som 

ett krav eller jobbigt att göra. 

Vart kan jag tänka mig att göra en förändring? (T.ex. "klimatkontot"). Små steg. Från 8 ton 

CO2/person till 7 = fira! Medvetenhet kring t.ex. förbrukning - "hur mycket el drar x"? Motivera 

genom att belysa ekonomiska aspekter. 

http://www.klimatradz.se/livsstilsforandring/
http://www.klimatradz.se/livsstilsforandring/
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För att driva projekt på Jamtli behövs pengar (personaltid). Istället för att skolorna endast besöker 

Jamtli – kan Jamtli även komma ut till skolor? Skolor långt bort? Ett rullande science-center med 

lastbil – som åker runt och "föreläser"? 

Viktigt att utbildningsmoment på Jamtli ligger i linje med läroplanen. Skolorna behöver hjälp och 

samarbete – skapa projekt tillsammans? 

Vad vill vi i gruppen fokusera på? 

 Mat 

 Vardagstransporter  

 

...hur väva ihop med Jamtlis pedagogik? 

Exemplet ”4 kor”: 

 Sydamerikanska kor 

 Svenska kor som äter Sydamerikanskt foder 

 Svenska kor som äter svenskproducerat foder 

 Svenska kor på naturbete 

 

Vegetarisk dag. Hur äter vi? Vad slänger vi? Personlig handledare som guidar i varudjungeln - en app? 

Jordbrukssektionen på Jamtli. Samverka kring mat från jord till bord. et ska vara lätt att göra rätt – 

”nudging”. 

Prylar (”alla prylar skapar ångest”). Vilka prylar behöver jag? Måsta jag köpa bara för att det är billigt? 

Tillväxtmål kan vara konsumtionsdrivande. 

Fler konkreta förslag: 

 Utbildningsåtgärder riktade till barn och ungdomar 

 Klimatpåverkan i Jämtland - vilken effekt får en förändring? 

 Sammanställa och göra publikt i enkel form. 

 Var bör vi lägga fokus för störst förändring? 

 Näringslivet måste vara med på tåget - arbetstillfällen. 

 Livsmedelsprogrammet på Jämtlands gymnasium + LRF + Eldrimner. 

 

Utbildningsprogram "Smart mat" 

 Närproducerat, 

 minskad köttkonsumtion, 

 problematisera, 

 titta på alternativ, 

 bortglömt mathantverk. 
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Lekfullhet, inspirerande, kreativt, upplysande, informativt. Finansiering genom projektbidrag. 

Klimatrådets sekretariat kan hjälpa till att ta reda på via vilka vägar olika projektidéer kan finansieras 

och realiseras. 

9 Attraktion (turism & kultur) 
Gruppen resonerade bland annat kring hur man genom kulturarvspedagogik kan utveckla sin egen 

relation till naturen och kulturlandskapet. Här finns flera kopplingar till klimatfrågan och många 

möjligheter finns till att genom ökad förståelse för kulturarv skapa insikter kring en mer hållbar 

livsstil. Lokal- och närproducerad mat lyftes också i diskussionen kring vägar att öka medvetenheten 

om de egna valens betydelse för miljön. 

Gruppens förslag till fortsatta aktiviteter: 

Använda tidigare framtagen trästrategi - aktualisera den. Lyfta in den i fastighetsgruppen 

(energieffektiviseringsgruppen) inom klimatrådet. Att kommunicera hela eller delar av den. 

Stärka vår egen region för oss själva. Turista på hemmaplan. Utforma bra erbjudanden (kring 

destinationer i länet) till boende i länet. 

NCK - Kulturkraften erbjuder alla destinationer och besöksmål inom natur & kultur och ge dem 

rådgivning om berättelser mm i området. Sprida kunskap om pågående projekt (Kulturkraften) via 

klimatrådet - berätta att projektet är igång. JHT är redan kontaktade. 

Ta fram en CO2-analys över länets lantbruk (nötkött, mjölkproduktion). Vad kan vi sedan göra för att 

det ska bli bättre (lägre CO2-utsläpp)? Regionen ber Torsta AB att genomföra analysen. Söka stöd för 

det hos Länsstyrelsen/Landsbygdsprogrammet. 

Etablera hyrelbilar på destinationerna och där säkerställa utbyggd laddinfrastruktur. Samarbete med 

STF initierat. Ta med dessa delar i klimatrådets planerade förstudie om laddinfrastruktur. 

Göra det lättillgängligt att vara hållbar - förstärka den trenden. 

10 Klimatanpassning (riskhantering & ekosystemtjänster) 
Samtalsledare / sekreterare: Lina Wold, Länsstyrelsen 

Deltagarna pratade om att få ett helikopterperspektiv på klimatanpassning i Jämtland och hur det 

skulle kunna gå till. Inga tydliga förslag på metod men att det behövdes för att väcka frågan även hos 

politiker. 

Att arbeta med klimatanpassning är en utmaning i fjällmiljöer som ofta har sluttande markunderlag. 

Några kände att det saknades underlag för den typen av anpassning.  

Infrastruktur är en viktig fråga; transport och vägar i samband med naturolyckor. Vilket ansvar har 

egentligen kommunen vid olycka i de fall vägarna är privata och oframkomliga?  
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Behövs en inventering av vägtrummor i länet.  

Ett stort problem upplevs vara att kommunikationen till glesbygden ofta är otillräcklig vid katastrofer, 

och då än mer om telefonlinjerna bryts. Hur ser kommunerna på sitt ansvar att ta sig ut till småbyar 

som inte får någon kontakt med omvärlden? 

Gruppen upplevde också att boende på landsbygden har en ”övertro” angående vad kommunen kan 

och bör göra - tydligare direktiv vad som är kommunalt ansvar och ej vid katastrofer. 

För att få högre status i frågan klimatanpassning så behövs fler exempel från liknande kommuner 

som kan föregå med gott exempel och att det blir lite ”prestige” över det hela. Lite som trendStefan 

var inne på. 

Samtliga deltagare var med på att vi måste sluta benämna klimatförändringarna som ”något som 

kommer” och istället fokusera på vad som redan är här och vilka ytterligare förändringar vi kommer 

att behöva anpassa oss till.  

Diskuterade även dagvattenhantering och hur vi kan ta lärdom från Östersunds kommun. 

11 Energieffektivisering 
Samtalsledare / sekreterare: Karin Österberg, Östersundshem 

Gruppen arbetade vidare med den projektidé som skapades vid Klimatrådets förra workshop, den 29 

april. Målet var att vid dagens slut ha idén så pass klart att det därefter är möjligt att kontakta 

Tillväxtverket och tillväxtansvarig på Region Jämtland Härjedalen för vidare diskussion kring 

ansökningsprocessen. 

Den övergripande projektidén handlar om att lyfta regionens fastighetsägare till en högre teknisk 

kompetensnivå gällande energi-uppföljning/analyssystem för fastigheter. Bland annat ingår mål om 

analys och kartläggning av specifika fastigheter, kunskap om potential för energibesparingar samt 

tillhörande åtgärdsplaner synkat med ekonomi och underhållsplaner. Även kunskapshöjande 

aktiviteter och inspiration lyfts fram som viktiga målsättningar med projektet.  

Det är viktigt att varje medverkande aktör (företag/kommun) i projektet ska kunna utforma sina egna 

mål och ha sin egen agenda. Detta eftersom förutsättningar, behov och ambitionsnivå skiljer sig åt. 

Fler fastighetsbolag/kommuner behöver bli inbjudna i processen. Region Jämtland Härjedalen tar på 

sig ansvaret för detta. 

  



Klimatråd Jämtlands län – summering av workshop i Samverkansgruppen 2016-11-16 
 
 

10 
 

 

 

28 företag, kommuner, myndigheter och 

organisationer deltog vid workshopen: 

 

Bräcke kommun 

Centrala buss 

Ekoteknik, Mittuniversitetet 

Fokuz Sweden AB 

Grönt Samskapande Östersund 

/ Studieförbundet Vuxenskolan 

Hushållningssällskapet Jämtland 

Härjedalens kommun 

Inlandsbanan AB 

Inlandståg AB 

Jamtli 

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund 

Krokoms kommun 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Mic invest ab/ Östersunds Fastighets AB 

Mittuniversitetet 

Naturskyddsföreningen Östersund 

Protect our winters  

Region Jämtland Härjedalen 

Sekab Biofuels & Chemicals 

Skogsstyrelsen 

STF 

Swedavia, Åre Östersund Airport 

Taxi Östersund 199 000 AB 

The Nordic Centre of Heritage Learning and 

Creativity AB (NCK) 

Vänsterpartiet, Jämtlands län 

Östersunds kommun 

Östersundshem 
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