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Projektförslag Miljö- och klimatrådet
Inledning
Detta dokument sammanfattar ett urval av några projektförslag som arbetats fram
inom Miljö- och klimatrådets beredningsgrupp tillsammans med fokusgrupperna,
God Livsmiljö samt Energi & Klimat under hösten 2017. Projektförslagen
diskuterades vid rådsmötet den 22 november 2017 där det togs ett enat
inriktningsbeslut att gå vidare med samtliga 14 projektförslag under
verksamhetsåret 2018. Se urvalsprocessen gällande rådets projekt – från förslag
till fastställande – i Bild 1.

Bild 1. Urvalsprocessen av de projektförslag som arbetas fram inom Miljö- och
klimatrådets beredningsgrupp tillsammans med rådets två fokusgrupper.

Alla projektförslag är framtagna för att skapa ett tydligt engagemang och visa en
handlingskraft i det gemensamma miljö- och klimatarbetet i länet. Detta för att
långsiktigt nå visionen ”Västmanlands län är en Miljö- och Klimatförebild 2030”.

Projektupplägg – projektledare och kostnader
Varje projektförslag som beslutas ska ha en projektansvarig, antingen en utsedd
projektledare eller en av rådets medlemmars organisation som får i uppgift att
tillsätta en projektledare. Denna förfinar projektet med en projektorganisation,
styrgrupp, milstolpar, tidplan, budget m.m. och redogör detta för den fokusgrupp
inom vilket projektet hör hemma innan det initieras.
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Projektledarrollen är en neutral roll som i första hand ska beakta och ta hänsyn till
miljö- och klimatrådets vision och inriktning framför den egna organisationens
intressen. Det är även viktigt att projektmedlemmarna representerar flera olika
organisationer och att det ges möjlighet att vid intresse delta i arbetet.
Rådets medlemmars organisationer står för egna personalkostnader när det gäller
projektledning, projektdeltagande samt stöd på seminarier etc. Motsvarande gäller
även andra kostnader som är direkt kopplade till respektive aktör, exempelvis
kostnader för inrättande av solceller, laddstolpar, eller KRANmärkning av sin
verksamhet. Kostnader utöver detta ingår företrädesvis i de verksamheter där
åtgärderna ger ett ytterligare mervärde. Det kan t.ex. gälla anslag från
Naturvårdsverket eller liknande. Andra kostnader får lösas från fall till fall. Inom
projekt där möjligheter finns att söka externa medel ska detta undersökas och
göras om det bedöms vara relevant.
Uppföljning av respektive projekt genomförs inom den fokusgrupp där projekten
hör hemma. Status inom pågående projekt kommer regelbundet att redovisas på
rådets möten tillsammans med förslag på nya projektbeslut när det finns utrymme
för påfyllnad.

Projektförslag
Fokusområden och initial inriktning på projekt som ska drivas inom rådets regi
under 2018 diskuterades och fastställdes vid rådsmötet den 13 september 2017.
Av de 14 projektförslag som beretts är fyra till antalet av mer övergripande
karaktär och fem projektförslag återfinns inom respektive fokusgrupp, se Bild 2.

Bild 2. Överblick och fördelning av projektförslagen inför verksamhetsåret 2018.

Nedan följer en kort beskrivning av dessa 14 projektförslag inklusive föreslagen
projektledare. Respektive rådsmedlems organisation har i uppgift att förankra
dessa inom sin organisation samt ta ställning till föreslagna projektledare.
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Projektförslag – övergripande projekt
1. Ungdomsråd

Uppstart av ett ungdomsråd som är direkt kopplat till miljö- och klimatrådet.
Rådet ska bestå av ungdomar i gymnasieåldern. Rådet ska lyfta fram
ungdomsperspektivet i olika frågor och ha konkreta arbetsuppgifter.
Projektledare: Länsstyrelsen
2. Utmaningspaket

Rådets medlemmar utmanar varandra, och på sikt andra aktörer i länet, genom att
genomföra olika aktiviteter eller åtgärder inom sina organisationer. Utmaningar
som ingår kan t.ex. vara: KRANmärkning av vatten, tillgång till elcykel/fossilfritt
fordon, utfasning av engångsförpackningar, miljödiplomering/miljöcertifiering.
Projektledare: Länsstyrelsen
3. Moderna digitaliseringslösningar

Projektet ska utreda och lära oss om hur moderna digitaliseringslösningar kan
användas för att skapa hållbarhet samt hur aktörer i länet kan bidra i detta globala
arbete. Det kan t.ex. vara att inhämta, tillgängliggöra och dela samhällsviktig data
och miljöinformation. Ett exempel är Quantified planet, ett nätverk till vilket
kommuner och andra aktörer ansluter sig för att leverera data.
Projektledare: Västerås Stad
4. Seminarier och workshopar

Rådet ska verka för att seminarier och workshopar med koppling till rådets
pågående projekt och frågor genomförs för att öka kunskapen i länet och sprida
information. De seminarier som kan bli aktuella ska i god tid presenteras för rådet.
På sikt är målet att etablera ”Miljö- och klimatrådets dag” i länet.
Projektledare: Länsstyrelsen

Projektförslag – fokusområde god livsmiljö
5. Utfasning av farliga ämnen

Alla rådets medlemmar ska till 2019 ha ett etablerat arbetssätt för utfasning av
farliga ämnen samt årligen granska verksamhetens kemikalier. Alla genomför en
kemikalieinventering och en handlingsplan tas fram av de medlemmar som har
kemikalier med utfasningsämnen. Under 2018 kommer ett informationsutbyte
mellan rådets medlemmar att initieras för att utbyta goda exempel.
Projektledare: Mälarenergi
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6. Grön infrastruktur
Främja att grön infrastruktur (ekologiska spridningsvägar) får en tydligare roll
som beslutsunderlag i samhällsplaneringen. Målgruppen är i första hand
kommunernas beslutsfattare, men även myndigheter och större markägare. En
viktig aktivitet för kommunerna är att aktualitetspröva sina grönstukturplaner.
Projektet inkluderar information och aktiviteter för att synliggöra den gröna
infrastrukturens värde för människors hälsa och välbefinnande.
Projektledare: Länsstyrelsen
7. Cirkulär ekonomi

Rådets medlemmar samverkar för att identifiera materialflöden där produkter kan
bli hållbara, återvinningsbara och där icke förnybara material ersätts med
förnybara. Under 2018 ska förutsättningarna för industriell symbios i länet utredas
tillsammans med informationskampanjer och utbyte av goda exempel.
Projektledare: VafabMiljö
8. Anläggning för biologisk mångfald.

Alla rådets medlemmar ska på en framträdande plats göra en synlig åtgärd för att
gynna biologisk mångfald, exempelvis fjärilsträdgård eller bihotell. Till detta
kopplas en informationssatsning, dels för att synliggöra rådets satsning och dels
för att öka kunskapen om de värden detta skapar. Rådet gör en insats med högt
signalvärde, vilket får god publicitet både för den egna organisationen och för
rådet som helhet.
Projektledare: Länsstyrelsen
9. Minska matsvinnet

Rådet ska verka för att minska matsvinnet i butiker och hos privatpersoner. Detta
genom att initiera ett forum för samverkan där i första hand företrädare för
livsmedelshandeln ingår. Det kan t.ex. handla om att öka användningen och
andrahandsvärdet på varor med kort datum samt säkerställa att enkel och
lättillgänglig information finns för konsumenter och hushåll.
Projektledare: VafabMiljö

Projektförslag – fokusområde energi och klimat
10. Solcellsanläggning

Projektet genomförs under två år med målet att alla rådets medlemmar ska
installera solel. Rådets medlemmar skall identifiera lämpliga tak för installation
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av solcellssystem och installera eller påbörja processen under 2018. Till detta
kopplas en informationsinsats för rådets medlemmar och länets innevånare som
visar på enkelheten och fördelarna med solcellssystem. Informationsinsatsen skall
också leda till en ökad beställarkompetens hos rådets medlemmar.
Projektledare: Mälarenergi Elhandel
11. Hållbart resande

Alla rådets medlemmar ser över sin organisations resepolicy under 2018. Denna
ska inkludera ett antal kriterier som tas fram inom projektet. Dessutom inleder
rådets medlemmar 2018 en process för att diplomera sig som cykelvänlig
arbetsplats. Det är en utmärkelse för arbetsplatser som underlättar för sina
medarbetare att cykla till jobbet.
Projektledare: Region Västmanland
12. Elbilsladdare

För att underlätta övergången till användning av elbilar ska alla rådets medlemmar
ha eller ha påbörjat ett arbete med installation av laddstolpar och långsiktigt bidra
till länets laddinfrastrukturplan. Rådets medlemmar identifierar ett befintligt samt
framtida behov av antalet elbilsladdare samt på vilka platser – och installerar
(eller påbörjar) dessa innan slutet av 2018. Till detta kopplas en informationsinsats för rådets medlemmar och länets innevånare.
Projektledare: Mälarenergi Elhandel
13. Energieffektivisering

För att underlätta energieffektivisering ska en energikartläggning initieras och
vara på plats senast 2020 hos alla rådets medlemmar. Denna ger svar på hur
mycket energi som årligen tillförs och används för att driva en verksamhet. Syftet
med detta är att underlätta för energieffektivisering framöver. De organisationer
inom rådet som redan har en energikartläggning stöttar med goda exempel.
Projektledare: Rådet föreslog Energikontoret i Mälardalen
14. Hållbart byggande

Skapa fokus kring frågor om hållbart byggande och lyft goda exempel i
branschen. Hitta naturliga mötesplatser att diskutera gemensamma frågor. Under
2018 identieras forum för samverkan, och goda exempel utbyts genom seminarier
eller workshopar. Dessutom kan t.ex. checklistor och information om alternativa
lösningar och minskad miljöpåverkan tas fram.
Projektledare: Länsstyrelsen

