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KLIMATKRISEN VÄNTAR INTE  
KLIMATSEMINARIET 17 SEPTEMBER 2020 @DIGITALT 

 
 JAKOB LAGERCRANTZ  JOHANNA FRÄNDÉN  FREDRICK 

FEDERLEY  ERIKA BJERSTRÖM  ISABELLA LÖVIN  ANDREAS 

GYLLENHAMMAR  STAFFAN LINDBERG  MINST 10% 

MINSKADE VÄXTHUSGASUTSLÄPP PER ÅR  FÖRBUD MOT NYA 

BENSIN- OCH DIESELBILAR?  FÖRNYBARA DRIVMEDEL  VÄTGAS 

  HUR MYCKET GRÖN OMSTÄLLNING HAR VI (INTE) RÅD MED?  

 VINSTER MED GRÖNA OBLIGATIONER  KOMBINERAT 

MOBILITETSKORT  MED FLERA OCH MERA! 
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 KLIMATKRISEN VÄNTAR INTE 
 

Datum och tid 17 september kl. 08:30–14:30 
Plats   Digitalt, anslutningslänk skickas ut  

Anmälan  Senast 14 september via länk 

Skicka in bild  Dela gärna med dig av en bild eller en 1-minuters videosnutt på en 

    klimatsmart handling som du - eller någon du känner - har infört som en  

    ny vardagsrutin i jobb eller privatliv. Under seminariet visas ett urval av  

    det vi får in. Laddas upp i samband med anmälan. 

Varmt välkommen på Klimatseminariet Östersund 

som äger rum för 19:e året i rad. ”Klimatkrisen är ett 

faktum och det är hög tid att agera!” skrev vi redan för 

ett år sedan. Kanske kan vi lära något av den 

snabba samhällsomställning som coronapandemin 

har tvingat oss till? Vi har sett att stora ekonomiska 

resurser kan frigöras och satsas om det bedöms 

nödvändigt, att lagförslag snabbt kan införas vid 

behov, och att många faktiskt ser fördelar med att 

jobba hemifrån. 

Vi vill nu åter samla näringsliv, beslutsfattare, 

stödaktörer, intresseorganisationer, studenter, och 

privatpersoner: alla har vi makten att påverka så att 

utsläppen hamnar inom ramen för den globala 

koldioxidbudgeten.  

 

Inspireras av goda exempel, utöka dina 

kunskaper, bygg framtidshopp, och lämna 

seminariet med ny handlingskraft för att bidra till 

en fossilbränslefri och hållbar framtid, där 

ekonomisk lönsamhet går hand i hand med 

social rättvisa och sker inom planetens gränser. 

 

ARRANGÖRER OCH SPONSORER 

 

 

  

Bild från Klimatseminariet 2019. Från vänster: Björn Wiman, kulturchef 

DN; Elina Larsson, Fridays for Future Östersund; Fredrik Warberg, 

föreläsare; Elise Ryder Wikén, regionråd Region Jämtland Härjedalen; 

Andreas Gyllenhammar, enhetschef Strategi, Innovation och Hållbarhet, 

Jämtkraft AB; Mattias Goldmann, f.d. VD Fores och nuvarande 

hållbarhetschef Sweco AB. 

Tipsa gärna om energi- och klimatrådgivningen! 

Om du själv eller bekanta har funderingar kring 

uppvärmning, solceller, eller elbil så finns energi- och 

klimatrådgivningen där för dig! Rådgivningen är 

kommunal, neutral, och kostnadsfri. Läs mer på 

www.energirad.se 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jamtland/2020-02-26-klimatseminariet-2020.html
http://www.energirad.se/
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 Inledning och omvärldsanalys 
08:30  Seminariet inleds av moderator 

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet 

08:35  Klimatkrisen väntar inte  

Karin Thomasson, Region Jämtland Härjedalen 

& Kerstin Arnemo, Östersunds kommun 

08:40  Introduktion av dagen/Incheckning 

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet 

08:45  Klimatkrisens Sverige – så 

förändras vårt land från norr till söder 

Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT 

09:00  Vad kan vi ta med oss från corona in i 

klimatarbetet? Vad händer i Sverige och på EU-nivå? 

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet 

09:15  Underhållning och kultur 

Staffan Lindberg, koldioxidbantare 

Fossilbränslefria transporter  

09:30 Ett systemtänk för fler klimatsmarta vardagsresor  

Sandra Viktor, Mobilitet Linköping 

09:40 Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot 

försäljning av nya bensin- och- dieselbilar? 

Sven Hunhammar 

09:50 Hur hållbar är vår HVO? 

Per Östborn, Gröna bilister 

10:00 Aktuella trender för förnybara drivmedel för  

tunga och lättare transporter (inkl. el och vätgas) samt digitalisering 

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet  

10:15 Lokala hubbar kan minska resandet 

Lars-Åke Wassö, Business Region on the move 

10:20 Lokala soffan. Moderator intervjuar näringsliv och  

politiker om vad vi ska satsa på 

10:35 Underhållning och kultur 

Staffan Lindberg, koldioxidbantare 
 

 

 

med reservation för eventuella ändringar 

PROGRAM 
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Klimatarbete i Jämtlands län 

10:45 Klimatledarskap från regionens näringsliv – 

Så regionaliserar vi färdplanerna för fossilfrihet 

Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland &  

Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft AB  

10:55 Gröna investeringar och 100 % gröna obligationer 

Erik Sundberg, finanschef Östersunds kommun 

11:00 Microsofts arbete för klimatneutralitet 

11:05 Minskar utsläppen 10% per år? 

Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen och 

Östersunds kommun följer upp året som gått 

11:20 Panelsamtal 

11:30 Östersunds kommuns Miljöpris 2020 

11:40 Underhållning och kultur 

Staffan Lindberg, koldioxidbantare 

11:45 Industriell symbios i ett lokalt perspektiv 

Maja Blomqvist, Region Jämtland Härjedalen 

11:50 Rapport från EU-parlamentet om grön 

el till serverhallar och krav på certifiering 

Fredrick Federley, Europaparlamentariker 

12:00 Jämtkrafts klimatarbete i två perspektiv – att minska fotavtrycket  

och samtidigt maximera samhällets utsläppsminskningar 

Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft AB 

12:10 Lunch/Digitalt mingel 

Nationellt och internationellt perspektiv 

13:00 Positiva sidoeffekter av klimatarbete 

Mikael Karlsson, KTH 

13:15 Hur mycket grön omställning har vi (inte) råd med? 

Eva Alfredsson, KTH 

13:25 Riktningen för regeringens klimatpolitik 

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister 

13:45 Reflektioner från soffan 

14:05 Utblick i världen från Paris 

Johanna Fränden, journalist 

14:20 Eventslut: Vad har vi lärt oss idag och hur går vi vidare? 

PROGRAM 


