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Mål och arbetsmetoder för länsförbundets klimatgrupp 
Länsförbundets klimatgrupp har bildats genom beslut i länsförbundets styrelse den 29 januari 2020. 
Ett möte med deltagare från tio av länets kretsar hölls den 18 januari i Jönköping. Deltagarna i mötet 
uttalade att de ville bilda en klimatgrupp inom länsförbundet.  

Organisation 
En arbetsgrupp utvecklar länsförbundets arbete för ett hållbart klimat. Arbetsgruppen rapporterar 
till länsförbundets styrelse och till länets kretsar. 

Till stöd för arbetsgruppen och kontaktlänk till kretsarna finns en rådgivande referensgrupp med c:a 
30 medlemmar från länets kretsar och andra särskilt intresserade.  

Syfte och mål  
Syftet med gruppen är att bidra till att påskynda och utveckla arbete för att bromsa 
klimatförändringen. 

Målen för gruppens verksamhet är: 
Att länets kommuner och regionen arbetar systematiskt för att minska utsläppen av växthusgaser till 
en nivå som motsvarar vad som krävs för att nå parisavtalets 1,5-gradersmål. 

Att skapa en stark folkopinion för ett ambitiöst klimatarbete. 

Arbetsmetoder  
Klimatgruppen kan påverka kommunerna och regionen genom:  

• Att i samverkan med dessa utveckla och sprida goda exempel på systematiskt arbetssätt 
• Att verka för att kommunerna ansluter sig till föreningen Klimatkommunerna  
• Att samråda med eller medverka i länets klimatråd  

Klimatgruppen kan stärka folkopinionen för ett ambitiöst klimatarbete genom: 

• Att medverka i Naturskyddsföreningens kampanj ”Hela Sverige ställer om”  
• Att medverka till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan länets kretsar bl.a. genom 

referensgruppsmöten 
• Att stödja kretsarna genom gemensamma arrangemang som t.ex. webbföreläsningar  
• Att samråda och samverka med andra organisationer som t.ex. Svenska Kyrkan 
• Att medverka i och stödja klimatmanifestationer som, Fridays For Future 
• Att delta i samhällsdebatten, bereda relevanta remisser i samråd med länsförbundets 

styrelse 

Uppföljning  
Arbetsgruppen utvärderar årligen måluppfyllelse och verksamheten samt inför de förändringar i 
arbetsmetoder som behövs. Uppföljningen sammanställs i en enkel rapport till referensgruppen och 
länsförbundets styrelse.   
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Kommentarer  
 

Målformuleringarna 
Målformuleringarna är medvetet på en övergripande nivå. Naturskyddsföreningens precisering av 
vad som krävs för att kunna nå detta mål är uttryckt i Naturskyddsföreningens utkast till 
policydokument. (Utkastet har varit på remiss bland medlemmarna men har inte fastställts ännu). 
Dokumentet är tillgängligt på Naturkontakt: 
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/nu-ar-det-dags-att-tycka-till-om-
riksstyrelsens-forslag-till-nya-policyer/ 

Arbetsmetoder 

Medverkan i Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. 
Den 2 mars 2020 startade Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. Det är en 
unik satsning för att driva på för en omställning av alla delar av samhället som hjälper till att bromsa 
klimatförändringarna och värna den biologiska mångfalden. Med projektet vill vi samla det växande 
engagemanget och ge möjlighet till konkret handling för klimatet och den biologiska mångfalden. 

Förutom att mobilisera befintliga medlemmar är ambitionen att engagera även intresserade 
personer som ännu inte är medlemmar. För att lyckas med detta behöver aktiva, kretsar, länsförbund 
och rikskansli hjälpas åt. Tillsammans kan vi öka takten för den nödvändiga omställningen och göra 
det enklare för fler att engagera sig för en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Rikskansliet 
hoppas att många kretsar vill planera in aktiviteter kopplade till Hela Sverige ställer om under våren. 
Vi skapar detta tillsammans! 

Mer information om ”Hela Sverige ställer om” finns på Naturkontakt: 
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/?s=hela++sverige+st%C3%A4ller+om&advanced_sea
rch=true&inputPosttypes=whole-site&natur_search=a17f422f6c 

Arbetsgruppen 
Vid bildandet av klimatgruppen utsågs följande personer till att ingå i arbetsgruppen. 
Olof Mill - Sävsjö (samanklallande)  
Eva Mill – Sävsjö 
Märta Svärd – Tranås 
Torsten Svärd – Tranås 
Gunilla Gustavsson - Nässjö 
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