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Information om Klimatveckan 2021 
Nu är planeringen igång för årets Klimatvecka – vi hoppas ni vill vara med! 

Om Klimatveckan 
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet med syfte att bidra till att nå länets 
gemensamma vision Klimatsmart Plusenergilän. Klimatveckan präglas av 
gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, 
inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.  
Det är alla vi organisationer i Klimatrådet som bidrar till att Klimatveckan blir så 
bra som möjligt!  

Årets Klimatvecka 
Klimatveckan genomförs 18–24 oktober med temat mat och klimat. En av de 
stora aktiviteterna är Klimatkonferensen som är fredagen den 22 oktober på 
förmiddagen. Under klimatveckan delas även det årliga Klimatpriset ut. 
Klimatrådets fokus under årets klimatkonferens är cirkulär ekonomi, matsvinn och 
självförsörjning utifrån ett mat-och klimatperspektiv.   

Delta i årets Klimatvecka med en egen aktivitet 
Vi uppmanar organisationer i Jönköpings län att arrangera egna aktiviteter i 
Klimatveckan och bli en del av Klimatveckans gemensamma program. Vi 
rekommenderar arrangörer att genomföra aktiviteter inom årets tema, men vi har 
förståelse för att det inte alltid är möjligt – vi välkomnar alla aktiviteter i 
Klimatveckans program, så länge det bidrar till länets vision Klimatsmart 
Plusenergilän.  

ATT DELTA MED EN AKTIVITET I KLIMATVECKAN 

Kraven för att delta i Klimatveckan med en programpunkt är att din organisation 
står bakom länets gemensamma vision Klimatsmart Plusenergilän och att aktiviteten 
bidrar till visionen. Vi uppmanar starkt att arrangera aktiviteter som är kostnadsfria 
och tillgängliga för alla. Klimatveckan är ett bra tillfälle att nå ut till 
yrkesverksamma såväl som allmänheten. Vi uppmanar till samverkan och att 
aktiviteter arrangeras av flera organisationer tillsammans. 
 
Som arrangör av en aktivitet i Klimatveckan erbjuder Klimatrådet följande stöd för 
er planerade aktivitet: 
 

• Kommunikationspaket med färdiga budskap, bilder och redaktionellt 
innehåll att använda i kommunikation av Klimatveckan och er aktivitet. 

• Skype-träffar för att delge senaste informationen och peppa inför veckan. 

• Plats för er aktivitet i Klimatveckans digitala program.  
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PRAKTISKT OM KOMMUNIKATION 

I år byter Länsstyrelsen tillfälligt lokaler pga. ombyggnation, vi flyttar in i 
Skogsstyrelsens tidigare lokaler. I samband med detta så försvinner vårt tryckeri, 
därför har vi i år ingen möjlighet att erbjuda trycksaker som vi använt inför tidigare 
års klimatveckor (såsom affischer, foldrar mm). Med kommunikationspaketet 
kommer ni ha egna möjligheter att kunna ta fram trycksaker vid behov.  
 
Vi håller på att bygga om Klimatrådets webbplats för Klimatveckan 
(www.klimatradet.se) nu under våren. På denna webbplats kommer bland annat 
Klimatveckans program finnas. Avsikten är att ha det färdigt till sommaren. 

Viktiga datum i planeringen 
 

• Kommunikationspaket distribueras senast 25 juni. 
 

• Anmäl programpunkt – kommunikativ rubrik på er aktivitet  
senast 1 september. Men gärna så tidigt som möjligt så att vi kan 
kommunicera Klimatveckans innehåll löpande. 
Anmäl programpunkt på denna webbplats >>.  
 

• Deadline för att lämna innehåll till er aktivitet (färdig beskrivning) 
senast 24 september. Detta för att kunna bygga ett program med 
aktiviteter som har färdig beskrivning (innehåll, praktisk information mm). 
Anmäl programpunkt på denna webbplats >>.  

GODA EXEMPEL FÖR ATT ARRANGERA EN AKTIVITET 

Den 21 oktober är Offentliga måltiders dag, ett bra tillfälle för offentlig sektor att 
arrangera en programpunkt för att exempelvis uppmärksamma klimatperspektivet i 
maten som lagas i offentliga kök. Ni kan med fördel använda tidigare års menyer 
som tagits fram inför Klimatveckan. Projektet FASTR som drivs av Energikontor 
Norra Småland planerar en Roadshow Biogas under Klimatveckan med lastbilar på 
biogas, en aktivitet som tydliggör att matavfall kan bli fossilfria drivmedel.  

Kontakt  
Klimatrådet utser en styrgrupp för Klimatveckan. I år består styrgruppen av 
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Värnamo Kommun, Swegon och LRF 
Jönköping samt en projektgrupp med Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och 
Elmia. Vid frågor kontakta Klimatveckans styrgrupp genom Frida Moberg.  
 
Frida Moberg  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

frida.moberg@lansstyrelsen.se 

Telefonnummer: 010 223  
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