
Praktiska verktyg och processer för  
er klimatomställning 
6 feb, Göteborg  

Kursens mål 
Genom praktiska och interaktiva övningar lär du dig: 

• hur det nationella Panorama fungerar och används i praktiken 

• åstadkomma verkningsfullt klimatarbete med begränsad data 

• skapa en sammanhållen plan med utsläpp, mål, potentialer, indikatorer och styrmedel 

• praktiska metoder för innovation effektiv klimatsamverkan med externa aktörer i samhället för 
att förankra och genomföra er klimatplan på kommunal och regional nivå  

Vem är kursen till för? 
Du arbetar med klimatomställningen på regional eller kommunal nivå. Er klimatplan håller an-
tingen på att ta form, behöver uppdateras eller är klar och ska genomföras. Du är intresserad av 
nya metoder och tar gärna del av goda exempel på hur du kan strukturera och kommunicera 
kommunens klimatarbete, och har ett behov av att samverka både internt och externt. 

Förberedelser inför kursen 
En vecka innan kursen kommer du att få tillgång till din egen organisations Panorama i Climate-
View med emissionsdata från RUS m m tillsammans med instruktioner. 



KURSINNEHÅLL 

Del 1: strategi och struktur 
Med utgångspunkt i Panoramas struktur så kommer vi att arbeta med: 

• strategisk urval och prioritering av fokusområden för investeringar och åtgärder 

• hierarkiska strukturer för emissioner och potentialer baserade på RUS-data 

• hur man bedömer potentialer 

• approximationer och estimat när all data inte är på plats 

• Praktisk editering av i din egen kommuns tavla 

Del 2: process, prioritering och samverkan  
Vi jobbar med processerna inom klimatarbetet: 

• processer och verktyg för att skapa åtgärder i 
samverkan med interna och externa aktörer 

• systematiska verktyg för innovation  

• innovation för att implementera kända lösningar lokalt 
hos oss 

• att få igång projekt genom att jobba iterativt och 
inkrementellt 

• ClimateView Action Canvas. 

Praktikaliteter 
Deltagare  För att öka inlärningseffekten ser vi gärna två deltagare från varje organisation 

Plats  Södra Hamngatan 3, Göteborg 

Tid  09:00–16:30 den 6 feb, 2020 

Kursledare Hans Brattberg och Orren Shalit, experter på agil metodik och innovation 

Pris  4 300 kr per organisation exklusive moms 
  Max 2 deltagare/organisation (fråga om ni är fler) 

O S A  Anmälan är öppen till 30 januari 

Anmälan   och frågor via mejl till Orren Shalit orren@climateview.global  

Varmt välkomna!

mailto:orren@climateview.global

