Observatör i Klimatkommunerna – så funkar det!
Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med
föreningens arbetssätt och få inblick i vårt arbete innan ni ev. tar beslut om att
bli medlemmar. Det är ett sätt att upptäcka nyttan med nätverket och våra
resurser för att dels stärka upp det egna klimatarbetet, dels undersöka om ett
eventuellt medlemskap är av intresse.
I detta dokument hittar ni en del användbar information om föreningens
verksamhet och rutiner. Ni är välkomna att kontakta föreningens kansli för mer
information!

Vi vill att ni fyller i nedanstående formulär och skickar till
kansliet@klimatkommunerna.se . Skicka även med kopia på beslut om
observatörskap i Klimatkommunerna.
Kommun som önskar bli observatör ……………………………..…………………………………
Namn på politisk kontakt …………………………………………………………………………………
Politiskt uppdrag ………………………………………………………………………………………………
Tel och e-post till politisk kontakt……………………………………………………………………..
Namn på tjänsteperson ……………………………………………………………………………………
Tjänst ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel och e-post till tjänsteperson ……………………………………………………………………….

Vilka är vi?
Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt
med lokalt klimatarbete. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 1 januari
2003, men blev i november 2008 en förening. Våra medlemmar hittar du här.

Klimatkommunernas kansli
Klimatkommunernas kansli finns i Lund. Föreningen har 0,8 anställd som
samordnar aktiviteter, träffar, seminarier, hemsida med mera. Utöver denna
deltid deltar föreningen i och driver flera projekt som fyller den övriga
arbetstiden. För dessa projekt söks finansiering från olika aktörer. Kansliet består
av Filippa Borgström, Maria Ivansson och Erika Frimanson.
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För att få samordningsvinster samarbetar vi med andra nätverk och
organisationer. Information om olika projekt som genomförts eller som är på
gång finns dels på hemsidan, men också i verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan.
Kontaktuppgifter till kansliet:
kansliet@klimatkommunerna.se
Filippa Borgström 046-359 93 28
Maria Ivansson 046-35 964 47
Erika Frimanson 0725-84 91 37

Styrelse
Klimatkommunernas styrelse som består av förtroendevalda i våra
medlemskommuner. Vilka som ingår i styrelsen hittar du här.
Klimatkommunernas styrelse driver tillsammans med kontaktpersonerna och
kansliet föreningens arbete. Styrelsen genomför den verksamhetsplan som antas
av årsmötet (och lägger fram förslag till kommande årsmöte).

Kontaktpersoner
Varje medlemskommun har en politiker och en tjänsteperson som är
kontaktpersoner och länken mellan föreningen och kommunen/regionen. Dessa
finns med på en e-postlista som används för informationsspridning och
diskussion i föreningen.
Som observatör får ni möjlighet att ha en person med på respektive maillista
under en period av ett år.

Hemsida
Kansliet sköter hemsidan www.klimatkommunerna.se och publicerar material
som kan vara till nytta för kommunernas arbete. På hemsidan presenteras också
medlemmarnas klimatframsteg med hjälp av våra klimatmärken. Märkena är
spetsområden som medlemmarna presenteras utifrån. På hemsidan finns också
en kort beskrivning av medlemmarnas klimatarbete.

Nyhetsbrev
En gång i månaden skickas ett nyhetsbrev till kontaktpersoner och övriga
prenumeranter som innehåller klimatnyheter, kalendarium, nyheter från
medlemmarna mm. Här skriver man upp sig som prenumerant.

Politikermedverkan och uppvaktningar
Vissa träffar och arrangemang är särskilt till för politiker. För att framföra
kommunernas behov uppvaktas t ex riksdagspolitiker och regionala politiker
gemensamt. Föreningens politiker spelar en central roll vid uppvaktningarna.
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Vid uppvaktningarna framför vi vanligtvis ett antal punkter som vi diskuterat
fram tillsammans och som vi anser vara särskilt angelägna.
På initiativ av föreningen kan kansliet formulera skrivelser och uppvaktningar i
särskilda frågor. De medlemmar som ställer sig bakom en skrivelse väljer att
underteckna. På hemsidan finns mer information om vårt påverkansarbete.
Som observatör deltar ni inte i föreningens påverkansarbete.

Nätverksträffar
Några gånger per år träffas nätverket och diskuterar olika frågor. Föreningen står
för gemensamma luncher och middag på kvällen medan kommunerna står för
resa och boende. Ibland hålls seminarier på olika platser i landet. Till
nätverksträffarna bjuds ofta någon extern person in för att diskutera aktuella
frågor. Är politiker med på träffen är detta extra viktigt. Mycket tid på träffarna
ägnas åt erfarenhetsutbyte, diskussion och ev. gemensamma projekt som är på
gång.
Som observatör får ni möjlighet att delta vid en träff, till självkostnadspris.
Kontakta kansliet för att tillsammans bestämma tillfälle.

Seminarier, webbinarier och projekt
Föreningen driver olika projekt och anordnar olika seminarier. Medlemmarna
erbjuds att delta. Vi ordnar även webbinarier som ofta är öppna för både
medlemmar och allmänheten. Det är fritt fram att komma med förslag till ämnen
för träffar och seminarier. På vår Youtubekanal hittar du tidigare inspelade
event.

Verksamhetsplan
På hemsidan kan man ladda ner tidigare samt aktuell verksamhetsplan.
Verksamhetens målsättningar har delvis omformulerats under åren eftersom
inriktning delvis ändrats under de gångna åren. Det är viktigt att både
medlemmar och icke medlemmar ska dra nytta av nätverket.

Verksamhetsberättelse
På hemsidan finns verksamhetsberättelser som ger en bild av hur verksamheten
sett ut under de tidigare åren.

Sociala medier
Vi finns på LinkedIn, Instagram och Facebook. Följs oss gärna där och sprid vidare
det vi publicera så ökar vi gemensamt takten i klimatomställningen 
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