
Miljö och klimat 
- stödfrågor vid verksamhetsplanering 

Att analysera verksamheten ur ett miljö- och klimatperspektiv gör det möjligt att 
identifiera eventuella miljökopplingar som kanske inte uppmärksammas om man inte 
specifikt tänker på dem. Det är också ett sätt att säkerställa att den planerade 
verksamheten inte får några negativa konsekvenser på miljön. Framför allt handlar det 
också om att se hur verksamheten kan bidra till en rättvis klimatomställning (en Just 
Transition), vilket kan göra den mer angelägen för fler människor och bidra till målen 
om en rättvis och hållbar utveckling. Alla ansökningar ska därför svara på frågor om 
vilka klimat- och miljöproblem som påverkar målgruppen och verksamheten och hur 
verksamheten i sin tur kan påverka miljön. Ansökningarna ska också svara på hur 
projektet kan skynda på en rättvis klimatomställning i det område där det ska utföras.  
 
Ställ er följande frågor när ni planerar er verksamhet samt regelbundet under 
uppföljningen.  
 

• Hur påverkar verksamhetens aktiviteter miljön och klimatet och hur kan vi 
minska vår negativa påverkan och öka det positiva avtrycket? 

 

• Påverkas verksamhetens målgrupp direkt eller indirekt av ett mer instabilt 
klimat och miljöförstöring? Om inte nu, vilka konsekvenser väntas bli väldigt 
kännbara inom de närmaste decennierna?  

 

• Finns risk för att miljö– och klimatförstöring kan komma att påverka 
verksamhetens genomförande och resultat?  
 

• Vilken grad av medvetenhet om klimat- och miljöförstöringen och dess 
konsekvenser finns i verksamhetsområdet? 
 

• Vilka är de mest betydande klimat- och miljöproblemen som engagerar 
medborgarna där verksamheten bedrivs? Hur kan verksamheten utformas för 
att adressera dessa frågor? 

 

• Kan projektet/verksamheten användas till att utbilda målgruppen om deras 
rättigheter och stärka deras möjligheter att ta itu med frågor om miljö, 
klimatomställning och klimatanpassning? 

 

• Hur kan projektet/verksamheten bidra till en rättvis klimatomställning (Just 
Transition) på plats? (Genom att driva på för politiska reformer, klimatanpassa 
jobb, förbereda samhället för klimat- och miljökrisens effekter, folkbilda, osv)?  

 

• Vilken kunskap har vi själva och våra samarbetsorganisationer om klimat och 
miljö och var behöver vi fylla på? (Finns till exempel kunskap om hur 
miljöproblemen påverkar kvinnor och män på olika sätt och hur lösningarna 
kan utformas för att bidra till jämställdhet?) 

 

• Palmecentret uppmuntrar till att söka samverkan/allianser med Just Transition 
som mål, för att öka chanserna att lyckas med en snabb och rättvis 
klimatomställning. Vilka fler aktörer kan vi samarbeta med i projektet för att 
bidra till det?  


