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Har du frågor kring 
energi och klimat är du 
välkommen att kontakta 
din  kommunala energi- 
och klimatrådgivare:

Ljusdals kommun har fått tagit del av just de, 
100 tips från ungdomar om vad de anser att 
kommunen bör göra för att bli en hållbara-
re kommun. Hos barn och unga finns viljan 
och engagemanget att förändra, men de kan 
behöva hjälp med att genomföra alla föränd-
ringar.

De ser inga begränsningar
Ungas tankar om framtiden och de föränd-
ringar vi måste genomföra är ofta enkla svar 
på svåra frågor. Hos små barn finns inte det 
logiska tänkande, de kan inte se hur deras idé 
skulle vara ett bekymmer att genomföra. Lite 
av den egenskapen finns kvar hos äldre ung-
domar, mest kanske för att de inte kan kom-
munallagen eller ser begränsningarna med 
skattemedel och kommunens resurser. 

”Bara närproducerat kött i skolorna, på 
dagis och ålderdomshem och det är även bra 
om det är ekologiskt”. Visst vore det bra även 
för kommunen om vi bara hade närproduce-
rade och ekologiska livsmedel i all vår mat, 
men då tänker några LOU (Lagen om offent-
lig upphandling), kostnader, tillgång, skatte-
pengar och andra hinder. Det gör inte ungdo-

marna och det behöver inte du göra heller, 
privat. Alla 100 tips som ungdomarna läm-
nat in till kommunen fungerar utmärkt att ta 
till sig i privatlivet också, du kan alltid fråga 
närmaste barn eller ungdom om tips. De vet 
oftast vad som borde göras, de ser inga be-
gränsningar och lösningarna är oftast lätta 
att ta till sig om man bara vill och kan.

Arbetet går nu vidare
För Ljusdals kommun går arbete nu vidare 
med att bearbeta alla 100 tips i samråd med 
unga i kommunen. Om de kan se lösningen 
ska kommunen vara en möjliggörare. Kom-
munen har både ansvaret, resurserna och 
möjligheterna att påverka hur utvecklingen 
ska se ut och vi tänker ta den chansen.

Har du svårt att veta vad 
du ska göra för att bli mer 
klimat smart, fråga när
maste barn eller ungdom.

Hur du blir mer klimatsmart

Kommunalråd Lars Molin (M) tar emot 100 tips.

Denna drivs av fett 
och du sparar pengar

Denna gör dig fet och 
kostar dig pengar

Information om energi och miljö från 
energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland
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