Klimatanpassning
Pussel Klimatkonsult erbjuder stöd till kommuner, företag och branschorganisationer i att
utveckla sin klimatanpassning, till exempel i processen att ta fram en strategi för
klimatanpassning. Det kan handla om enstaka insatser som workshops och utbildningar eller
ett kontinuerligt stöd genom hela processen. Det kan också handla om att ta fram
informationsmaterial eller skriva ansökningar om projektmedel. Alla uppdrag skräddarsys för
att hanterar kundens utmaningar för att komma vidare i klimatanpassningsprocessen.
Föreläsning, utbildning och workshops
Aktiviteter som bidrar till ökad kunskap och en
handlingskraft när det gäller klimatanpassning:

Vi kan bistå med en rådgivande orientering,
skrivande av ansökningar eller praktiskt stöd i
genomförande av projekt.



Seminarium inför starten av ett
klimatanpassningsarbete.



Workshops i samband med utveckling av
klimatanpassningsarbetet.



Inspirationsföreläsning – Fastighetsägare i ett
förändrat klimat.



Målgruppsanpassade texter till broschyrer och
hemsidor. Vi använder goda exempel, intervjuer
och populariseringar för att göra komplicerad fakta
konkret för beslutsfattare och tjänstemän i olika
organisationer.

Orienterande föreläsning om
projektfinansiering.

Erfarenhet

Aktiviteterna kan vara fristående eller en del i ett
mer omfattande strategiarbete.

Informationsmaterial



Kartläggning av nuläget

Cecilia Wyser som står bakom Pussel Klimatkonsult
har 20 år erfarenhet av att arbeta med klimat som
en energifråga och applicerar vunna erfarenheter
på klimatanpassning. Inom klimatanpassning har
det främst handlat om olika former av strategiska
tjänster som underlättar för kommuner, näringsliv,
branschorganisationer samt statliga myndigheter.



Workshop eller bollplank i samband med att
arbetet startas upp och etableras, vid
bedömningar av risker och sårbarheter eller
vid identifiering och prioritering av åtgärder.



Under 2016 var Cecilia projektledare för
utvecklingen av ett verktyg för kommuner som vill
komma igång med klimatanpassning, på uppdrag
av Länsstyrelsen i Östergötland.

Uppföljning och utvärdering av
klimatanpassningsarbetet.

Cecilia har ett brett nätverk i branschen och kan
vid behov lätt ta in kompletterande kompetens.

Klimatanpassningsstrategi
Stöd och fördjupningar som underlättar i
processen att ta fram en strategi:

Tjänsten vänder sig även till mindre kommuner
med begränsade resurser.
Projektfinansiering
Det finns projektmedel hos nationella finansiärer
och EU för projekt som på olika sätt adresserar
klimatanpassning. Det kan handla om förstudier,
samverkans- eller investeringsprojekt, stöd till
innovationer eller projekt där klimatanpassning är
en del av lösningen, t ex i stads- och
landsbygdsutveckling.

Kontakt
Kontakta gärna Pussel Klimatkonsult för ett
förutsättningslöst samtal.

Cecilia Wyser
Mob 0703 965634
cecilia@pusselklimat.se
www.pusselklimat.se

