Intervju med projektledare
Emma Liljeström

Emma Liljeström leder projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner. Hon
har erfarenhet särskilt av att jobba med kommuner och städer, och hon har varit med i
flera projekt kring begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. På Sitowise
arbetar Liljeström som expert samt projektledare i teamet för miljöpåverkan och
ansvarsfullhet.
”I Österbotten har jag tidigare varit med om att göra ett delområde av
scenarioberäkningarna för Jakobstadsregionens klimatstrategi. Jag har också lett ett
projekt för att ta fram en metod för uppföljning av utsläppen från konsumtion. Vasa deltog
i det projektet”, berättar Liljeström om sina senaste klimatrelaterade uppdrag med
anknytning till Österbotten.
”Till det här projektet har vi knutit en tvåspråkig grupp med personer som är specialiserade
på utsläppsberäkning och personer som är insatta i begränsningen av och anpassningen
till klimatförändringen i ett vidare perspektiv”, säger Liljeström. Projektet kommer att gå
framåt enligt arbetsplanen i nära samarbete med de kommunala representanterna och
Österbottens förbund. ”I det här projektet tittar vi mycket på den enskilda kommunen men
också på hela landskapet”, förklarar hon.
Det innebär bland annat kartläggning av nuläget inom kommunernas klimatarbete,
förberedelser för att ansöka om klimatfinansiering, beräkning av mål för
utsläppsminskningar, kartläggning av effektfulla klimatåtgärder i kommunerna och
identifiering av samarbetsmöjligheter.
”Jag hoppas att varenda kommun ska känna att projektet ger något nytt eller ny inspiration
till klimatarbetet. Dessutom hoppas jag att alla kommuner förr eller senare hittar en
lämplig samarbetspartner som kan vara ett stöd i eller vidareutveckla klimatarbetet. Det
vore toppen om någon av kommunerna i Österbotten lyckades få finansiering för sitt
klimatarbete under projektets gång eller som ett resultat av arbetet i projektet!” säger
Liljeström som en fingervisning om sina tankar om det eventuella utfallet av projektet.
Sitowise är en nordisk expert inom byggd miljö och digitala lösningar. Konsultföretaget
planerar smarta städer och levnadsutrymmen där vardagen ordnats på en hållbar grund.
Företaget är verksamt inom tre affärsområden: fastigheter och byggnader, infrastruktur
och digitala lösningar.

