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Klimatrådsmöte den 8 mars 2023  
Klockan: 09.00-12.00   
Fika serveras från 8.30.  

 
Mötet genomförs fysiskt på Länsstyrelsen, Hamngatan 4, Jönköping 

 (i)=information, (s)=ställningstagande  

Dagordning 
1. Mötet öppnas och inledning Ordförande 
2. Föregående mötesanteckningar Ordförande 
3. Klimatrådet Jönköpings län – vår gemen-  Catarina Kristensson, Frida Moberg 

samma plattform (i)   
4. Samverkansforskning – studier  Otto Hedenmo 

på klimatrådet (i)  
5. Klimatveckan 2023 (s) Catarina Kristensson  
6. Klimatprisets kriterier (s) Jesper Agrelius  
7. Informationspunkter  

a) Bekräfta mötestiden för det fjärde mötet 2023 
8. Övriga frågor 
9. Summering och avslut Ordförande 
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Punkt 3: Klimatrådet Jönköpings län – vår gemensamma 
plattform 
 
Bakgrund 
I offentlig sektor har en ny mandatperiod precis börjat och även andra personer i 
rådet är relativt nya. Vi vill med punkten ge bra förutsättningar för de 
gemensamma diskussionerna och arbetet.  
Klimatrådet är en regional samverkansplattform för att stärka genomförande av 
länets klimat- och energistrategi. För att nyttja kunskap och möjligheter som 
finns i samhället har rådet har en bred sammansättning med medlemmar från 
privat sektor, offentlig sektor, Jönköping university och medlems-
organisationer/intresseorganisationer.  
Ledamöterna har en ledande ställning i sina respektive organisationer vilket ger 
möjlighet att både bidra med bredd och kunskap samt att ta hem frågorna till den 
egna organisationen. Att samverka och agera gemensamt är en av nycklarna för 
klimat- och energiomställning samt anpassning till ett förändrat klimat. Rådet 
har genom åren både bidragit till operativa insatser och i det strategiska arbetet.  
 
Rådets syfte är: 

- Samordnande och pådrivande kraft i länet för att förverkliga våra 
gemensamma mål och visionen i länets klimat- och energistrategi. 

- Klimatfrågan synliggörs och prioriteras inom den egna organisationen.  
- Bidra till samverkan och samhandling. 

 
Kortare diskussion. 
 
Punkt 4: Samverkansforskning – studier på klimatrådet 

 
Bakgrund 
Klimatrådet delfinansiera sedan 2019 ett forskningsprojekt på Högskolan för 
lärande och kommunikation tillsammans med Jönköping University. 
Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön Sustainable Communication och 
projektets syfte är att utveckla regionala tvärsektoriella samverkansformer inom 
klimatområdet utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Projektet 
undersöker de kommunikativa utmaningar som samverkansorganisationer möter 
i sitt klimatarbete, men också de kommunikativa faktorer som skapar olika 
former av samverkanvärden. 
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Efter att ha observerat Klimatrådet under ett års tid samt intervjuat Klimatrådets 
medlemmar, kommer Otto Hedenmo presentera resultat från 
forskningsprojektet.   
Efter presentationen inleds en öppen diskussion om hur Klimatrådet kan dra 
nytta av resultaten. 
 
Punkt 5: Klimatveckan 2023  
 
Bakgrund 
2023 års klimatvecka genomförs v 42, samma vecka som 2021 och 2022.  
Beredningsgruppen har diskuterat förslag på tema för veckan och förslaget är 
Energi. Det är ett brett tema som kan innehålla högaktuella frågor som 
energiförsörjning, energibesparing, energianvändning, energisystem, 
energifattigdom, men även perspektiven mänsklig kraft och energi som behövs 
när genomförande ska mobiliseras. 
 
Styrgrupp med förslag på organisation och namn och är inte framtaget men en 
sammansättning bestående av Handelskammaren, Företagarna, regional 
utveckling, något energibolag, någon kommun har diskuterats av 
beredningsgruppen. Vilka organisationer och personer i rådet har intresse av att 
sitta med?  

Länsstyrelsens förutsättningar att ta rollen som projektledare är tyvärr kraftigt 
påverkade av resursbrist så här finns behov av kreativitet hur frågan med 
personella resurser kan lösas. Beredningsgruppens förslag är att köpa in extern 
projektledartjänst och att använda klimatrådets medel för detta. Ekonomiskt 
utrymme finns för detta.  
Projektgruppen föreslås tillsättas av styrgruppen. 
 
Att ha en klimatkonferens eller inte har också diskuterats och en möjlighet för 
att effektivisera när resurserna är begränsade är att ha en synkning med 
Energikontor Norra Småland, särskilt lämpligt när temat för veckan blir Energi.  
 
Förslag till ställningstagande 

- Klimatveckan 2023 har tema Energi i ett brett perspektiv.  
- Styrgrupp tillsätts med personer från Handelskammaren, Företagarna, 

regional utveckling, något energibolag, någon kommun. Även förslag 
från mötet inkluderas. 

- Extern projektledare anlitas och klimatrådets medel används till detta.  
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Punkt 6: Klimatprisets kriterier  
 
Bakgrund 
Klimatrådet har gett beredningsgruppen i uppdrag att återkomma med förslag på 
uppdaterade kriterier för klimatpriset. Varje år utser Klimatrådet en vinnare av 
Klimatpriset utifrån ett förslag från beredningsgruppen. 
Prisets kriterier har utvecklats över tid för att passa Klimatrådets syfte. 
Nuvarande kriterier har varit aktuella sedan 2016, då Klimatpriset för första 
gången delades ut som en del av Klimatkonferensen under Klimatveckan 
(utdelning inför publik). Tidigare hade Klimatpriset delats ut på länsresidenset.  
Det har varit återkommande diskussioner i beredningsgruppen och Klimatrådet 
om vad som ska premieras och om exempelvis organisationer i Klimatrådet kan 
bli vinnare. 
Sammanfattat föreslår beredningsgruppen att: 
- vikten av samverkan är något som ska genomsyra priset och därmed kriterierna 
och bedömningen.  
- man inte vill göra nomineringsprocessen för svår för den som ska nominera, 
Klimatpriset styrka är att det är enkelt att nominera.   
Se information om Klimatpriset och tidigare vinnare på Klimatrådets webbplats.  
 
Förslag till ställningstagande 
Det finns två delar: 
a) uppdatering av kriterierna och 
b) hur beredningsgrupp och Klimatrådet bedömer och utser vinnare. 
a) Uppdatering av kriterier 
Nedan finns nuvarande kriterier och beredningsgruppens förslag på tillägg.  

Nuvarande kriterier Förslag på tillägg 

• Insatsen ska bidra till Klimatrådets vision 
om ett Klimatsmart Plusenergilän, helst 
på en nivå som går att mäta, utvärdera 
eller kvantifiera på något vis. 

• Insatsen ska vara ett gott exempel i sitt 
område, det räcker inte enbart med att 
uppfylla lagkrav. 

• Insatsen ska helst vara reproducerbar och 
kunna spridas i andra sammanhang så att 
andra kan dra nytta av erfarenheterna. 

• Priset syftar till att uppmärksamma 
konkreta insatser som bidrar med ett 
bevisat resultat, därför är insatser för 
test/demonstration och projekt som testar 
metoder svåra att utse som vinnare. 

• Vinnaren ska främst ha 
sin hemvist i Jönköpings 
län. 

• samarbete eller 
samverkan med andra 
organisationer värderas 
högt. 

• Organisationer i 
Klimatrådet kan bli 
nominerade till priset. 

 
 

http://klimatradet.se/klimatpriset
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b) Bedöma och utse vinnare    
Bedömningen om vinnare och hedersomnämnande har grundat sig på innehåll i 
nomineringen och vid behov förtydliganden/kompletteringar. Vi har gjort detta 
med varierad ambition mellan åren. Mycket har hängt på hur välskriven 
nomineringen är från början och om det funnits behov av 
kompletteringar/förtydliganden.  
 
Beredningsgruppen föreslår tillägg i bedömningen, där man använder en matris 
med frågor som fångar upp kraven i kriterierna. Särskilda frågor ställs till alla 
nominerade och ska fånga upp kraven i kriterierna. Detta bidrar till ett tydligare 
beslut i Klimatrådet, vilket är viktigt för transparens och trovärdighet för priset.  
 
Bedömningsmatris 
• Hur har den nominerade bidragit till att uppnå visionen klimatsmart 

plusenergilän 2045? Konkreta fakta behöver läggas fram. Till exempel kommer 
att generera energibesparingar och/eller öka användningen av förnybara 
energikällor oavsett storleken på åtgärden och/eller minska risken för effekter av ett 
förändrat klimat. 

• Ingår samverkan med andra organisationer, beskriv hur? 

• På vilket sätt kan andra dra nytta av dina erfarenheter, hur har/kan 
resultatet spridas?  

• På vilket sätt utmärker sig insatsen?  

• Har initiativtagaren, det vill säga den som ansvarar för insatsen, sin 
huvudsakliga verksamhet i länet? 

• Finns det några handlingar som kan fungera som underlag? 
 

 
Punkt 7: Informationspunkter 
 
a) Bekräfta mötestiden för det fjärde mötet – 30 november kl 13.00-16.00. 

Mötet är fysiskt.  
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