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Minnesanteckningar från Klimatrådets 

möte den 3 maj 2013  
Plats: Myresjöhus AB, klockan 11.00 – 15.00. 
 
NÄRVARANDE 
Minoo Akhtarzand, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Alexander Hansson IKEA 

Anders Råsberg LRF, Region Jönköping 

Ann-Marie Nilsson Jönköpings kommun 

Arne Andersen Landstinget i Jönköpings län 

Arne Ottosson Gnosjö kommunstyrelse 

Gottlieb Granberg Värnamo kommunstyrelse 

Greger Phalén Nässjö Affärsverk AB 

Henrik Zäther HSB Göta 

Lars Andersson Fagerhults belysning, Sverige AB 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

Magnus Olsson Fastighets AB Norrporten 

Mats Holmgren  Swerea, SWECAST AB 

Stefan Eklund Myresjöhus AB 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

  
 
 
1. Mötets öppnande och allmän information 

Ordförande hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat och informerade 
om följande.  

Klimatkonferensen genomfördes på Högskolan i Jönköping den 11 april. 400 
personer deltog och föreläsningarna var av mycket hög kvalitet. 

 
Länsstyrelsen har efter remiss beslutat om nya regionala miljömål för 
Jönköpings län. Beslutet innebär att länet antar de uppdaterade nationella målen 
(Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och preciseringarna). Därutöver 
fortsätter målen i Klimat- och energistrategin från år 2010 att gälla. 

Catarina Kristensson Ordförande i fokusgruppen för förnybar energi, 
jord-och skogsbruk 

Henrik Dinkel Ordförande i fokusgruppen för 
energieffektivisering, konsumtion och livsstil. 

Malin Berglind  Sekreterare i fokusgruppen för klimatanpassning 

Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Länsstyrelsen ska också verka för att de nationella etappmålen genomförs. 
Genom beslutet upphör de tidigare regionala delmålen att gälla. 
 
Förslag om vinnare av klimatpriset ska lämnas senast den 1 augusti 2013. De 
som varit nominerade eller anmält sig föregående år kan delta i år igen. Mer 
information och formulär för anmälan/nominering finns på Länsstyrelsens 
webbplats: www.lansstyrelsen.se/jonkoping/klimatpriset2013 .     
 
Den 21, 22 och 24 maj kommer klimatmöten att genomföras i Sävsjö, Vetlanda 
och Jönköping i enlighet med den berörda fokusgruppens förslagna i åtgärd 
”Dialog med kommunernas beslutsfattare om Klimatrådet och kostnader för 
energi på längre sikt”. Syftet är att informera och skapa engagemang om 
Klimatrådets verksamhet och stärka dess funktion samt att minska 
kommunernas framtida kostnader för energi. 
 

2. Dagordningens fastställande 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

3. Föregående mötesanteckningar  

Under denna punkt bestämdes att vid nästa möte ska en uppföljning av 
beslutade åtgärder presenteras, varefter föregående mötesanteckningar lades till 
handlingarna.  

 
4. Rapport från beredningsgruppen 

Två ledamöter i beredningsgruppen behöver ersättas. Olof Törnebladh, 
Länsförsäkringar, är deltidssjukskriven och Ivana Abrahamsson slutar på 
Landstinget för annat jobb. Ordförande föreslog att beredningsgruppen utöver 
de två som ska ersättas utökas med två ledamöter och uppmanade ledamöterna 
att lämna in förslag från sina organisationer.  
 
Stefan Lundvall redogjorde för resultatet av läsvärdesundersökning för 
tidningen +E. Var femte länsinvånare läser +E vilket motsvarar minst 43 000 
läsare. Tidningen anses ha hög trovärdighet och texterna vara lätta att förstå. I 
undersökningen har också ställts frågor om hur tidningen påverkat läsarna. 
16 000 har blivit mer miljömedvetna, 8 000 har ändrat resvanor för mindre 
miljöpåverkan, 14 000 har minskat förbrukningen av el och värme och 13 000 
har ändrat sina matvanor. 
 
En kommentar som kom upp under följande diskussion var att resultatet är bra 
med tanke på att tidningen är ny och endast kommit ut med fem nummer sedan 
starten i januari år 2012, men att målsättningen är att +E ska ha betydligt fler 
läsare. Andra kommentarer var att alla organisationer i Klimatrådet ska ha en 
elektronisk version av +E på sin webb och att +E borde kunna användas mer 
för annonsering av Klimatrådets organisationer. 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/klimatpriset2013
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5. Finansiering av Klimatkonferensen 2014 
Utöver utskickade förslag redogjordes för ett förslag att tidigare finansiärer 
bidrar med 15 000 kr och övriga med 5 000 kr vilket ger 245 000 kr. Alexander 
Hansson förde fram tanken att utveckla konferensen vidare och göra en större 
satsning. Gottlieb Granberg och Lars-Erik Fälth förklarade att de kommuner 
som de representerar vill ha en central finansiering, till exempel genom 
Regionförbundet, istället för att var och en ska betala. Ordförande 
sammanfattade diskussionen med att synpunkten bör hanteras innan frågan om 
kommunernas finansiering tas upp igen. Vidare ställdes frågan till övriga om vad 
de kan bidra med. Alla närvarande svarade att de kan bidra med 5 000 till 10 000 
kr. En förutsättning är att alla syns som medarrangörer. 
 
Mötet beslutade att en arbetsgrupp med uppdrag att arrangera konferensen 
utses av Klimatrådet den 6 september. Förslag till deltagare i arbetsgruppen 
lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni.  
 

6. Åtgärdsförslag från fokusgrupperna 

Efter föredragningar från Catarina Kristensson, Henrik Dinkel, Stefan Lundvall 
och Malin Berglind beslutades följande (se bilaga 2 och 3 i utsända handlingar): 
 
1. Öka produktion och användning av förnybar el 

Mötet beslutade att förslaget sänds på remiss till Klimatrådets organisationer till 
mitten av oktober. 

 

2. Klimatrådets organisationer ska endast använda fordon avsedda för 
förnybara bränslen eller el för resor i bil senast år 2020. 

Mötet beslutade att förslaget sänds på remiss till Klimatrådets organisationer till 
mitten av oktober. 

 

3. Klimatrådets organisationer ska ha klimatfond-system för resor i 
arbetet. 

Ett tillägg görs till förslaget med innebörden att för organisationer där 
Klimatfond-system inte är lämpligt klimatkompenseras utsläppen istället. 
Förslaget sänds därefter på remiss till Klimatrådets organisationer till mitten av 
oktober. 

 

4. Sammanställning av goda exempel: Stort och smått - viktiga steg i 
länets energi-och klimatarbete. 

Klimatrådet ställde sig bakom att fokusgruppen arbetar vidare med 
åtgärdsförslaget. 

 

5. Stöd och utbildning om energi- och klimatfrågor för pedagoger 

Klimatrådet ställde sig bakom att fokusgruppen arbetar vidare med 
åtgärdsförslaget. 
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6. Information till villaägare 

Klimatrådet ställde sig bakom att Länsförsäkringar genomför åtgärden. Stefan 
Eklund framförde att det bör framgå att det vid planläggning av tomt är viktigt 
att marken lutar från huset. 

 

7. Kommunal organisation för klimatanpassning 

Klimatrådet ställde sig bakom att fokusgruppen arbetar vidare med 
åtgärdsförslaget med inriktningen att det ska ingå i åtgärdsprogrammet för 
klimatanpassning 2015-2020 som ska sändas på remiss våren 2014. Gottlieb 
Granberg framförde att flera andra aktörer är lika viktiga som kommunerna för 
att klimatanpassningsarbetet ska fungera vilket bör återspeglas i förslaget. Lars-
Erik Fälth framförde att den riskkartering som ska göras/görs kan ligga till 
grund för arbetet enligt förslaget. 

 

8. Handbok för klimatanpassat byggande 

Klimatrådet ställde sig bakom att fokusgruppen arbetar vidare med 
åtgärdsförslaget med inriktningen att det ska ingå i Åtgärdsprogrammet för 
klimatanpassning 2015-2020 som ska sändas på remiss våren 2014. Lars-Erik 
Fälth framförde att begreppet byggherrar bör förtydligas och Magnus Olsson att 
högre byggnader minskar behovet att källare. 

 

9. Hållbar byggnation 

Klimatrådet ställde sig bakom förslagets inriktning men uppmanade 
fokusgruppen att samordna förslaget med det arbete som pågår enligt 
vattenförvaltningen och stämma av med vattenförvaltningens 
beredningssekretariat. 

 

10. Riskkartering  

Mötet beslutade att förslaget sänds på remiss till Klimatrådets organisationer till 
mitten av oktober. 

 
7. Förslag om Klimatlöften 

Stefan Lundvall presenterade beredningsgruppens tre förslag till klimatlöften: 
Alla Klimatrådets organisationer 
1. Köper endast ursprungsmärkt förnybar el (eller producerar egen el) 

2. Inför ett internt klimatfond-system som baseras på att en avgift avsätts för 
utsläpp från resor i arbetet (inklusive kollektivtrafik/flyg) 

3. Inför miljöledningssystem eller energiledningssystem, minst 
miljödiplomering. För skolor räknas in att man är ansluten till Grön flagg 
eller Skola för hållbar utveckling i skolorna. Detta ska vara genomfört till 
minst 25 % inom respektive organisation till år 2016 och till 100 % år 2020. 
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Klimatlöfte 1 är en del av åtgärdsförslag 1 under föregående punkt. Klimatlöfte 
2 motsvarar åtgärdsförslag 3 under föregående punkt och kompletteras med 
alternativet att klimatkompensera. Mötet beslutade att förslaget sänds på remiss 
till Klimatrådets organisationer till mitten av oktober. 
 
 

8. Övrigt 

Mats Holmgren framförde att industrin har en viktig roll vilket borde 
återspeglas mer i åtgärdsförslagen.  
 

9. Summering, nästa möte, avslutning 

Summering: 

 Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1). 

 Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen 
före sommaren (punkt 4). 

 Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera 
Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5). 

 Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt förslaget om klimatlöften sänds på 
remiss till Klimatrådets organisationer till mitten av oktober (punkt 6 och 7). 
Åtgärdsförslag 6 är klart för genomförande och fokusgrupperna arbetar 
vidare på övriga förslag. 

 
Nästa möte, den 6 september, hälsas Klimatrådet varmt välkomna till Träcentrum i 
Nässjö. Ett eller flera goda exempel skulle kunna presenteras under mötet. 
Gruppdiskussioner ska också genomföras för att ge mer input till fokusgrupperna 
från Klimatrådet. 

 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna   Ordförande 
Stefan Lundvall  Minoo Akhtarzand 
   
 


