
 

 
 

Minnesanteckningar från Klimatrådsmötet 

den 6 september 2013 
Plats: Träcentrum Nässjö, klockan 09.00 – 14.30 
 
NÄRVARANDE 
Minoo Akhtarzand, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Anders Råsberg LRF, Region Jönköping 

Ann-Marie Nilsson Jönköpings kommun 

Agneta Jansmyr Landstinget i Jönköpings län 

Arne Ottosson Gnosjö kommunstyrelse 

Anna Wildt-Persson Trafikverket Region syd 

Bengt Dahlqvist Regionförbundet Jönköpings län 

Håkan Stigmarker  Jönköping Energi AB 

Jonas Willaredt Husqvarna AB 

Kjell-Egon Strand  Vetlanda kommun 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

Magnus Olsson Fastighets AB Norrporten 

Per-Ola Simonsson Träcentrum Nässjö 

Per Hallerstig Stiftelsen i Högskolan Jönköping 

Stefan Eklund Myresjöhus AB 

Örian Söderberg  Länsförsökringar Jönköping 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Olsson Ordförande i beredningsgruppen, Länsstyrelsen  

Ante Jankovic Destination Jönköping 

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

Henrik Dinkel Ordförande i fokusgruppen för 
energieffektivisering, konsumtion och livsstil 

Johan Palm  Träcentrum Nässjö 

Karin Hermansson Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Müge Apaydin Länsstyrelsen  

Per-Erik Eriksson  Sveriges Tekniska forskningsinstitut 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande och allmän information 

Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat. 
Ordföranden riktade ett särskilt tack till Per-Ola Simonsson och Träcentrum för att rådet 
bjudits in. Vidare informerade ordföranden om följande:  

Nytt beslut om tillsättande av Klimatrådets ledamöter med beredningsgrupp, 
kommunikationsgrupp och fokusgrupper kommer att tas av Länsstyrelsen under september 
månad, ledamöterna har tillfrågats och accepterat. Förslag på nya ledamöter som ska förstärka 
Klimatrådet presenterades och beslutades under mötet:  
Emilia Thor, Friskis & Svettis Jönköping 
Stefan Gustafsson, Sävsjö kommunstyrelse 
Mats Gustafsson (ersattes vid mötet av Jonas Willaredt), Husqvarna AB  

Fokusgruppernas ordförande har tillfrågats och ställt sig positiva till att fortsätta som 
ordförande och kommer framöver att vara adjungerade i Klimatrådet: 
Emil Hesse, Transporter och Planering 
Catarina Kristensson, Förnybar energi, jord-och skogsbruk 
Ingemar Svensson, Anpassning till klimatförändringar  
Henrik Dinkel, Energieffektivisering, konsumtion och livsstil 
Camilla Zilo, Klimatrådets kommunikationsgrupp 

Ordföranden påminde om Klimatrådets remiss, som skickades ut den 30 maj 2013 till 
respektive organisation, och att Länsstyrelsen önskar svar senaste den 13 oktober 2013. 
Det informationsblad som hade bifogats med den utskickade dagordningen diskuterades vilket 
översiktigt beskriver Klimatrådets organisation med roll, syfte och mål samt 
genomförandeprocess med mera. Vissa förtydliganden ska göras i enlighet med vad som 
framkom under mötet, i övrigt ställde sig rådet bakom introduktionsdokumentet.   

 
Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson, Länsstyrelsen. Inga 
övriga frågor framfördes till dagordningen. 
  
2. Föregående mötesanteckningar 
Inga kommentarer på föregående mötesanteckningar som lades till handlingarna 
 
3. Träcentrum Nässjö 
Per-Ola Simonsson och Johan Palm presenterade Träcentrums gedigna arbete inom den 
trärelaterad industri där utveckling, utbildning och konferensverksamhet är centrala.  

Småland är ett landskap där trä och trärelaterade företag har stor betydelse. Träcentrums vision 
är att till år 2020 vara en ledande träregion i Europa. Anläggningen har utvecklats och används 
idag av flera andra branscher, organisationer och även privatpersoner. För att stödja och 
stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre regionförbunden och de tre 
länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den småländska trästrategin. Genom ett 
fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins attraktionskraft öka. Läs mer om 
Träcentrum på www.tracentrum.se och träregion Småland på www.traregionsmaland.se.  

Hela presentationen bifogas minnesanteckningarna. 

 
4. Smart Housing Småland 
Per-Erik Eriksson från Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP), som hade bjudits av 
Landshövdingen som också ingått i styrgruppen under ansökningstiden, presenterade Smart 
Housing Småland, ett vinnväxtinitiativ som började sommaren år 2012 som två initiativ; 

http://www.tracentrum.se/
http://www.traregionsmaland.se/


 
 
 
 
 
 
Homes From Sweden och Transparent Intelligence. Smart Housing ska tillvarata och 
vidareutveckla innovationer och den industriella kompetensen inom planglas och träbyggande. 
Smart Housing har en tydlig koncentration i Småland. Trä- och glasindustrin står inför 
utmaningar och möjligheter som kan göra den till regionens viktigaste motor för ekonomisk 
tillväxt, regional utveckling och sysselsättning. och mer läsning finns på www.smarthousing.nu.  
Hela presentationen bifogas minnesanteckningarna. 

5. Rapport från beredningsgruppen 
Beredningsgruppen har under hösten utökats och förstärkts med Anders Bernberg från 
Vetlanda kommun och Ann-Charlott Frick från Sävsjö Biogas. Beredningsgruppen består idag 
av nio personer och har sedan Klimatrådets senaste möte haft fokus på Klimatpriset 2013, 
styrgruppen för Klimatkonferensen 2014, effektbedömning av åtgärder,   
Klimatveckan 2014 samt åtgärdsförslag vilka redogörs för nedan: 
 
Klimatpriset 2013 
Jenny Malmhäll Frisk presenterade beredningsgruppens förslag till Klimatpriset 2013 samt 
förslag till hedersomnämnanden. Till årets Klimatpris har 26 kandidater nominerats vilket är 
en klar ökning jämfört med föregående år och visar på att marknadsförningen och 
informationsspridningen gett ett positivt resultat. Samtliga kandidater kommer att presenteras 
på Klimatrådets webbplats. Det har kommit in flera bra förslag och rådet konstaterar att en av 
de nominerade är värdig vinnare, ett förlag som på ett föredömligt sätt bidrar till 
plusenergilänet 2050. Rådet beslutade att tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de 
nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive 
fokusområde:  
 

 Förnybar energi, jord- och skogsbruk  

 Energieffektivisering, konsumtion och livsstil  

 Transporter och planering  

 Anpassning till klimatförändringar 
 

Prisceremoni sker i anslutning till nästa klimatrådsmöte på länsresidenset den 6 december. 
Aktörerna som har fått hedersomnämnande belönas samtidigt med var sitt diplom. För att få 
största möjliga uppmärksamhet vid tiden för prisutdelning uppmanades alla deltagare efter 
mötet att inte sprida vidare information om vem som är pristagare innan ceremonin. 
 
Styrgruppen för Klimatkonferensen 2014 
Andreas Olsson presenterade beredningsgruppens förslag till styrgrupp för  
Klimatkonferensen 2014: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Camilla Zilo 
IKEA, Maria Rydholm 
Högskolan Jönköping, Kjell Rosen  
Jönköpings kommun, Eva Göransson 
Trafikverket region syd, Stefan Berg 
Regionförbundet Jönköpings län, Emil Hesse 
Myresjö hus, Stefan Eklund 
Landstinget i Jönköpings län, (nya miljöchefen) 
 

http://www.smarthousing.nu/


 
 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr meddelade att landstingets nya miljöchef, Mikael Süld, börjar under oktober 
månad och föreslås ingå i styrgruppen. Inga synpunkter framfördes och rådet ställde sig bakom 
förslaget.  
 
Effektbedömning av åtgärder  
Müge Apaydin presenterade arbete med att effektberäkna åtgärder inom ramen för 
Klimatrådets arbete. Klimatrådet har efterfrågat effektbedömningar av de åtgärdsförlag som 
lyfts och mot den bakgrunden har Länsstyrelsen i augusti månad förstärkt detta arbete. Müge 
presenterade en tänkt metodik för effektbedömningar och informerade om att det idag saknas 
underlag för att göra bra ändamålsenliga bedömningar. Klimatrådets ledamöter kommer mot 
den bakrunden att kontaktas för att underlätta arbetet med att samla in dataunderlag. Rådet 
ställde sig bakom detta och en grundlig presentation av de åtgärder som nu är ute på remiss 
kommer att göras på nästa möte. 

 
Klimatveckan 2014  
Anté Jankovic från Destination Jönköping hade bjudits in till mötet för att presentera ett 
förslag till en ny satsning för Klimatrådet, Klimatveckan 2014 i Jönköping, Klimatrådet i 
samarbete med Elmia. Klimatveckan tar sin utgångspunkt i klimatresan där landshövdingen 
bjöd in Anté till mötet i Jönköping. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till 
att nå visionen om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän genom att på ett öppet, 
tydligt och kraftfullt sätt manifestera klimatfrågan i Jönköpings län i samklang med länets 
kommuner, företag, organisationer och invånare. Klimatveckan föreslås vara 
gränsöverskridande och präglas av aktiviteter som ger kunskap och ökad medvetenhet runt 
klimatfrågor på bred front. Goda exempel föreslås lyftas fram och sprida kunskap om vår 
påverkandegrad både som privatperson och företag. Klimatveckan bör ses i ett tidsperspektiv 
över tre år där 2014 är uppstarten med fokus på länet och att vi succesivt utökar veckan. 
Klimatkonferensen är en bärande del och grunden i klimatveckan och ska genomföras under 
veckan. 
 
En diskussion följde där rådets ledamöter visade stort intresse och i positiva ordalag visade 
stort entusiasm över förslaget. Flera ledamöter ser goda möjligheter att profilera länet i 
Klimatfrågan, med en långsiktig målsättning att länet ska identifieras med Klimatfrågan. 
Ambitionen bör även vara att om några år ta en nationell position och bli en nationell 
mötesplats i Klimatfrågan, något som idag saknas. 
Ordföranden lyfte fram kommunerna som gör ett fantastiskt bra arbete och föreslog att 
veckan ska innehålla en kommundag där vi dels kraftsamlar under en dag på Elmia dels själva 
genomför aktiviteter på hemmaplan, ett förslag som delades av kommunledamöterna som lyfte 
ett exempel där kommunerna skulle kunna genomföra egna aktiviteter till exempel i skolorna. 
Landstinget finns över hela länet och önskar genomföra aktiviteter tillsammans med 
kommunerna.  
 
Ordföranden sammanfattade diskussionen med att hela rådet ställer sig mycket positiva till 
satsningen. En projektledare kommer att tillsättas för Klimatveckan 2014 och finansieras av 
Länsstyrelsen tillsammans med Elmia. 
 
Åtgärdsförslag  
Catarina Kristensson, ordförande för fokusgruppen Förnybar energi, jord- och skogsbruk 
presenterade två åtgärdsförslag.  
1. Ökad kunskap gällande olika förnybara energilösningar. Hela åtgärden finns i fulltext i bilaga 1 till 
dagordningen och återges inte här. 



 
 
 
 
 
 
2. Fokusgruppen föreslår att ett seminarium anordnas för att diskutera mat i ett 
klimatperspektiv med utgångspunkt från Jordbruksverkets rapporter om klimatpåverkan, 
matproduktion och hur livsmedelsproduktionens klimatpåverkan kan vara år 2050. 
 
Klimatrådet ställde sig bakom båda åtgärdsförlagen och framförde samtidigt att seminarium 
(punkt 2) samt uppvisning av goda exempel på anläggningar med olika typer av förnybara 
energikällor (punkt 1) samordnas och genomförs under Klimatveckan 2014. 
  
6. Energikontor Norra Småland, årsuppföljning  
I enlighet med den överenskommelsen mellan Energikontorets parter och stadgar ska 
Klimatrådet ha en årlig uppföljning av Energikontorets verksamhet. Därför hade Henrik 
Dinkel, verksamhetsledare för Energikontoret, bjudits in till dagens möte. Energikontoret har 
sedan starten, för ett år sedan, haft en positiv utveckling. Energikontoret har idag 5 anställda 
och känner ett starkt stöd från styrgruppen och länets kommuner. Beslutet från 
Energimyndigheten för att få bedriva ett regionalt energikontor löper ut den 31 december 
2013 vilket innebär att en ny ansökan för åren 2014 - 2015 kommer lämnas in, med Swerea 
SWECAST som fortsatt värdorganisation.  Styrgruppen har haft två ordinarie möte och 
ytterligare två möten är inplanerade. Beslut har tagits om verksamhetsplan, 
kommunikationsplan och budget (vilken tagits i samverkan med Swerea). 
 
Ett viktigt uppdrag för Energikontoret är att vara samordnare, samarbetspartner och resurs för 
energi-och klimatrådgivarna i länets 13 kommuner, ett förtroende som samtliga kommuner 
ställt sig bakom för innevarande period och kommer att behöva förnyas för perioden 2014 -
2015. Ett annat viktigt uppdrag är att bygga upp energikompetensen i regionen genom nätverk 
och som syftar till att bygga upp en projektverksamet. 
 
Fokus är inriktat på ökad energieffektivisering samt mer förnybar energi i Jönköpings län. 
Flera aktiviteter har genomförts och kommer att genomföras (så som Elmia fastighet) som 
följts av ansökningar till bland annat LIFE och till Energimyndighetens forskningsprogram 
som rör belysning. Seminarier och utbildningar är andra viktiga delar som under året har 
genomförts inom olika områden. 
 
Ordföranden tackade för presentationen och ser positivt på verksamhetens utveckling och 
öppnade därefter upp för frågor. En fråga som lyftes var hur samverkan idag sker med 
Energicentrum A6 där ett antal kommuner har samlat sina energi- och klimatrådgivare. 
Samverkan fungerar bra. Idag är det bara en del av länets kommuner som finns representerade 
i Energicentrum A6 och de har samtidigt ett annat uppdrag än Energikontoret. En av 
Energikontorets utmaningar, som idag fungerar väl, är finansieringen då verksamheten till 
merparten är projektrelaterad, cirka en halvtid motsvara basfinansieringen. 
Energikontoret har en webbsida, www.ekns.nu. 
Hela presentationen bifogas minnesanteckningarna. 
 
7. Remiss - Regionbildning i Jönköpings län  
Ordföranden informerade om att Länsstyrelsen i samband med dagordningen sickade ut 
remissen gällande regionbildningen i länet, detta mot bakgrund av att klimatrådet fått remissen 
för synpunkter. Klimatrådet har inte för avsikt att lämna ett gemensamt remissvar utan 
respektive organisation lämnar svar genom den egna organisationen. Inga synpunkter eller 
frågor framfördes på remissen. 
 

 

http://www.ekns.nu/


 
 
 
 
 
 

 
8. Övrigt 
Inga övriga punkter lyftes. 
 
9. Summering och avslutning 

Klimatrådet enades om att: 

 ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för 
Klimatrådet (punkt 1).  

 tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra 
kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5). 

 respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för 
effektbedömningar (punkt 5). 

 ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till styrgrupp för Klimatkonferensen 
2014 (punkt 5). 

 ställa sig bakom satsningen på Klimatveckan 2014 Jönköping, Klimatrådet i 
samarbete med Elmia (punkt 5). 

 ställa sig bakom båda åtgärdsförlagen från fokusgruppen för förnybar energi, jord- 
och skogsbruk (punkt 5). 

 
 
Nästa möte 
Nästa möte är den 6 december på Länsstyrelsen mellan klockan 09.00 - 12.00. Därefter 
bjuds Klimatrådet på lunch och Klimatpriset delas ut på länsresidenset. Till mötet den 6 
december lämnas förlag på mötestider för helåret 2014, samtidigt som ordföranden 
föreslog att rådet preliminärbokar den 21 februari 2014. Anders Råsberg från LRF föreslog 
att ett av vårmötena hålls hos en av LRFs medlemmar vilket mottogs med stor entusiasm.  

 
Ordförande tackade för engagemanget med ett särskilt tack till Träcentrum för värdskapet 
under dagen och avslutade därefter mötet. 

 
 
 
 

Vid anteckningarna   Ordförande 
Andreas Olsson   Minoo Akhtarzand 

  
 

 


