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Minnesanteckningar från 

Klimatrådsmötet den 24 september 2014 
Plats: Länsstyrelsen, klockan 09.00 - 12.00 
 
NÄRVARANDE 
Minoo Akhtarzand, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Bengt Dahlqvist  Regionförbundet i Jönköping län 

Stefan Eklund Myresjö hus 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi 

Britt-Marie Larsson Skogsstyrelsen, Höglandets distrikt  

Arne Andersen ersatte Agneta Jansmyr Landstinget i Jönköpings län 

Anders Råsberg LRF, Region Jönköping 

Kjell-Egon Strand Vetlanda kommun 

Per-Ola Simonsson Träcentrum 

Olle Strandsäter ersatte Thomas 
Melkersson 

Skanska Sverige  

Arne Ottosson Gnosjö kommun 

Olof Törneblad ersatte Örian Söderberg Länsförsäkringar Jönköping 

Johan Thor ersatte Emilia  Thor Friskis & Svettis Jönköping 

Anna Wildt-Persson  Trafikverket Region Syd 

Anna-Karin Zinnerfors  IKEA Jönköping 

 
ÖVRIGA DELTAGARE 

  

Andreas Olsson Ordförande i beredningsgruppen, sekreterare i 
fokusgruppen Transporter och Planering, Länsstyrelsen 

Müge Apaydin Uppföljning Energi och Klimat, Länsstyrelsen 

Frida Gårdmo  Sekreterare, Förnybar energi, Jord- och skogsbruk 

Henrik Dinkel 

 

Ordförande: Energieffektivisering, konsumtion och 
livsstil, Energikontor Norra Småland 

Catarina Kristensson 

 

Ordförande: Förnybar energi, jord-och skogsbruk, 
Vaggeryds kommun 

Tomas Ekelund  Sekreterare: Anpassning till klimatförändringar, 
Länsstyrelsen 

Ante Jankovic, punkt 3 Destination Jönköping  

Robert Sumberesi, punkt 3 Elmia 
Markus Yrjönheikki, punkt 3 Tekniska Högskolan Jönköping  
Rickard Carlsson Mediacenter Jönköping 
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1. Mötets öppnande och allmän information 
Ordförande hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Föregående mötes anteckningar har skickats med i kallelsen och finns på 
www.klimatrådet.se. Inga synpunkter framfördes. 

Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson, 
Länsstyrelsen. Inga övriga frågor framfördes och därför fastställdes dagordningen 
i enlighet med utskickat förslag. Mot bakgrund av att rådsmötet ändrat datum 
hälsades ersättare för några av rådets ordinarie ledamöter välkomna. Ordföranden 
lyft därefter fram: 

 Klimatrådets Klimatvecka som genomfördes den 18 - 21 maj där även 
Klimatkonferensen ingick med över 600 deltagare. Rådet har tidigare per mail 
fått en återkoppling och resultatet av utvärderingen som finns på 
www.klimatrådet.se. Förslag till upplägg för år 2015 återkommer under punkt 
3.  

 Beslut om Klimatrådets ledamöter och grupper kommer i sedvanlig ordning 
att tas inför nästa möte och en förfråga kommer att skickas ut per epost. 

 Klimatrådets fokusgrupper, flera av fokusgruppernas åtgärder/satsningar som 
hade förankrats i rådet och beslutats i respektive ledamots organisation är i 
genomförandefas. Ett arbete som blir ännu tydligare när åtgärdsprogrammen 
börjar gälla per den 1 januari 2015. Det centrala för fokusgrupperna är att 
fortsatt lyfta fram viktiga/kompletterande åtgärder som syftar till att nå målen 
inom respektive sektor samt stötta och följa upp redan beslutade åtgärder. 
Vidare konstaterades att redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, 
växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga 
resultat, ett arbete som även inkluderar omväldsbevakning. Länsstyrelsen har 
det administrativa ansvaret och kommer lägga stort fokus på att ta fram 
statistikunderlag med mera till respektive fokusgruppsåtgärder och sektorer, 
som en del i det pågående resultat- och uppföljningsarbete. Fokusgrupperna 
ges en tydligare roll i Klimatveckan för att diskutera detta kommer alla 
sekreterare att bjudas in till kommande stygruppsmöte för Klimatveckan. 

 Karl-Henrik Roberts inspirationsfördragning flyttades fram till den 5 
december, då alla som är engagerade i Klimatrådet bjuds in. 

 +E, Nästa nummer av +E delas ut den 15 oktober. Inom ramen för 
Klimtrådet arbetar vi med finansieringen för kommande år (2015 – 2017) där 
även Klimatveckan och Klimatkonferesen ingår. Ett förslag till finansiering 
kommer att kommuniceras med rådet så snart diskussionen med den nya 
Regionen har landat. 

2. Föregående mötesanteckningar från den 25 april 2014 
Ordföranden summerade Klimatrådets senaste möte den 25 april. Rådet fick en 
inspirerande inblick över landbrukets klimatarbete samt från externa 
föredragshållare som gav en redogörelse av flera förnybara energilösningar. 
Ordföranden lyfte som exempel fram företaget Perpend som tillverkar vertikala 
vindkraftverk. En rättelse från aprilmötets anteckningar i denna del: Inom 

http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://www.klimatrådet.se/
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Europa har vi stora områden med en relativt bra medelvind på ca 40 meters höjd 
och lägre. Framförallt i dessa områden kan Perpends teknik i kombination med 
solenergi etablera en väl fungerande produktion av förnyelsebar el i direkt 
anslutning till olika brukare. 
  
I övrigt fanns det inga synpunkter på föregående mötesanteckningar som därför 
lades till handlingarna. 

3. Rapport från beredningsgruppen 
Andreas Olsson inledde med att kort informera rådet om det pågående arbetet 
inom rådets olika verksamhetsområden samt en mer detaljerad lägesbild över +E, 
Kommunikationsgruppens arbete, Klimatpriset 2014 och Klimatmiljonen.  
+E, Länsstyrelsen tog över produktionen av nummer 3, vilket blir det sista för 
året, då den upphandlade konsulten har gått i konkurs. Kommunikationsgruppen 
och redaktionsrådet har ett gemensamt möte i mitten av november. Rådet 
kommer att få en mer grundlig återkoppling om kommunikationsgruppens arbete 
på decembermötet.  
 
Klimatveckan 2014, Vi har kunnat kostatera att Klimatveckan har gett 
konstruktiva diskussioner och en unik plattform för gränsöverskridande möten. 
Andreas Olsson sammanfattade kort att Klimatrådets klimatvecka samlade bara 
på Elmia över 800 unika deltagare, som aktivt deltog i diskussionerna utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter. Därutöver genomfördes aktiviter runt om i länet 
som inkluderade många fler, inte minst de 60 familjer som visade upp sina 
förnybara energilösningar. Summeringar från Klimatveckan finns på 
www.klimatrådet.se. 
 
Klimatpriset 2014, arbetet med att marknadsföra klimatpriset är i full gång och 
beredningsgruppen förslår att rådet beslutar om att ge beredningsgruppen i 
uppdrag att lyfta fram 10 kandidater som sedan skickar över förslagen till rådets 
ledamöter per mail för ställningstagande. Beredningruppen sammanställer och 
beslut tas på rådsmötet den 5 december, i anslutning till prisceremonin som i 
sedvanlig ordning är på residenset där hela rådet är inbjuden att närvara. Alla som 
är med och bidrar till att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den 
regionala utvecklingen i Jönköpings län är välkomna och kandidera till 
Klimatpriset. Välkomna att nominera på www.klimatrådet.se. 
 
Rådet ställde sig bakom inriktningen och beredningsgruppen arbetar vidare. 
 
Klimatmiljonen, Andreas Olsson lämnade över ordet till Frida Gårdmo som 
presenterade arbetet med Klimatrådets Klimatmiljon vars syfte är att bidra till 
innovativa klimatprojekt i Jönköpings län. En diskussion följde och rådet är 
postivit till arbetet och ger beredningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med 
förslaget över hur arbetet skulle kunna formaliseras inom beredningsgruppen. 
Vidare behöver ytterligare förankring göras när den nya regionen är på plats. 

 

http://www.klimatrådet.se/
http://klimatradet.se/klimatpriset/
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ÅTGÄRDSPROGRAM 2015 - 2019  

A. Klimatrådets åtgärdsprogram 
Fokusgruppernas ordförande presenterade arbetet och utfallet med Klimatrådets 
två åtgärdsprogram som varit ute på remiss hos respektive organisation. 
Åtgärdsprogrammen är en stabil grund inom såväl klimatpåverkan som 
klimatanpassning, som gör att länet samordnat tagit ett antal steg framåt och i rätt 
riktning. Länsstyrelsen föreslås arbetar vidare med att få in alla remissvar och 
sammanställa dessa inför nästa rådsmöte den 5 december. På mötet ska 
programmen i sin helhet vara klara för ställningstagande i rådet. Målsättnigen är 
att båda programmen ska börja gälla den 1 januari 2015. 
 
Rådet ställde sig bakom inriktningen och beredningsgruppen arbetar vidare. 

 
Andreas Olsson redogjorde kort för svarsfrekvens totalt och över respektive 
åtgärd, vilket därefter respektive fokusgruppsordförande presenterade var och en 
för sig. Vidare ställdes frågan om rådet ansåg att underlaget som hade skickats ut 
på remiss varit tillfredställande och om tiden varit tillräcklig. Rådet ansåg att det 
varit full tillfredställande och remisses upplägg och innehåll varit tydligt. 
 
Respektive fokusgrupp presenterade remissvaren och sammanfattningsvis tog 
rådet följande inriktningsbeslut. Inom fokusgruppen för förnybar energi, Jord- 
och skogsbruk ska gruppen återkomma med vilka förutsättningar och eventuella 
stöd som behöver komma på plats för att säkerställa att Energikontoret kan 
genomför sina åtaganden och att åtgärderna förverkligas. För fokusgruppen 
Energieffektivisering, konsumtion och livsstil lämnade rådet följande 
inriktningsbeslut. Att utifrån remissvaren välja ut ett antal piloter utav de som 
ställt sig positiva till att genomföra åtgärderna. Allt för att vi ska komma igång 
och åstadkomma resultat samt kunna få ett antal goda exempel på plats. För 
fokusgruppen Anpassning till klimatförändringar samt Transporter och Planering 
togs inga inriktningsbeslut. 
 
B. Klimatveckan 2015  
Andreas Olsson, Robert Sumberesi och Ante Jankovic presenterade ett första 
upplägg för Klimatveckan 2015, Klimatrådet beslutade att Klimatveckan 
genomförs den 24 – 27 maj 2015, se även bifogad presentation. Styrgruppen för 
Klimatveckan ges i uppdrag att ta fram ett utkast till program till nästa rådsmöte. 
Rådets beslutade att styrgruppen består av Elmia, Destination Jönköping och 
Klimatrådet (Länsstyrelsen) sammankallande. Klimatrådet är huvudman för 
Klimatveckan och kommer att arrangera den i samverkan med Elmia där Elmia 
har huvudprojektledningen för veckan. Klimatkonferesen äger rum under 
Klimatveckan och en projektledare och arbetsgrupp (5-6 personer) för 
Klimatkonferesen ska på plats. IKEA och Myresjö meddelade att man gärna 
representeras i arbetsgruppen, för Sveriges största Klimatkonferens, och vi ser 
mycket positivt på visat intresse och är tacksamma för att organisationer 
återkommer med förslag på representanter från respektive organisation. I arbetet 
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med 2014-års konferens deltog utöver ovanstående även Regionförbundet, 
Landstinget, Jönköpings kommun, Högskolan, Trafikverket och Länsstyrelsen i 
arbetsgruppen. 
 
Markus Yrjönheikki från Tekniska Högskola Jönköping presenterade 
examensarbetet ”Drift och underhåll av gång och cykelvägar i Jönköpings län”. 
Ett initiativ genom fokusgruppen för Transporter och Planering som 
Energikontoret varit handledare för. Ett intressant arbete som nu är ett underlag i 
arbetet med den Regionala cykelstrategin, som rådet tidigare i år ställt sig bakom. 
Bifogar presentationen och examensarbetet i sin helhet. Det kommer även att 
finns på www.Klimatrådet.se  

 
Presentationen av resultat och uppföljning i siffor bordlades till nästa möte. 
Uppdaterad infografik (biogas, avfall, förnybar energi m.m.) finns på 
www.klimatradet.se. Rådsmedlemmar uppmanades att återkomma med förslag på 
ytterligare sektorer som ska illustreras eller på annat sätt lyftas fram. 
Presentationen som gällde plattform för resfria möten av Mediacenter flyttas fram 
till våren. 

4. Övrigt 
Inga övriga punkter lyftes. 

5. Summering och avslutning 
Klimatrådet enades om att: 

 Inom ramen för Klimtrådet arbetar vi med finansieringen för kommande 
år (2015 – 2017) där även Klimatveckan och Klimatkonferesen ingår. Ett 
förslag till finansiering kommer att kommuniceras med rådet så snart 
diskussionen med den nya Regionen har landat. (punkt 1) 

 Beredningsgruppen får i uppdrag att lyfta fram 10 nominerade kandidater 
till Klimatpriset 2014 som rådet därefter per mail tar ställnings till. Beslut 
tas den 5 december. (punkt 3) 

 Ställa sig positiv till arbetet med Klimatmiljonen och ger 
beredningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget över hur 
arbetet skulle kunna formaliseras inom beredningsgruppen. (punkt 3) 

 Länsstyrelsen arbetar vidare med att få in alla remissvar och sammanställa 
dessa inför nästa rådsmöte den 5 december. På mötet ska programmen i 
sin helhet vara klara för ställningstagande i rådet. Målsättnigen är att båda 
programmen ska börja gälla den 1 januari 2015. (punkt 3) 

 Inom fokusgruppen för förnybar energi, Jord- och skogsbruk ska gruppen 
återkomma med vilka förutsättningar och eventuella stöd som behöver 
komma på plats för att säkerställa att Energikontoret kan genomför sina 
åtaganden och att åtgärderna förverkligas. (punkt 3 A) 

 För fokusgruppen Energieffektivisering, konsumtion och livsstil lämnade 
rådet följande inriktningsbeslut. Att utifrån remissvaren välja ut ett antal 
piloter utav de som ställt sig positiva till att genomföra åtgärderna. Allt för 

http://www.klimatrådet.se/
http://klimatradet.se/resultat/uppfoljning-och-utvardering/
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att vi ska komma igång och åstadkomma resultat samt kunna få ett antal 
goda exempel på plats. (punkt 3 A) 

 Klimatveckan genomförs den 24 – 27 maj 2015. (punkt 3 B) 

 Klimatrådet är huvudman för Klimatveckan och kommer att arrangera 
den i samverkan med Elmia där Elmia har huvudprojektledningen för 
veckan. (punkt 3 B) 

 Styrgruppen för Klimatveckan ges i uppdrag att ta fram ett utkast till 
program till nästa rådsmöte. Rådets beslutade att styrgruppen består av 
Elmia, Destination Jönköping och Klimatrådet (Länsstyrelsen) 
sammankallande. (punkt 3 B) 

6. Mötet avslutas och nästa möte 
Ordförande framförde i sedvanlig ordning ett stort tack till rådets ledamöter för 
visat engagemang, gruppernas ordförande och projektledare för mycket bra 
presentationer. Ordföranden konstaterar återigen att vi har ett väl fungerade råd 
och att alla grupper visar upp ett väldigt bra resulterat och genomförande av de 
uppgifter som varje grupp har ansvar för. Ett särskilt tack till gruppernas 
ordförande som leder respektive gupps arbete framåt mot rådets gemensamma 
vision att bli ett plusenergilän till år 2050.  
 
Nästa möte som är det fjärde och sista för 2014 som hålls den 5 december på 
Länsstyrelsen klockan 09.00 – 12.00 samt gemensam lunch och därefter sedvanlig 
Klimatprisutdelning på Residenset. 

 
Rådet preliminärbokade följande fyra mötesdagar för år 2015: 
 

1. Onsdagen den 25 februari, förmiddag 
2. Måndagen den 25 maj, under Klimatrådets Klimatvecka  
3. Måndagen den 28 september, förmiddag 
4. Fredagen den 4 december, förmiddag 

 

 

 

 

    Justerare 

Vid anteckningarna     Ordförande 
Andreas Olsson   Minoo Akhtarzand 

     

 
www.Klimatrådet.se 

http://klimatradet.se/

