
 

 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

  E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.klimatrådet.se 

  Summering Klimatrådet   

Sida 1/3   

  

 

 

 

Summering från Klimatrådsmötet den 25 

februari 2015 
Plats: Länsstyrelsen, klockan 09.00 - 12.00 
 
 

 Allmän information 
Fotografering sker på nästa rådsmöte. Alla ledamöter kommer lyftas fram på 
klimatrådet.se med bild och roll i den egna organisationen. Alla ledamöter 
kommer intervjuas under året av Camilla Zilo, ordförande 
kommunkationsgrupp. Rådet ställde sig bakom att alla organisationer länkar 
till www.Klimatrådet.se från deras egna webbsida.  

 Ledamöter i rådet och dess grupper 
Två nya rådsledamöter hälsades särskilt välkomna Göran Hansson, VD 
Värnamo Energi, samt David Svensson, kommunstyrelsens ordföranden, 
Habo kommun. Ny ordförande i fokusgruppen Förnybar energi, Jord- och 
skogsbruk är Carlos Pettersson tf. verksamhetsledare Energikotor Norra 
Småland. 
Om rådet har förslag på ordförande i fokusgruppen Energieffektivisering, 
Konsumtion och livsstil ser beredningruppen positivt på att få förslag, 
Andreas.olsson@lansstyrelsen.se  
2015 års beslut om rådets ledamöter och dess grupper flyttas fram i tid för att 
invänta återkoppling från alla kommuner samt Regionen. 

 Rapport från beredningsgruppen 

Klimatrådets fokusgrupper 
Många åtgärder är i genomförandefas. Det centrala för fokusgrupperna 
är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder och satsningar, följa upp 
förankrade och beslutade åtgärder samt identifiera om redan beslutade 
åtgärder och satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat 
sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. 
Kommundialog våren 2015 
Under våren hålls dialogmöten för grön utveckling i länets alla 
kommuner. Dialogmöten som landshövdingen och energi- och 
klimatstrategen genomför tillsammans med presidiet, kommunchefen 
samt ansvarig tjänsteman inom klimat- och energiarbete samt inom 
klimatanpassning i länets kommuner. Syftet med besöket är att 
diskutera hur vi genom samverkan kan inspirera och lyfta klimatarbetet 
i länet ännu mer samt hur vi förstärker arbetet framöver för att vi ska 
lyckas nå vår vision om att bli ett plusenergilän. 
Klimatrådets Klimatpris 2015 
Förslag till upplägg tas på nästa beredningsgruppsmöte den 5 maj.  
 
 

http://klimatradet.se/2015/03/03/intervju-med-klimatradsmedlemmar/
http://www.klimatrådet.se/
mailto:Andreas.olsson@lansstyrelsen.se
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Beslut i rådet den 25 maj och lansering under Klimatveckan.  
Klimatrådets Klimatmiljon 
Förslag till upplägg tas på nästa beredningsgruppsmöte den 5 maj. Lyfts  
därefter till rådet den 25 maj. 

 

 Status Sveriges miljömål 

  
Presentation finns på Klimatrådets webbplats, http://klimatradet.se/om-
oss/klimatradets-moten/ 

 Klimatveckan 2015 

  
Löper enligt plan. Program och anmälan med mera kommer upp inom kort 
på http://klimatveckan.klimatradet.se/. Rådet kommer ges kontinuerlig 
information om anmälningsläget med mera samt ges underlag för att lyfta 
fram i respektive ledamots kanaler.  

 Åtgärdsförslag  
 

o Transporter och Planering,  Vätgastankstation. Rådet ger 
fokusgruppen i uppdrag att göra en omvärdsbevakning över vilka 
tidigare förstudier som är genomförda i andra regionen, sammanställa 
dessa och återkomma till rådet på nästa möte. 

o Fokusgruppen Förnybar energi, Jord- och skogsbruk. Rådet gav 
återkoppling mot bakgrund av diskussionen om förnybara bränslen 
inom transportsektor med fokus på biogas, frågan är om 
fokusgruppen ser något behov av att rådet kompletterar arbetet för att 
öka utsorteringen av till exempel organiskt avfall i länets kommuner 
och hos företag. 

 Klimatrådets kommunikationsstrategi, rådets ställde sig bakom strategin 
som finns publicerad här, 
http://klimatradet.se/grupper/kommunikationsgruppen/  
 

 Resultatuppföljning - Tema solenergi samt ansökningar våren 2015 
Ett viktigt arbete som påbörjades inom ramen för Klimatrådet under 2013 
handlar om att skapa en regional modell mellan lokala, regionala och 
nationella aktörer för en lättillgänglig uppföljningsmodell. Allt för att på ett 
systematiskt, konkret och kvalitetssäkrat sätt visa på nyttan av alla satsningar 
som görs och att satsningarna är väl anpassade till samhällets struktur och 
ständiga förändring. För att länsstyrelsen ska kunna genomföra alla delar som 
förväntas krävs ytterligare resurser, därför söker Länsstyrelsen projektmedel 
under våren från Region Jönköpings län samt Tillväxtverket som har fokus på 
att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 
Länsstyrelsen återkopplar status på ansökan vid nästa rådsmöte. 
 
 
 

http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatveckan.klimatradet.se/
http://klimatradet.se/grupper/kommunikationsgruppen/
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 Solenergi – utveckling och utblick, Presentationen finns här 
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/  
 

 World Solar Challenge 2015, Rådet ställer sig positiva till satsingen som JU 
Solar team nu genomför. Inget beslut togs på rådsmötet för hur rådet ska 
kunna bidra till satsningen finansiellt utan rådet föreslog att Länsstyrelsen 
skulle ta fram ett förslag som skulle återkopplas till rådet för 
ställningstagande. Därutöver uppmuntrar rådet att respektive organisation 
bidrar utifrån sina förutsättningar och möjligheter, genom direktkontakt med 
JU Solar team, se presentation för kontaktuppgifter 

 

     

Justerare 

Vid anteckningarna     Ordförande 
Andreas Olsson   Minoo Akhtarzand  

 
www.Klimatrådet.se 

http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
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