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Summering av Klimatrådsmötet den 25 

maj 2015 
Plats: Elmia, klockan 09.00 - 12.00 
 
Allmän information 

 Bifogar en övregripande utvärdering av Klimatveckan 2015. Sammanfattningsvis 
lyckades vi tillsammans nå ut till närmare 3 000 besökare under Klimatveckan 2015. 

 Den senaste statistik för +E-webben visar att antalet besökare har ökat från 267 unika 
besökare hela förra året 2014 på www.plus-e.se<http://www.plus-e.se till 2039 unika 
besökare från januari 2015 till juni 2015. Om det mot förmodan är någon organisation 
som glömt att länka från er egen webb till www.plus-e.se<http://www.plus-e.se> eller 
www.klimatrådet.se<http://www.klimatrådet.se> så hoppas vi att ni gör det så snart 
som möjlighet. Behöver era webbredaktörer stöd så hjälper Länsstyrelsen gärna. 

 Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd, läs mer här. Alla 
organisationer kan söka medel till bland annat: 
o   Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur 
o   Energiindustrin – genom återvinning av energi 
o   Jordbruket – genom minskade utsläpp 
o   Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering. 

 
Klimatrådets Klimatpris 2015! 
Ni nominerar på Nominera på http://klimatradet.se/klimatpriset/ 
 
Så här i sommartider vill vi även passa på att lyfta fram utvecklingen för solceller i länet. 
Jönköpings län är som ni vet i framkant inom solenergi och pådrivande i utbyggnaden av 
solceller. Den senaste investeringsstatistiken finns här.  
Mötessummering från den 25 maj 2015 
 
1.       Geodomen 
Mötet ägde rum på ELMIA i samband med Klimatveckan. Rådets ledamöter fick en visning i 
Geodomen som var en av många aktiviteter under Klimatveckan 2015. 
 
2.       Mötets öppnande och allmän information 
Ordförande Minoo Akhtarzand öppnade rådsmötet. Därefter genomfördes en gemensam och 
ett antal individuella fotograferingar. Vi kommer att uppdatera klimatrådets webbsida bland 
annat med bilder. Alla ledamöter kommer att lyftas fram på klimatrådet.se 
http://klimatradet.se/2015/03/03/intervju-med-klimatradsmedlemmar/ med bild och roll i den 
egna organisationen. Rådet har sedan tidigare beslutat om att länka till 
www.Klimatrådet.se<http://www.Klimatrådet.se från era egna webbsidor. 
 
Ledamöter i rådet och dess grupper 
Sex nya rådsledamöter hälsades särskilt välkomna: 
o   Niklas Broberg, Vice President Manufacturing, Husqvarna Division och Platschef Huskvarna. 
o   Backlund Rune, regionråd i Region Jönköpings län och ordförande för nämnden för trafik, 
intrastruktur och miljö, hade förhinder till mötet 
o   Karlsson Kajsa, Ledamot regionfullmäktige Region Jönköpings län, hade förhinder till mötet 
o   Carin Berggren, vice ordförande kommunstyrelse Jönköpings kommun, hade förhinder till 
mötet 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokala-klimatinvesteringar.aspx
http://klimatradet.se/klimatpriset/
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/M%c3%a5nadsrapport%20solcellsst%c3%b6d/manadsstatistik%20juli%2015.pdf
http://klimatradet.se/2015/03/03/intervju-med-klimatradsmedlemmar/


o   Ragnarsson Allan, kommunstyrelsens ordförande Vaggeryds kommun, hade förhinder till 
mötet 
o   Strömberg Carina, Distriktschef skogsstyrelsen, hade förhinder till mötet 
  
3.       Föregående mötessummering 
Föregående mötes summering har skickats per epost och finns på 
www.klimatrådet.se<http://www.klimatrådet.se. Inga synpunkter framfördes. Ordföranden 
summerade Klimatrådets senaste möte den 25 februari och lyfte därefter fram de punkter som 
skulle följas upp på dagens möte. Konstaterades att alla punkter fanns med på dagordningen. 
 
 4.       Rapport från beredningsgruppen 
Ordföranden informerade om att Länsstyrelsen under våren genomfört dialogmöten 
tillsammans med ledningen i respektive kommuner med fokus Klimatrådet och dess arbete. 
Beredningsgruppen föreslår att Länsstyrelsen i samvekan med rådets ledamöter genomför 
liknande dialogmöten under vintern/våren 2016 hos alla rådets medlemmar, ett förslag som 
rådet ställde sig bakom. 
 
 a.       Status Sveriges miljömål 
Presentation bifogas och kommer att finns på Klimatrådets webbplats. 
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/ 
  
 b.      Klimatveckan 2015 
En utvärdering kommer att göras för hela klimatveckan och presentars för rådet vid nästa 
möte. Hela Klimatveckans program och aktiviteter finns på, 
http://klimatveckan.klimatradet.se/. 
 
c.       Klimatpriset 2015 
För rådet presentas högst 10 kandidater vid rådets nästa möte. Beredningsgruppen lämnar 
förslag på vinnare samt vilka som föreslås ges hedersomnämnande. 
 
Sista nomineringsdag för Klimatpriset den 24 augusti 2015  
www.klimatrådet.se/klimatpriset<http://www.klimatrådet.se/klimatpriset 
 
Nästa möte är den 28 september då Niklas Broberg står som värd för mötet och rådet hälsas 
varmt välkomna till Husqvarna. 
 
Enligt uppdrag av Klimatrådets ordförande Minoo Akhtarzand. 
 
 
 
 
  
 

Mötestider för Klimatrådet 2015 
Onsdag 25 februari, Länsstyrelsen  
Måndag 25 maj, Elmia 
Måndag 28 september, Husqvarna AB 
Fredag 4 december, förmiddag, Länsstyrelsen   
www.klimatrådet.se   
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