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Minnesanteckningar från 

Klimatrådsmötet den 28 september 2015 
Plats: Husqvarna, klockan 09.00 - 12.00 med efterföljande lunch och studiebesök på 
Husqvarna AB. 
  
NÄRVARANDE 
Minoo Akhtarzand, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Patrik Ahlgren  Försvarsmakten 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi 

Tommy Fritz Tosito Invest 

Agneta Jansmyr Landstinget i Jönköpings län 

Anders Råsberg LRF, Region Jönköping 

Arne Ottosson Gnosjö kommun 

Johan Thor  Friskis & Svettis Jönköping 

Stefan Gustafsson Sävsjö kommun 

Niklas Broberg  Husqvarna  

Stefan Ekelund Myresjöhus  

Rune Backlund Region Jönköpings län  

Gottlieb Granberg Värnamo kommun 

Mats Holmgren  Swerea AB 

Kajsa Karlsson Region Jönköpings län  

Magnus Olsson FastighetsAB Norrporten  

Tanja Jevtic Trafikverket Region Syd 

Johan Virdung, adjungerad 

 
Carlos Pettersson, adjungerad 
 

Ordförande, Anpassning till 
klimatförändringar, Värnamo kommun 

Ordförande, Förnybar energi, jord-och 
skogsbruk, Energikontor Norra Småland 

Patrik Westerlund, adjungerad Ordförande, kommunikationsgruppen 
och Redaktionsrådet, Länsstyrelsen 

 

Andreaas Olsson, adjungerad Ordförande Klimatrådets 
beredningsgrupp, Länsstyrelsen  

 

ÖVRIGA  

 

 

Johanna Karlsson  Länsstyrelsen  

Frida Gårdmo Sekreterare Fokusgrupp, Förnybar energi,  
Jord- och skogsbruk  

Marielle Gustafsson Länsstyrelsen 

Mikael Süld  Region Jönköpings län 
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1. Mötets öppnande och allmän information 
Ordförande hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett 
särskilt tack till Husqvarna och Niklas Broberg som stod värd för dagens möte 
som även inkluderade lunch och studiebesök. 

Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Två övriga 
frågor lyftes, Mats Holmgren Swerea samt Johanna Karlsson Länsstyrelsen, se 
punkten övrigt. Därefter fastställdes dagordningen i enlighet med utskickat 
förslag.  

Ordföranden lyfte därefter fram att: 

a) beslut om Klimatrådets ledamöter och grupper kommer i sedvanlig 
ordning att tas inför nästa möte och en förfråga om fortsatt intresse 
kommer att skickas ut per epost. 

b) alla ledamöter ökar kännedomen internt, bland annat genom att ha en 
länk till www.klimatrådet.se, om klimatrådets två åtgärdsprogram vilka är 
åtgärdsplattformar som innehåller åtgärder som nu ska genomföras 
http://klimatradet.se/atgardsprogram/. 

c) att varje organisation länkar till rådets gemensamma tidning http://plus-
e.klimatradet.se/ samt till https://www.facebook.com/plusenergi om 
organisationen har denna möjlighet via webbsidor och facebook. 
 

Därefter genomfördes en kort presentationsrunda. Då rådet hade fyra nya 
representanter närvarande hälsades de särskilt välkomna, ordförandena i rådets 
fokusgrupper är adjungerade till rådsmöten.  

Johan Virdung, ordförande i fokusgruppen för Anpassning till ett förändrat 
klimat, Värnamo kommun. 

Gisela Brumme, ordförande i Energieffektivisering konsumtion och livsstil 
(hade förhinder vid dagens möte). Vetlanda kommun 

Carlos Pettersson, ordförande i fokusgruppen för Förnybar energi, Jord och 
skogsbruk. Energikontor Norra Småland. 

Patrik Westerlund, ordförande för rådets Kommunikationsgrupp där + E är en 
del. Länsstyrelsen. 

Ordförandeposten i fokusgruppen för Transporter och Planering är sedan 
sommaren vakant. Gruppen leds tillsvidare av Andreas Olsson tills dess att en ny 
ordförande är på plats. Rådets ledamöter är välkomna att återkomma till 
Länsstyrelen med förslag på namn. 

2. Föregående mötesanteckningar från den 25 maj 
Föregående mötes anteckningar har skickats ut per epost och finns på 
www.klimatrådet.se. Inga synpunkter framfördes och därefter lades till 
handlingarna. 

http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-ledamoter/
http://klimatradet.se/atgardsprogram/
http://plus-e.klimatradet.se/
http://plus-e.klimatradet.se/
https://www.facebook.com/plusenergi
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
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3. Rapport från beredningsgruppen 
Andreas Olsson, ordförande i beredningsgruppen, inledde med att kort informera 
rådet om det pågående arbetet inom rådets olika verksamhetsområden och 
informerade om att respektive fokusgrupps ordförande i sedvanlig ordning ger en 
mer detaljerad lägesbild. 
 
a) Sveriges miljömål 

Andreas Olsson inledde med att framföra syftet med punkten, att rådet ges en 
lägesbild över utveckling för Sveriges miljömålsarbete i sin helhet med fokus 
på den regionala nivån. Rådet ska få del av en omvärldsbevakning över 
trender, utvecklingen och utfallet för det regionala miljömålsarbetet. Andreas 
Olsson lämnade över ordet till Marielle Gustafsson, handläggare på 
landenheten på Länsstyrelsen som redogjorde för bland annat Djurens och 
växternas miljömål samt samverkan som sker för att nå framgång i det 
arbetet. Inga synpunkter framfördes och ordföranden tackade för 
presentationen. Hela presentationen publiceras på www.klimatrådet.se.    

 
b) Fokusgrupper och arbetsgrupper  

Andreas Olsson lyfta fram att arbetet som görs inom ramen för 
fokusgrupperna kan delas in i tre nivåer, presentation bifogas. Rådet ser 
positivt på upplägget där kraft ska läggas på att följa upp beslutade åtgärder 
samt där så är möjligt utvärdera vilka resurser som avsätts för att respektive 
organisation genomför det som beslutats.  
 
Sammafattningsvis är det centrala för fokusgrupperna att fortsatt lyfta fram 
viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa 
upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera behovet i fall de 
redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat 
sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Vid behov även se 
över och uppdatera delmål inom fokusgruppens område. Länsstyrelsen lägger 
stort fokus på att stötta åtgärdsarbetet genom att bistå med sekreterarresurs 
samt ta fram statistikunderlag till respektive åtgärd och sektor, som en del i 
det pågående resultat- och uppföljningsarbete, punkt g. Resultat- och 
uppföljningsmodell, bilaga 3.  

 
Därefter presenterade respektive ordförande arbetet och förslag för det 
kommande arbetet. Inriktningar som rådets ställde sig bakom. 
Hela presentationer finns på www.klimatrådet.se 

 
c) Klimatpriset 2015 

Frida Gårdmo informerade om att antalet kandidater till rådets Klimatpris för 
året är 13 stycken. Beredningsgruppen har valt ut 10 kandidater samt fyra 
kandidater till årets klimatpris.  

 
Rådet beslutade om vinnare av Klimatpriset 2015 samt vilka tre som ska 
tilldelas hedersomnämnanden. Ordföranden hälsar rådet samt 
fokusgrupperna varmt välkomna till Klimatprisceremonin som i sedvanlig 
ordning hålls på residenset i samband med det sista rådsmötet för året. 

http://www.klimatrådet.se/
http://www.klimatrådet.se/
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En avslutandes diskussion fördes och beredningsgruppen fick i uppdrag att 
återkomma med ett förstärkt förslag på möjliga utvecklingsvägar för 
Klimatpriset 2016. Klimatpriset 2016 ska delas ut i två kategorier 
privatpersoner och företag/organisationer. 
 

d) Klimatveckan 2015 
Andreas Olsson presenterade ett upplägg för Klimatveckan 2016. En 
diskussion följde och rådet ställde sig bakom inriktningen och att 
Klimatveckan hålls under hösten 2016. Rådet beslutade att tillsätta en 
arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen (sammankallande), 
regionen och Jönköping Energi samt att en projektledning handlas upp av 
Länsstyrelsen under hösten/vintern så snart förankringen med länets 
kommun- och regionstyrelse gällande finansiering för 2016 är genomförd, 
enligt punkt e. 
 
Ordföranden summerande diskussionen och uppmanande ledamöterna att se 
till att delta i arbetsgruppen, själva eller genom någon medarbetare. 
Ledamöterna ombads återkomma med namn till Länsstyrelsen så snart som 
möjligt. Styrgruppen för Klimatveckan kommer förslagvis att ha 2 möte i 
månaden (fysiskt/teleonmöte) a 1h per möte.  
 

e) Förslag till Klimatrådsbudget 2016 
Andreas Olsson presenterade förslaget som hade skickats ut inför mötet. Inga 
synpunkter har framförts från ledamöter som inte kunde närvara på mötet 
och rådet ställde sig enhälligt bakom förslaget. Förslaget remitteras därför till 
länets 13 kommun- och regionstyrelser för beslut i respektive organisation, 
återkoppling sker på nästa rådsmöte. 

 
f) Regeringen investerar för klimatet 

Andreas Olsson presenterade att regeringen presenterade den 16 september 
flera investeringar för klimatet. Stödet till solceller skalas upp kraftigt från 50 
till 390 miljoner kronor per år. En halv miljard kronor satsas på ökad 
klimatfinansiering i utvecklingsländer och sammantaget investerar regeringen 
4,5 miljarder kronor för klimatet nästa år. Hela presentationen finns på 
www.klimatrådet.se.  
 
En diskussion följde och ordföranden summerade diskussionen med att rådet 
önskar att Länsstyrelsen sammanställer och skickar ut ytterligare information, 
för att på bästa sätt kunna ta del av satsningarna som görs.  
 

g) Resultat- och uppföljningsmodell  
Andreas Olsson informerade om att Länsstyrelsen har, på uppdrag av 
Klimatrådet, sedan hösten 2013 intensifierat uppföljnings- och resultatarbete. 
Det pågående arbetet har resulterat i dels förbättrad statistik som illusterars 
genom infografik som uppdateras kontinuerligt på 
http://klimatradet.se/resultat/ och dels genom en omfattande 
projektansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden under våren 2015. 

http://www.klimatrådet.se/
http://klimatradet.se/resultat/
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Ett negativt beslut gavs under sommaren 2015 från Tillväxtverket samtidigt 
som Region Jönköpings län gav ett positivt besked. Det krävs positiva beslut 
från båda parter för att nå framgång i projektansökan. 
 
Rådet ställde sig bakom beredningsgruppens förslag att arbetet återupptas 
omgående och att en kompletterad ansökan skickas in av Länsstyrelsen. 
Genom projektet skapar Klimatrådet en modell som i ett första steg hanterar, 
jämför och systematiskt hämtar in kvalitetssäkrad data för transporternas 
klimatpåverkan som inkluderar alla hållbarhetsprinciper. Med syftet att påvisa 
åtgärder/insatsers effekt och resultat kopplat till klimatmål och vision. Ett 
arbete som blir unikt för Jönköpings län då det idag saknas någon 
motsvarighet lokalt, regional eller nationellt. 
 
Rådet ställde sig bakom det fortsatta arbetet som nu också finns med i 
budgeten för 2016. 

 
h) Run for your life  

Regionens miljöchef Mikel Süld, som även ingår i rådets beredningsgrupp, 
presenterade förslag till engagemang i samband med Run for you life. En 
diskussion följde och rådet ställde sig bakom inriktningen och att regionen är 
välkomna att återkoma till rådets organisationer med förslag på 
genomförande. 

4. Övrigt 
 

a) Framtidens Industri 
Mats Holmgren Swerea informerade om rapporten ”Framtidens Industri ” 
som har tagits fram av Kairos Future på uppdrag av den svenska 
industriforskningskoncernen Swerea I rapporten beskrivs hur svensk industri 
måste förändras för att klara framtiden. 
Rapporten är unik genom att experter från bland annat akademi, industri och 
myndigheter har bidragit med sina specifika kunskaper. 
Den cirkulära ekonomin lyfts som en av de viktigaste faktorerna för 
industrins utveckling. 85% av de tillfrågade i undersökningen ansåg att en 
stark position inom miljö- och hållbarhet är en av Sveriges enskilt största 
styrkor som industriland. Rapporten går att beställa via: 
mats.holmgren@swerea.se En sammanfattning av rapporten finns via länken: 
www.swerea.se/nyheter/farsk-rapport-om-framtidens-industri. 

 
b) Övergripande analys av Klimatrådet  

Johanna Karlsson gör sin praktik på Länsstyreslen och önskar intervjua 4-6 
rådsledamöter, från näringslivet, under hösten per telefon eller på plats med 
en omfattning på cirka 30 minuter. Syftet är att göra en övergripande analys 
av arbetet i länet kopplat till rådets klimatvision om att bli ett plusenergilän till 
år 2050.  

mailto:mats.holmgren@swerea.se
http://www.swerea.se/nyheter/farsk-rapport-om-framtidens-industri
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Rådets ledamöter ställde sig positiva till att Johanna Karlsson återkommer 
med förslag på tid och frågor. 

5. Summering  
Klimatrådet enades om att: 
 

1. Beslut om Klimatrådets ledamöter och grupper kommer i sedvanlig 
ordning att tas inför nästa möte och en förfråga om fortsatt intresse 
kommer att skickas ut per epost, punkt 1a. 

2. Alla ledamöter ökar kännedomen internt, bland annat genom att ha en 
länk till www.klimatrådet.se, om klimatrådets två åtgärdsprogram vilka är 
åtgärdsplattformar som innehåller åtgärder som nu ska genomföras 
http://klimatradet.se/atgardsprogram/ punkt 1b. 

3. Att varje organisation länkar till rådets gemensamma tidning http://plus-
e.klimatradet.se/ samt till https://www.facebook.com/plusenergi om 
organisationen har denna möjlighet via webbsidor och facebook, punkt 
1c. 

4. Rådet beslutade om vinnare av Klimatpriset 2015 samt vilka tre som ska 
tilldelas hedersomnämnanden, punkt 3c. 

5. Klimatveckan hålls under hösten 2016, punkt 3d. 
6. Ställa sig bakom budgeten för 2016, punkt 3e. 
7. Ställa sig bakom att projektansökan till Europeiska regionala 

utvecklingsfonden skickas in igen, punkt 3g. 
8. Johanna Karlsson återkommer med förslag på tid och frågor för en 

övergripande analys av rådet, punkt 4b. 
  

http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-ledamoter/
http://klimatradet.se/atgardsprogram/
http://plus-e.klimatradet.se/
http://plus-e.klimatradet.se/
https://www.facebook.com/plusenergi
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6. Mötet avslutas  
Ordförande framförde ett stort tack till rådets ledamöter för visat engagemang, 
till fokusgruppernas ordförande för mycket bra presentationer. Ett särskilt tack 
till Husqvarna AB som stod värd för mötet och som lagt ner stora resurser för att 
erbjuda rådet ändamålsenliga lokaler samt mat och fotografering. 

 
Nästa möte som är det fjärde och sista för 2015 som hålls den 4 december på 
Länsstyrelsen klockan 09.00 – 12.00 samt gemensam lunch och därefter sedvanlig 
Klimatprisutdelning på Residenset. 
 

 

 

 

 

     

Vid anteckningarna     Justerare 
    Ordförande 
Andreas Olsson   Minoo Akhtarzand  

 
 
 

 
 

www.Klimatrådet.se   

http://klimatradet.se/

