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Mötesanteckningar den 21 mars 2017 
Länsstyrelsen klockan 09.00 – 12.00 med efterföljande lunch. 
  
NÄRVARANDE 
Håkan Sörman, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Anneli Wirtén Länsstyrelsen 

Erik Hugander Region Jönköpings län 

Lars-Erik Fälth Aneby kommun 

Michael Ginér  Försvarsmakten Militärregion syd 

Niklas Broberg  Husqvarna AB 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi AB 

Anna Werbitsch Arnell  Lantbrukarnas Riksförbund 

Stefan Eklund  Myresjöhus AB 

Patrik Cantby  Nässjö Affärsverk AB 

Rune Backlund  Region Jönköpings län 

Olle Strandsäter  Skanska Sverige AB 

Tommy Fritz  Tosito Invest AB 

Malin Classon  Värnamo Energi AB 

Mats Holmgren  Swerea SWECAST AB 

Peder Karlén  Castellum 

Gert Jonsson  Vaggeryds kommun 

Carina Strömberg  Skogsstyrelsen, Höglandets distrikt 

Håkan Axelsson  FC-Gruppen 

Örjan Söderberg  Länsförsäkringar Jönköping 

Johan Thor  Friskis&Svettis Jönköping 

Stefan Jonsson  GARO AB 

Johan Virdung, adjungerad 

 

Ordförande, Anpassning till 
klimatförändringar, Värnamo kommun 

Ulrika Josefsson, adjungerad Ordförande, kommunikationsgruppen och 
Redaktionsrådet, Länsstyrelsen 

Gisela Brumme, adjungerad Energieffektivisering, Konsumtion och 
Livsstil 

Åslög Kantelius, adjungerad Region Jönköpings län, Transporter och 
planering 

Andreas Olsson, adjungerad Ordförande Klimatrådets 
beredningsgrupp, Länsstyrelsen  

ÖVRIGA DELTAGARE   

Patrik Westerlund  Klimatrådets kommunikationsgrupp, 
Länsstyrelsen 

Catarina Kristensson Sekreterare fokusgrupp, Förnybar energi, 
Jord- och skogsbruk, Länsstyrelsen 

Otto Hedenmo Projektledare solkraft, Länsstyrelsen  
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Jesper Agrelius  

 

Uppföljning och resultat, Länsstyrelsen 

Karin Hermansson  Avdelningschef, Länsstyrelsen  

Hanna Steinum  Jönköping University 

Matilda Törnqvist  Jönköping University 

Klas Jangsell  Jönköping University 

Josephine Lönnqvist  Jönköping University 

Malin Backman Jönköping University 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagens 
mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga synpunkter har framförts på 
dagordningen från ledamöter som hade förhinder. Rubrik ”Rapport från 
beredningsgruppen” ska vara punkt 5 på dagordningen, inga övriga tillägg 
framfördes och dagordningen fastställdes.  

Nya ledamöter som hälsades särskilt välkomna är  

Håkan Axelsson, VD, FC-Gruppen. 

Stefan Jonsson, VD och koncernchef, GARO AB 

Peder Karlén, Affärsområdeschef i Jönköping, Castellum  

2. JU-Solar team 
Hanna Steinum och Matilda Törnqvist, Jönköping University, presenterade 
satsningen som JU-Solar team nu gör för att den 8 – 15 oktober tävla i 
Bridgestone World Solar Challenge, världens största soldrivna biltävling i 
Australien.  
 
Inriktningsbeslut 
Rådets ställde sig bakom att ge beredningsgruppen uppdraget att återkoppla 
direkt till JU Solar Team med konkret förslag för hur rådet som organisation kan 
bidra.  

3. Möjligheter med offentlig-privat samverkan 
Klas Jangsell, Josephine Lönnqvist och Malin Backman, som läser sista året på 
programmet International Management med företagsekonomi som huvudområde 
vid Jönköping University, presenterade studiens bakgrund, syfte, förankring och 
processen framåt.  
 
För att uppnå bästa möjliga insyn i rådets arbete och ta del av rådets 
mötesupplägg, struktur, möjligheten till delaktighet på möten samt 
förutsättningarna att bidra i diskussionerna lyftes önskemål från studenterna att 
vara med på hela mötet, vilket rådet ställde sig bakom. 
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Inriktningsbeslut  
Rådet ställds sig bakom upplägget och ser fram emot att ta del av resultatet på 
nästa rådsmöte den 22 juni.  

4. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar har skickas ut den 21 december. Inga synpunkter 
framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. Alla 
mötesanteckningar finns på www.klimatrådet.se.  

5. Rapport från beredningsgruppen 
Andreas Olsson inledde med att informera om att ordförande under våren blev 
kontaktad av bolaget ECRIS i Tenhult, som resulterat i en påbörjad dialog mellan 
Volvo Cars, ECRIS och Länsstyrelsen. Syftet är att se över förutsättningarna att 
etablera en forskningsmiljö för el-energilager. 
 
Andreas Olsson lyfte därefter kort fram beredningsgruppens 
informationspunkter, summeras nedan. Inga synpunkter framfördes.   

 

 Klimatrådets workshops & seminarierum under 2017,www.klimatrådet.se.  

 Dialogmöten med rådsmedlemmar under 2017. 

 Beslut om Klimatrådet med grupper 2017.  

 Mall för fossilbränslefria fordon, arbetet pågår. 

 Arbetsgruppen för att stimulera till ökat träbyggande i Jönköpings län är 
initierad. 

 Uppdatering av webbplats, klimatrådet.se – arbete pågår just nu 

 Nyhetsbrev med Klimatrådet som avsändare – ett utskick är redo att 
skickas ut vecka 10. 

TRE INSATSOMRÅDEN 2017 

Andreas Olsson presenterade kort bakgrunden, att rådet vid det senaste mötet 
lyfte fram vikten av att fokusera på två eller tre insatsområden som rådet har 
mandat att påverka och kan åstadkomma långtgående resultat inom.  
 

Beredningsgruppen hade tills detta möte i uppdrag att återkomma med förslag på 
insatsområden för 2017 vilka summeras nedan. Enligt bilaga 3 till dagordningen. 
 
1. Förnybar energi  
Bibehåll fokus på ökad produktion av förnybar el där solkraftsprojektet har stor 
utvecklingspotential genom beteendepåverkande insatser. 
 
2. Hållbara transporter 
Bibehåll fokus på att bli fossilfria för egna transporter till år 2020. Ett arbete som 
kräver ökad användning av biogas och el samt prioritera cykel och kollektivtrafik. 
 
3. Hållbart beteende 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://www.klimatrådet.se./
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Rådets ledamöter ser över möjligheterna att erbjuda attraktiva kollektivtrafikkort 
till sina anställda, genomför i någon omfattning cykelfrämjande åtgärder för sina 
anställda, såsom attraktiva cykelparkeringar, genomförande av den redan 
beslutade åtgärden för förmånscyklar, P-avgift på arbetsplatser alternativt 
avveckla övertillgång till P-platser vid arbetsplatser. 
 
Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom förslagen med följande kompletteringar som 
beredningsgruppen återkommer med tills nästa möte:  
 
1. Hur kan rådet underlätta för att länets aktörer tar del av ytterligare 

forskningsanslag. Allt mer forskning sker långsiktigt och i samverkan med 
företag, institut och akademi vilket är i linje med rådets upplägg och arbete. 
Rådet bör kartlägga var våra regionala företag, myndigheter, institut och 
akademi är engagerade.  
 

2. Beredningsgruppen ska även överväga om träbygge också kan bli ett 
insatsområde 2017, med beaktande av den arbetsgrupp som initierats med 
fokus på träbyggande. 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER 

Andreas Olsson inledde med att lyfta fram arbetsprocessen som rådet har och 
arbetet som ligger till grund för uppföljning och resultat. Ett arbete som tar 
utgångspunkten i vad som krävs för att fortlöpande åstadkomma långtgående 
resultat, effekter och nå uppsatta mål. Den övergripande processen framgår av 
figur 1 nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, Illustration över framtagande av Klimatrådets åtgärdsprogram och satsningar. Det finns 
två åtgärdsprogram ett för klimatanpassning och ett för minskad klimatpåverkan (blå boxar), 
Satsningar utanför programmen (grön box).  

 
Uppföljning av beslutade åtgärder och satsningar görs en gång per år. Rådets två  
åtgärdsprogram är centrala då de innehåller majoriteten av alla åtgärder. För att 
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säkerställa att arbetet inom Klimatrådets fokusområden fortskrider på ett 
ändamålsenligt sätt finns en så kallad Kontrollstation år 2017. Vid behov finns 
möjlighet att vid denna tidpunkt revidera åtgärderna och komplettera med nya 
åtgärder.   
 
Jesper Agrelius presenterade resultat och uppföljningsarbetet, som utgår från vad 
som krävs och vägen till att nå visionen om ett Plusenergilän. Arbetet ska ge en 
konkret och tydlig bild över vilka satsningar som mest bidrar till visionen utifrån 
fokusgruppernas resonemang om effekter av åtgärderna.  
 
Vidare ska arbetet vara systematiskt, transparant och kvalitetssäkrat och visa på 
nyttan av alla satsningar som görs och att satsningarna är väl anpassade till 
samhällets struktur och ständiga förändring. Ett aktivt klimatarbete skapar 
möjligheter, handlingsutrymme och större konkurrensfördelar för den egna 
organisationen samt bidrar till ett mer hållbar samhälle.  

 
Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom att ge fokusgrupperna, exklusive fokusgruppen för 
Klimatanpassning som har en separat process, i uppdrag att se över åtgärderna 
inom respektive fokusområde och till rådsmötet den 22 juni presentera 
justeringar till rådsmötet i september, allt inom ramen för kontrollstation 2017.  
 
Möjligheter till att komplettera och förtydliga justeringar ges fram till och med 
rådsmötet i september. Målsättningen för uppföljningsarbetet är att Klimatrådet 
kan ställa sig bakom alla justeringar och revideringen av hela åtgärdsprogrammet 
på rådsmötet i december. 

A) Klimatanpassning 

Johan Virdung presenterade fokusgruppens arbete med tyngdpunkt på 
åtgärdsprogrammet för Klimatanpassning, inom ramen för Kontrollstation 2017. 
Vidare hur förankringen är genomförd och den övergripande inriktningen på det 
reviderade programmet för Klimatanpassning, enligt bilaga 4 till dagordningen. Se 
även figur 1 för övergripande orientering av framtagande och revidering av 
åtgärdsprogrammet. 
 

En diskussion följde och rådet önskade att mötesanteckningarna kompletterades 
med en övergripande summering över åtgärdsprogrammets revidering.  
 
Temaområden framgår på sidorna 10-14 i programmet vilka sammanfattas nedan: 

 Kommunikationer,  

 Tekniska försörjningssystem,  

 Bebyggelse och byggnader,  

 Areella näringar o turism, 

 Naturmiljö, kulturmiljö och miljömålen, 

 Människors hälsa och krisberedskap.  
 
Exempel på förenkling ur programmet: Länsstyrelsen tar fram en handlingsplan för 
vattennyttjande vid torka för hela länet vattendrag. Detta görs i samråd med 
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älvgrupperna, vattenråden och andra berörda och baseras på frivillig 
överenskommelse.  

 
Borttagna åtgärder: sådana som ej anses relevanta längre på grund av 
omvärldsfaktorer eller sådana som ligger för långt fram i tiden.  

 
Fler aktörer: Ocab har varit med innan, och nu gått med igen. Viktigt att få balans 
mellan privat o offentliga aktörer i fokusgruppen.  
 

Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom förslaget till revideringen av åtgärdsprogrammet 
”Anpassning till ett förändrat klimat, 2015 – 2019, revidering 2017”.  

KLIMATRÅDETS FOKUSGRUPPER, ARBETSGRUPPER OCH PROJEKT 

B) Åtgärdsförslag – Matsvinn 

Gisela Brumme presenterade åtgärdsförslaget enligt bilaga 5 till dagordningen. 
 

Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom åtgärdsförslaget som nu skickas på remiss för  
för eventuella synpunkter och ställningstagande i alla länets kommuner och 
Region Jönköpings län. Efter remissen återkommer åtgärden till Klimatrådet för 
slutligt ställningstagande.  

C) Projekt inom ramen för Klimatrådet 

Solkraft 

Otto Hedenmo presenterade solkraftsutmaningen enligt bilaga 6  
till dagordningen.  

 
Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig i allt väsentlighet bakom utmaningen som nu skickas på remiss 
till alla Klimatrådets organisationer för eventuella synpunkter och 
ställningstagande i den egna organisationen. Ställningstagandet ska innehålla en 
preliminär installationsambition för den egna organisationen. 

 
Utifrån remissvaren anpassa genomförandeplanen gällande ambitionsnivå, 
lansering och hur utmaningen kommuniceras på bästa möjliga sätt. Utöver 
Klimatveckan kan till exempel Almedalen vara en möjlighet att nå ut till 
målgrupper som rådet normalt inte når.  

D) Fokusgruppen för Förnybar energi, Jord- och skogsbruk  

David Ekbäck ny ordförande i fokusgruppen för Förnybar energi, Jord- och 
skogsbruk hade förhinder och punkten tas upp på kommande rådsmöte.  

E) Klimatrådets kommunikationsgrupp 

Ulrika Josefsson, ny ordförande i kommunikationsgruppen,  och  
Jesper Agrelius som är ny sekreterare presenterade sig.  
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Därefter presenterade Patrik Westerlund en nulägesbild över arbetet med rådets 
nya grafiska manér. 

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom inriktningen och ser fram emot att ta del av ett skarp 
förslag under kommande månad.  

F) Fokusgruppen för Transporter och Planering  

Åslög Kantelius, ny ordförande i fokusgruppen för Transporter och Planering, 
presenterade sig.  

G) Klimatveckan 2017 

Andreas Olsson summerade allt arbete som pågår för Klimatveckan 2017 som 
hålls den 21 – 28 september, enligt bilaga 7 till dagordningen. 

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom inriktningen och ser fram emot att ta del av det fortsatta 
arbetet och hälsar hela styrgruppen välkommen till nästa möte. 

H) Rådets ekonomi 2017 

Andreas Olsson presenterade ett nuläge över rådets ekonomi, baserat på 
budgeten för 2017 enligt bilaga 8 till dagordningen. Inga synpunkter framfördes. 

 
Kommunikationsgruppen återkommer till nästa möte med förslag på hur många 
nummer av tidningen +E som förslås ges ut i tryckt form under 2018.  

6. Övrigt 
Inga övriga frågor anmäldes. 

7. Summering och avslutning  
Klimatrådet enades om att: 
 

1. JU Solar Team, Ge beredningsgruppen uppdraget att återkoppla direkt 
till JU Solar team hur rådet som organisation kan bidra. Punkt 2 

2. Studie inom Klimatrådet, Bidra till att genomföra en studie om 
Klimatrådets gränsöverskridande samverkan. Punkt 3 

3. Insatsområden år 2017, Ställa sig bakom förslagen med kompletteringar 
för forskning och träbyggande. Punkt 3 

4. Kontrollstation 2017, Ställa sig bakom och ge tre fokusgrupper i uppdrag 
att se över åtgärderna inom respektive fokusområde. Punkt 3 

5. Åtgärdsprogram Klimatanpassning, Ställa sig bakom förslaget till 
revideringen av åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat, 
2015 – 2019, revidering 2017”. Punkt 3a 

6. Åtgärdsförslag – Matsvinn, Ställa sig bakom åtgärdsförslaget som nu 
skickas på remiss för ställningstagande i alla länets kommuner och Region 
Jönköpings län. Punkt 3b 
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7. Solkraftsutmaningen, I allt väsentlighet ställa bakom utmaningen som 
nu skickas på remiss till alla Klimatrådets organisationer för eventuella 
synpunkter och ställningstagande i den egna organisationen. Punkt 3c 

8. Grafiskt manér, Ställa sig bakom inriktningen och rådet ser fram emot 
att ta del av ett skarp förslag under kommande månad. Punkt 3e 

9. Klimatveckan 2017, Ställa sig bakom inriktningen och rådet ser fram 
emot att träffa hela styrgruppen vid nästa möte. Punkt 3g 

8. Mötet avslutas  
Ordföranden framförde ett stort tack för visat engagemang  och för bra 
presentationer. 

 
 

 

 

Vid anteckningarna     Justerare 
Andreas Olsson   Ordförande 
    Håkan Sörman  
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