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Mötesanteckningar den 22 juni 2017 
Klockan 09.00 – 11.30, Plats IKEA Jönköping, 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 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi AB 

Anna Werbitsch Arnell  Lantbrukarnas Riksförbund 

Stefan Eklund  Myresjöhus AB 

Rune Backlund  Region Jönköpings län 

Malin Classon  Värnamo Energi AB 

Mats Holmgren  Swerea SWECAST AB 

Peder Karlén  Castellum 

Zinnerfors AnnaKarin IKEA Jönköping 

Wallin Helena Zar  Jönköping University 

Simonsson Per-Ola Träcentrum 

Kristine Hästmark   Gnosjö kommunstyrelse 

Jansmyr Agneta Region Jönköpings län 

Granberg Gottlieb Värnamo kommunstyrelse 

David Ekbäck, adjungerad Ordförande Förnybar Energi, Jord och skogsbruk 

Gisela Brumme, adjungerad Ordförande Energieffektivisering, Konsumtion och 
Livsstil 

Åslög Kantelius, adjungerad Region Jönköpings län, Ordförande Transporter och 
planering 

Andreas Olsson, adjungerad Ordförande Klimatrådets beredningsgrupp, 
Länsstyrelsen  

ÖVRIGA DELTAGARE   

Patrik Westerlund  Klimatrådets kommunikationsgrupp, Länsstyrelsen 

Otto Hedenmo 

 

Sekreterare fokusgrupp, Förnybar energi, Jord- och 
skogsbruk, Projektledare solkraft, Länsstyrelsen  

Jesper Agrelius  Sekreterare Kommunikationsgruppen, Klimatrådets 
uppföljning, Länsstyrelsen 

William Axelsson  FC-gruppen  

Alexander Thiel FC-gruppen 

Klas Jangsell 

Malin Backman 

 

Jönköping University 

Jönköping University 
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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.  

Två nya ledamöter som hälsades särskilt välkomna på dagens möte:  

Kristin Hästmark, kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö.  

David Ekbäck, utvecklare regional näringspolitik vid Lantbrukarnas 
Riksförbund, är ny ordförande i fokusgruppen för Förnybar Energi, Jord och 
skogsbruk.  

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar från den 21 mars har skickats ut. Inga synpunkter 
framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. 
Mötesanteckningarna finns på www.klimatrådet.se.  
 

3. Matsvinnsåtgärd 
Den 21 mars ställde sig Klimatrådet bakom två nya klimatsatsningar: 
1. Matsvinnsåtgärd 
2. Solkraft 

 
Den 24 mars skickades dessa ut på remiss enligt beslut i rådet. Sista svarsdag var 
den 31 maj. Läs hela remissen här.  
 
Gisela Brumme presenterade utfallet av remissen gällande Matsvinnsåtgärden: 
 

Matsvinnsåtgärden Ja: 11 kommuner 
samt Region 
Jönköpings län 

 Nej: 1 kommun  

*Vaggeryd och Gislaved har tidigt meddelat att de ska ta beslut i frågan i mitten av juni. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådets ställde sig bakom åtgärden som nu är en del av Klimatrådets 
åtgärdsarbete. 

 

4. Solkraftsutmaningen 
Den 21 mars ställde sig Klimatrådet bakom två nya klimatsatsningar: 
1. Matsvinnsåtgärd  
2. Solkraftsutmaningen 
 
Den 24 mars skickades dessa ut på remiss enligt beslut i rådet. Sista svarsdag var 
den 31 maj. Läs hela remissen här.  

  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/rapporter-och-studier/
http://klimatradet.se/rapporter-och-studier/
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Otto Hedenmo presenterade utfallet av remissen gällande Solkraftutmaningen 
(nu Solmatchen): 

Remiss Svarande Ställningstagande Övrigt 

Solkraftsutmaningen 
(nu Solmatchen) 

28 st Ja: 28 st Installationsambition: 
2400 kW 

 
Inriktningsbeslut 
Rådets ställde sig bakom åtgärden med följande tillägg: 

 Målnivån för Solmatchen höjs enligt beredningsgruppens förslag. Alltså 
den som installerar mest solkraft vinner. kW mot kW. 

 I beräkningen av antal kW Klimatrådet installerar ingår även de beslut 
som är tagna under Solmatchens tävlingsperiod. 

 
Solkraftsmatchen är nu en del av Klimatrådets åtgärdsarbete. 

5. Klimatveckan 2017 
Andreas Olsson presenterade Klimatveckans program 2017. Stort fokus läggs nu på 
att kommunicera ut programmet och här är rådets organisationer viktiga för att vi ska 
lyckas.  
 
För respektive ledamot att bocka av: 

 Klimatkonferensen, anmäl dig här. 

 Klimatkvällen, anmäl dig här. 

 Klimatmiddagen, Alla som deltog på mötet fick var sin middagsbiljett till 
Klimatkvällen klockan 19.00 den 28 september på SPIRA. Totalt finns 100 
biljetter á 250 kronor och tanken är att Klimatrådets medlemmar ska få 
möjlighet att köpa platser till middagen, som ni sedan kan ge till kunder, bjuda 
personalen på en afterwork, eller kanske ta med familj och vänner. Är du eller 
din organisation intresserad av att köpa biljetter till middagen? Vänligen 
återkom till Andreas.olsson@lansstyrelsen.se. 

Marknadsföring 

 Underlag till era kommunikatörer bifogas mötesanteckningarna.  

 Affischer, finns här. 

6. Ekonomi 2018 - 2020 
Andreas Olsson presenterade beredningsgruppens förslag till budget för rådets 
satsningar under 2018 - 2020. En budget som bygger på samma nivåer som 
nuvarande period (2014 - 2017) enligt nedan: 
 

 Länets kommuner 1,5 kronor * antalet hushåll.  

 Länsstyrelsen, 400 000 kronor per år.  

 Regionen, 300 000 kronor per år. 

 Resterande aktörer bidrar med 15 000 kronor per år. 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatveckan.klimatradet.se/anmalningssida-klimatkonferensen/
http://klimatveckan.klimatradet.se/anmalningssida-klimatkvallen/
mailto:Andreas.olsson@lansstyrelsen.se
http://klimatveckan.klimatradet.se/om-klimatveckan/press/
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Budgeten är på cirka 1,2 miljoner. Inga ersättningar eller löner utgår för deltagande i 
Klimatrådets arbete.  

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom inriktningen och Länsstyrelsen skickar förslaget till respektive 
organisation för återkoppling till rådet på nästa möte den 6 september. 

7. Träbyggandsstrategi 
Andreas Olsson presenterade beredningsgruppens förslag som arbetsgruppen för 
träbyggnad har arbetat fram. Beredningsgruppen föreslår att gruppen på mandat av 
rådet får i uppdrag att ta fram en länsövergripande träbyggnadsstrategi. Något 
arbetsgruppen identifierat och som idag efterfrågas för länet. 
 
Förankring och tidsplan för att ta fram en träbyggnadsstrategi för Jönköpings län: 
 

1. Inriktningsbeslut om att ta fram en träbyggandsstrategi: Rådet den 22 juni. 
2. Förslag på upplägg, inriktning och nuläge: Rådet den 6 september. 
3. Beslut om förslag till strategi: Rådet den 6 december. 
4. Tre månaders remisstid.  
5. Rådet beslutar om strategi våren 2018. 

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget. 

8. Resultat examensarbete 
Klas och Malin började med att tacka för att rådets ledamöter tagit sig tid för 
intervjuer. Utan intervjuerna hade inte arbetet blivit av. Det har varit jätteintressant 
att få en inblick i både rådet och företagens hållbarhetsarbete. 

Sammanfattande slutsatser: 

 Storföretagen anser att Klimatrådet är en fördelaktig plattform för att dela 
med sig av idéer och kunskap. De uppfattar sin roll i rådet att vara en 
förebild inom hållbarhetsfrågor. 

 En del centrala koncept i litteraturen skiljer sig mot hur storföretagen 
uppfattar sin roll i Klimatrådet. Till exempel: Forskning belyser vikten av att 
kompensera för varandras svagheter, medan storföretagen i Klimatrådet 
enligt vår uppsats fokuserar på att istället kommunicera sina styrkor för att 
inspirera varandra. 

 I sin helhet, storföretagen uppfattar det som att de bidrar med kompetens 
och erfarenhet från deras branscher och att det finns en gemensam strävan i 
rådet där Plusenergilän är en lämplig vision. 

Hela studien finns publicerad på Klimatrådets webbplats, läs mer här. 

 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/rapporter-och-studier/
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9. Workshop  
Andreas Olsson inledde med workshopens syfte, upplägg och målsättning. Upplägget 
bygger på de tre insatsområden som rådet beslutat för 2017 samt resultatet från 
examensarbetet, punkt 8 ovan, med möjliga förbättringsområden för rådets fortsatta 
arbete. Ledamöterna hade inför mötet fått ut konkret information om workshopens 
syfte vilket var att lyfta fram kreativa och visionära lösningar samt vad vi vill göra 
annorlunda under 2018, för att få högre fart och därmed kunna nå våra mål. Vidare 
hade respektive ledamot med sig vad hens organisation och Klimatrådet skulle kunna 
göra annorlunda 2018 i följande ämnen: 
 

1) Förnybar energi 
2) Hållbara transporter 
3) Hållbart beteende 
4) Klimatrådets arbete 

 
Resultaten från den fyra grupperna sammanställs till beredningsgruppen som 
återkommer till mötet den 6 september.  

10. Övrigt 
Inga övriga frågor anmäldes. 

11. Summering och avslutning  
Klimatrådet enades om att: 
 

 Matsvinnsåtgärd, Ställa sig bakom beredningsgruppens förslag, punkt 3. 

 Solmatchen, Ställa sig bakom beredningsgruppens förslag med tillägg, 
 punkt 4. 

 Klimatveckan 2017, Alla rådets ledamöter bidrar till att marknadsföra hela 
veckan, punkt 5. 

 Rådets ekonomi 2018 – 2020, Ställa sig bakom beredningsgruppens förslag, 
punkt 6. 

 Träbyggnadsstrategi, Ställa sig bakom beredningsgruppens förslag, punkt 7. 
  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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12. Mötet avslutas  
Ordföranden framförde ett stort tack till AnnaKarin som stod värd för dagens möte, 
mycket engagemang och för bra presentationer. Ordföranden påminde även om 
informationspunkterna som bifogats dagordningen, se nedan. 

 Klimatrådet.se  
o Säkerställ att din organisation har en länk med information om rådet. 

Se exempel: Träcentrum, Regionen, Myresjö hus, Tosito, Habo 
kommun  

 Klimatrådet på Almedalen den 4 juli, läs här >>  

 Klimatpriset 2017, Nominera här >>  
o Säkerställ att din organisation har gått ut med information om 

Klimatpriset 2017. Nyhetsunderlag läs här >>  

 Klimatveckan den 20 – 28 september 2017, läs här >>  

 +E ges ut i början av september, läs här >>  

 Klimatrådets kommande seminarier, läs här >> 
 
 
 
 
 

Vid anteckningarna    Justerare 
Andreas Olsson   Ordförande 
    Håkan Sörman  

 
 
 
 
 

 

 

www.klimatrådet.se  
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