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Mötesanteckningar, 6 september 2017 
Klockan 09.00 – 12.00, Länsstyrelsen, med efterföljande lunch. 

  

NÄRVARANDE 

Anneli Wirtén, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Erik Hugander Region Jönköpings län 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

Michael Ginér  Försvarsmakten Militärregion syd 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi 

Stefan Eklund  Myresjöhus  

Rune Backlund  Region Jönköpings län 

Peter Semberg Swerea SWECAST 

AnnaKarin Zinnerfors IKEA Jönköping 

Simonsson Per-Ola Träcentrum 

Malin Rosenberg   Tosito 

Granberg Gottlieb Värnamo kommunstyrelse 

Stefan Gustafsson Sävsjö kommunstyrelse  

Olle Strandsäter Skanska Sverige  

Patrik Cantby Nässjö Affärsverk 

Håkan Axelsson FC-Gruppen 

Johan Thor  Friskis & Svettis Jönköping 

Stefan Jonsson GARO 

Gunnar Pettersson  Habo kommunstyrelse 

Henrietta Hansson Länsförsäkringar Jönköpings län  

Carlos Pettersson, adjungerad Energikontor Norra Småland 

Ulrika Josefsson, adjungerad Ordförande Kommunikationsgruppen 

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  Klimatveckans styrgrupp, Länsstyrelsen 

Alma Jenssen   Klimatveckans styrgrupp, IKEA 

Maria Cannerborg  Klimatveckans styrgrupp, Region Jönköpings län 

Michael Kinnander Klimatveckans styrgrupp, Jönköpings kommun 

Otto Hedenmo 

 

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

Henrik Ny Blekinge tekniska högskola 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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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.  

Fyra nya ledamöter hälsades särskilt välkomna till rådet:  

Henrietta Hansson, VD, Länsförsäkringar Jönköpings län.  

Peter Semberg, VD, Swerea SWECAST.  

Mats Hult, VD, HSB Göta (hade förhinder på mötet) 

Carlos Pettersson, Verksamhetsledare, Energikontor Norra Småland 

Ordföranden lyfte därefter fram fyra saker: 

1. Punkt 7, Fokusgruppen Klimatanpassning, tas på nästa möte på grund av 
förhinder, 
 

2. Tillägg till dagordningen. Tillägget handlade om hur rådet ser på att stå som 
medarrangör till en regional miljömålskonferens under mars månad 2018? 
Det är ingen kostnad förenad med förslaget. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget och Länsstyrelsen återkommer med mer 
information till beredningsgruppen.  
 

3. Att informationspunkterna till dagordningen är avbockade.  
 

4. Att alla bokar in den 26 oktober för studiebesöket på RISE. Program och 
anmälan görs här >>  

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar från den 22 juni har skickats ut. Inga synpunkter 
framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. 
Mötesanteckningarna finns på www.klimatrådet.se.  
 

3. Rådets sammansättning 2018 
Ordföranden presenterade förslaget om sammansättning av rådet år 2018 i 
enlighet med bilaga 1. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget.  

4. Insatsområden – återkoppling workshop 
Otto Hedenmo presenterade utfallet av workshopen den 22 juni gällande 
insatsområden för rådet, i enlighet med bilaga 2. 
 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/studiebesok-pa-rise-den-26-oktober/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
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En diskussion följde som bekräftade beredningsgruppens summerande bild samt 
att ledamöter som kan, återkommer med förslag på en konkret utmaning som du 
vill att rådets ledamöter diskuterar på kommande möte.  
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslagen med förtydliganden om att: 

• Landshövdingen fortsatt är ordförande. 

• Målsättningen är att vart annat rådsmöte hålls hos en ledamot i rådet.  
 

5. Klimatpriset 2017 
Andreas Olsson informerade om att tidplanen för Klimatpriset hålls, att antalet 
kandidater till rådets Klimatpris för året är 13 stycken. Beredningsgruppen har 
valt ut fem kandidater, av dess har en valts ut som potentiell vinnare till årets 
klimatpris.  
 
Inriktningsbeslut 
Rådet beslutade om vinnare av Klimatpriset 2017 samt att fyra kandidater ska 
tilldelas hedersomnämnanden på Klimatkvällen den 28 september. 
 
De fyra hedersomnämnandena delas ut av Stefan Eklund, AnnaKarin Zinnerfors 
och Fridolf Eskilsson. Frågan ställs även till Agneta Jansmyr.  
 

6. Klimatveckan 2017 
Patrik Westerlund, Maria Cannerborg, Alma Jenssen, Michael Kinnander och 
Andreas Olsson presenterade kort Klimatveckan. Styrgruppen gör bedömningen 
att Klimatveckan som hålls den 20–28 september för fjärde året i rad växer och 
kommer att bli mer välbesökt än någonsin tidigare. Planeringen inför veckan har 
gått bra och alla seminarier som ska vara på plats, är på plats. Anmälningsläget ser 
mycket positivt ut och uppbokade kostnader ryms inom budgeten. 
 
Allt om klimatveckan finns här, http://klimatveckan.klimatradet.se/  
 
Klimatmiddagen, är du eller din organisation intresserad av att köpa fler biljetter 
till middagen? Vänligen boka det här>>. 

7. Kommunikationsgruppen 
Ulrika Josefsson presenterade det pågående arbetet i kommunikationsgruppen. 
Flera större kliv framåt har tagits under 2017, bland annat nytt grafiskt maner och 
utseendet på klimatrådet.se.  
 
Ulrika lyfte fram målgruppsinriktningen för de olika kommunikativa kanalerna 
som rådet äger.  
 
Rådet har just nu följande kommunikationskanaler. 

• Klimatrådet.se (etablerat 2015) 

• Nyhetsbrev (etablerat våren 2017) 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatveckan.klimatradet.se/
http://klimatveckan.klimatradet.se/middag-efter-klimatkvallen/
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• +E (etablerat 2012) 

• Klimatveckan (etablerat 2014) 

• Klimatpriset (etablerat 2012) 

• Workshops och seminarier (etablerat 2016) 
 

Inriktningsbeslut 
För att ytterligare förstärka arbete ska kommunikationsgruppen precisera vilka 
målgrupper vi idag når genom befintliga kanaler och ge förslag på hur vi framöver 
ska följa upp respektive kommunikationskanal. Som utgångspunkt tar 
Länsstyrelsen fram det underlag som finns tillgängligt för respektive kanal.  

 

8. Fokusgruppen, Transporter och Planering 
Åslög Kantelius presenterade det pågående arbetet i fokusgruppen. Fokus för 
gruppen är. 

• Kontrollstation 2017.  

• Lyfta fram förslag som ökar det kollektiva resandet. 

• Möjliggörande av examensarbeten inom området.  

• Lobbying på nationellt plan för att förbättra möjligheten att ladda 
elfordon på arbetsplatsen (förmånsbeskattning) samt resa kollektivt till 
och från arbetsplatsen genom arbetsgivaren (förmånsbeskattning). 

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ser positivt på arbetet och återkopplingen från rådet tas med i det fortsatta 
arbetet i gruppen. 

 

9. Fokusgruppen, Förnybar energi, Jord- och skogsbruk 
David Ekbäck presenterade det pågående arbetet i fokusgruppen. Fokus för 
gruppen är. 

• Kontrollstation 2017.  

• Mat- och klimatseminariet den 21 september under Klimatveckan. 

• Översyn av behov av ytterligare aktörer till gruppen. 

• Hur resultat och satsningar sprids för ökat genomslag.  
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ser positivt på arbetet och återkopplingen från rådet tas med i det fortsatta 
arbetet i gruppen. 

10. Fokusgruppen Energieffektivisering, konsumtion och 

livsstil  
Gisela Brumme presenterade det pågående arbetet i fokusgruppen. Fokus för 
gruppen är. 
 

• Kontrollstation 2017.  

• att följa upp matsvinnsåtgärden och att bibehålla den positiva dialogen 
med kostcheferna i länet.  

• Satsningarna under Klimatveckan  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Inriktningsbeslut 
Rådet ser positivt på arbetet och återkopplingen från rådet tas med i det fortsatta 
arbetet i gruppen. 

 

11.Arbetsgrupp Trähusbyggande 
Andreas Olsson presenterade det pågående arbetet som går enligt plan och ett 
förslag på trästrategi kommer att lämnas till rådet den 6 december. Nästa 
arbetsmöte hålls hos Myresjö hus den 11 oktober. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ser positivt på arbetet och återkopplingen från rådet tas med i det fortsatta 
arbetet i gruppen. 
 

12.Uppföljning av pågående processer 
Andreas Olsson presenterade rådets större pågående processer enligt figur 1 och 
2 nedan. 
 
Figur 1, Större processer med nulägesfas. 

 
Figur 1, Större processer med nulägesfas. 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Figur 2, Större processer med nulägesfas. 
 
En diskussion följde och rådet ser positivt på denna typ av processbild. Rådet vill att 
processerna kompletteras med grön pil (i fas), gul pil (något efter planerad fas), röd 
pil (inte i fas).  

 

13.Hur hänger Parisavtalet, Agenda 2030 och Klimatrådets 

vision ihop? 
Henrik Ny hälsades varmt välkommen och presenterade sig. Henrik är 
universitetslektor vid institutionen för strategisk hållbar utveckling på Blekinge 
tekniska högskola.  
 
Henrik började med att sätta Parisavtalet, Agenda 2030 och Klimatrådets vision i 
relation till varandra. Därefter genomfördes mindre workshops med utifrån att 
respektive ledamot hade nedanstående punkter aktuella för sin egen organisation: 
 
1. Vilken definition har er organisation av ett hållbart samhälle? 
2. Vilken är den största utmaningen i förhållande till denna definition? Fokus var denna 
gång transportsektorn. 
3. Vilka åtgärder har ni satt igång och planerar ni sätta igång för att hantera denna 
utmaning? 
 
Hela presentationen bifogas mötesanteckningarna. 
  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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14. Summering och avslutning  
Klimatrådet enades om att: 
 

• Rådet står som medarrangör till en regional miljömålskonferens under 
mars månad 2018, punkt 1. 

• Ledamöter bokar in den 26 oktober för studiebesöket på RISE, punkt 1. 

• Rådets sammansättning för 2018 följer förslaget, punkt 3. 

• ställa sig bakom förslagen om insatsområden för rådet, punkt 4. 

• Vinnare av Klimatpriset 2017 och fyra kandidater tilldelas 
hedersomnämnanden, punkt 5. 

• Kommunikationsgruppen preciserar vilka målgrupper vi idag når genom 
befintliga kanaler, punkt 7. 

• Inriktningen för fokusgruppen för Transporter och Planering, punkt 8 

• Inriktningen för fokusgruppen för fokusgruppen för Förnybar energi, 
Jord- och skogsbruk, punkt9. 

• Inriktningen för fokusgruppen för fokusgruppen för Fokusgruppen 
Energieffektivisering, konsumtion och livsstil, punkt 10. 

• Inriktningen för fokusgruppen för fokusgruppen för arbetsgrupp 
Trähusbyggande, punkt 11. 

 

15. Mötet avslutas  
Ordföranden tackade för visat engagemang och avslutade därefter mötet.  

 
 
 
 

Vid anteckningarna    Justerare 
Andreas Olsson   Ordförande 
    Anneli Wirtén  

 
 
 
 
 

 

 

www.klimatrådet.se  
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