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Mötesanteckningar, 6 december 2018 
Klockan 09.00 – 12.00, Länsstyrelsen, med efterföljande lunch. 

  

NÄRVARANDE 

Rune Backlund, ordförande Region Jönköpings län 

Agneta Jansmyr Region Jönköpings län 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

Michael Ginér  Försvarsmakten Militärregion syd 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi 

Stefan Eklund  Myresjöhus  

AnnaKarin Zinnerfors IKEA Jönköping 

Tommy Fritz   Tosito 

Olle Strandsäter Skanska Sverige  

Patrik Cantby Nässjö Affärsverk 

Håkan Axelsson FC-Gruppen 

Johan Thor  Friskis & Svettis Jönköping 

Gunnar Pettersson  Habo kommunstyrelse 

Henrietta Hansson Länsförsäkringar Jönköpings län  

Mats Hult  HSB Göta 

Malin Claesson Värnamo Energi 

Erik Hugander Region Jönköpings län 

Carlos Pettersson, adjungerad Energikontor Norra Småland 

David Ekbäck, adjungerad LRF 

Gisela Brumme, adjungerad Vetlanda kommun 

Åslög Kantelius, adjungerad Region Jönköpings län 

Johan Virdung, adjungerad Värnamo kommun 

Andreas Olsson, adjungerad Länsstyrelsen  

ÖVRIGA   

Patrik Westerlund  Klimatrådets kommunikation, Länsstyrelsen 

Michael Kinnander Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun 

Margareta Pilgard Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun 

Peter Berglez JU 

Otto Hedenmo Klimatrådets projekt Solkraft, Länsstyrelsen  

Jesper Agrelius  Klimatrådets uppföljning, Länsstyrelsen  

Malin Backman  Klimatrådets projekt Bridging the gap, Länsstyrelsen 

Karin Hermansson  Länsstyrelsen  

Catarina Kristensson  Länsstyrelsen  
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1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Då vikarierande landshövding Anneli Wirtén fått förhinder var Rune Backlund 
ordförande, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett tillägg 
framfördes och lyftes under punkt 13 Övrigt, Nuläge för biogasen i länet. 

Dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga synpunkter har 
framförts på dagordningen från ledamöter som hade förhinder.  

En ledamot hälsades särskilt välkommen till rådet Mats Hult, vd, HSB Göta. 

En presentationsrunda genomfördes och förväntningarna var 
sammanfattningsvis: 

• Intressant agenda,  

• Nya ansikten-kontinuitet viktigt (rådet har inget ersättningsystem), 

• Högt tempo, 

• Initiativrikt 

• Uppföljning av åtaganden viktigt. 

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar från den 6 september har skickats ut. Inga 
synpunkter framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. 
Mötesanteckningarna finns här >>. 
 

3. Fokusgrupp, Klimatanpassning 
Johan Virdung, ordförande i fokusgruppen, presenterade det pågående arbetet. 
Fokus nu och under våren är att underlätta arbetet med åtgärderna i det 
reviderade åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat läs mer här>>. 
 

4. Fokusgrupp, Transporter och Planering 
Åslög Kantelius, ordförande i fokusgruppen, presenterade det pågående arbetet 
med revidering av åtgärder i Kontrollstation 2017, uppföljning av åtgärder, 
studiebesök, Klimatveckan samt genomförda seminarier. 
 
Inriktningsbeslut 
En diskussion följde och rådet önskar få, på en övergripande regional nivå, en 
nulägesbild över det pågående arbetet cykling och hur det kan utvecklas för att 
bidra till klimatmålen. 
 

5. Fokusgrupp, Förnybar energi, Jord- och skogsbruk 
David Ekbäck, ordförande i fokusgruppen, presenterade det övergripande arbetet 
med revidering av åtgärder i Kontrollstation 2017 och upplägg inför kommande 
seminarie i januari med fokus på resurseffektivisering - Gården, ekonomin & 
klimatet läs mer här >>. Inga synpunkter framfördes. 
 

6. Fokusgrupp Energieffektivisering, konsumtion och livsstil 
Gisela Brumme, ordförande i fokusgruppen, presenterade det övergripande 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/atgardsprogram/
http://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/
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arbetet med revidering av åtgärder i Kontrollstation 2017 samt att gruppen nu har 
fokus på matsvinnsåtgärden. Inga synpunkter framfördes. 
 

7. Kommunikationsgruppen 

a. +E 
Patrik Westerlund inledde med en kort bakgrund till förslaget och ett nuläge för 
tidningen +E, enligt bilaga 1 till dagordningen. 
 
Inriktningsbeslut 
Tidningen +E flyttar över i sociala medier från och med 2018.  

 

b. Klimatpriset 2018 
Patrik Westerlund inledde med en kort bakgrund till förslaget, enligt bilaga 2 till 
dagordningen. Klimatpriset finns här >>  
 
Inriktningsbeslut 
Klimatpriset 2018 följer samma upplägg som år 2017 med föreslagen tidplan. 

 

c. Nyhetsbrev 
Patrik Westerlund presenterade ett nuläge för klimatrådets nyhetsbrev, enligt 
bilaga 3 till dagordningen. En utvärdering görs under våren när nyhetsbrevet 
funnits 1 år. Inga synpunkter framfördes. Nyhetsbrevet finns här >>. 

 

d. Klimatrådet.se 
Patrik Westerlund presenterade ett nuläge med en summering för Kliamtrådet.se 
under 2017, enligt bilaga 4 till dagordningen. Inga synpunkter framfördes. 

 

e. Seminarier 
Patrik Westerlund presenterade ett nuläge med en summering för rådets 
seminarier under 2017, enligt bilaga 5 till dagordningen. Inga synpunkter 
framfördes. Seminarier finns här >>. 

 

f. Klimatveckan 2018 
Patrik Westerlund inledde med att summera Klimatveckan 2017 som hölls den 20 
– 28 september för fjärde året i rad. Klimatveckan 2017 blev större, bättre och 
mer välbesökt än någonsin tidigare. Därefter presenterades förslagen för 
klimatveckan 2018, enligt bilaga 6 till dagordningen. 
 
Inriktningsbeslut 
1. Rådet ställde sig bakom att Klimatveckan 2018 hålls den 12 – 19 september 

2018.  
2. Rådet utsåg en styrgrupp som leds av Länsstyrelsen. Region Jönköpings län 

deltar och resterande organisationer återkommer efter intern förankring. 

 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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8. Klimatkommunikation 
Andreas Olsson inledde kort med en bakgrund, enligt bilaga 7 till dagordningen, och 
lämnade därefter över till Peter Berglez, professor i medie-och 
kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation vid 
Jönköping University. En diskussion genomfördes utifrån respektive organisations 
viktigaste klimatsatsning just nu, hur kommuniceras den och hur följs den 
kommunikativa delen upp? 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget med syftet att med vetenskapliga metoder studera 
kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar. 
 

9. Arbetsgrupper och projekt  

 

a. Ungdomsråd 
Margareta Pilgard, rektor, och Michael Kinnander, lärare fysik & 
matematik, vid Erik Dahlbergsgymnasiet presenterade förslaget, enligt 
bilaga 8 till dagordningen, och hur Erik Dahlbergsgymnasiet gärna bidrar 
till att starta Ungdomsrådet. 

 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget att bilda ett Ungdomsråd. 

 

b. Träbyggnadsstrategi 
Andreas Olsson presenterade förslaget, enligt bilaga 9 till dagordningen. 
En diskussion följde och arbetet kan förstärkas om arbetet beaktar 
kopplingen till Smålands skogsstrategi, orientering kring Eksjö kommuns 
arbete med en träbyggnadsstrategi samt hur och om trähus ökar 
effekttoppar eller inte.  
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget.  

 

c. Solmatchen 
Otto Hedenmo presenterade ett nuläge för Solmatchen, enligt bilaga 10 
till dagordningen. Solmatchen finns här >>. Kommunikationsmaterial till 
Solmatchen för affischering och digital spridning presenterades. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom att underlaget för att kommunicera Solmatchen 
nu skicka ut.  

 

10. Avrapportering Energikontor Norra Småland 
Carlos Pettersson presenterade Energikontorets utveckling och resultat år 
2016 och 2017, enligt bilaga 11 till dagordningen.  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/solmatchen/
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Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom önskemålet som presenterades på mötet, att få en 
årlig avrapportering av Energikontorets verksamhet.  
 

11. Kontrollstation 2017 
Jesper Agrelius presenterade förslag till revidering och tillägg i åtgärdsprogrammet 
Minskad Klimatpåverkan, enligt bilaga 12 till dagordningen. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget.  

 

12. Mötestider 2018 
Rådet beslutade om att hålla fyra möten under 2018 och ställde sig bakom 
beredningsgruppens förslag.  

 
1. Den 21 mars, Plats Jönköping Energi 
2. Den 20 juni, Plats LRF 
3. Den 28 sep. Plats Länsstyrelsen  
4. Den 29 november. Plats Länsstyrelsen 

 
Rådets möten hålls klockan 09.00 – 12.00. Studiebesök genomförs efter rådets 
mötestider. 

 

13. Övrigt 
Erik Hugander lyfte frågan om biogasutvecklingen i Jönköpings län, kopplat till länets 
mål till år 2020 om antal tankstationer och produktionsanläggningar. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet gav fokusgruppen för Transporter och Planering i uppdrag att diskutera frågan 
och övergripande orientera rådet om status.  
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14. Summering  
Klimatrådet enades om att: 
 

• Fokusgruppen, Transporter och Planering återkommer med en 
nulägesbild över det pågående arbetet med cykling, punkt 4. 

• Tidningen +E flyttar över i sociala medier från och med 2018, punkt 7.  

• Klimatpriset 2018 följer samma upplägg som år 2017, punkt 7. 

• Klimatveckan 2018 hålls den 12 – 19 september 2018, punkt 7. 

• Utse en styrgrupp för Klimatveckan 2018, punkt 7. 

• Den kommunikativa satsningen tillsammans med JU genomförs, punkt 8. 

• Bilda ett Ungdomsråd, punkt 9. 

• Förslag på träbyggnadsstrategi skickas ut på remiss, punkt 9. 

• Underlaget för att kommunicera Solmatchen skickas ut, punkt 9. 

• Få en årlig avrapportering av Energikontorets verksamhet, punkt 10. 

• Fyra mötestider för 2018. 

• Fokusgruppen, Transporter och Planering återkommer med status för 
biogasarbetet i länet. 
 

 

15. Mötet avslutas  
Ordföranden tackade rådets ledamöter för visat engagemang under året. 
Ordföranden framförde även ett stort tack till beredningsgruppen, arbetsgrupper, 
projektledare och fokusgruppernas ordförande för väl genomfört arbete och bra 
presentationer under året. 

 

 

 

 

  

 
Vid anteckningarna    Justerare 

Andreas Olsson   Ordförande 
    Rune Backlund  
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