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Mötesanteckningar den 20 juni 2018 
Klockan 08.30 – 12.00. Plats Långhult biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker i Habo 

kommun. Värd för mötet Lantbrukarnas Riksförbund. 

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 som skickats ut den 13 juni. Ordföranden hälsade särskilt Patrik 
Lägermo, platschef vid Cybercom Jönköping, välkommen som ny ledamot i 
rådet. 
 
För andra året är rådet på Almedalen den 2 juli (programnummer 51 669). Rådet 
representeras genom åtta organisationer, inriktningen är samverkan och 
Klimatrådet som ett exempel som samverkansmotor. Inga synpunkter 
framfördes. 

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar från den 9 april har skickats ut. Inga synpunkter 
framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. 
Mötesanteckningarna finns här>>. 

3. Klimatveckan, #Solmatchen, Klimatpriset 

KLIMATVECKAN 

Andreas Olsson presenterade ett kort nuläge för Klimatveckan samt förslag på 
kommunikationspaket med tidplan. Hur Klimatveckan skulle kunna invigas 
diskuterades också. 
 
Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom Klimatveckans kommunikationspaket samt att 
Länsstyrelsen i samband med minnesanteckningarna bifogar hur Klimatveckan 
2018 invigs. 

SOLMATCHEN 

Otto Hedenmo presenterade nuläge för Solmatchen samt förslag på hur den ska 
avslutas den 19 september på SPIRA. 
 
Inriktningsbeslut  
Rådet ställde sig bakom att:  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
http://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/
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1. Kristine Hästmark, Anna Werbitsch Arnell och Agneta Jansmyr eller Rune 
Backlund utser vinnaren och avslutar Solmatchen den 19 september på 
SPIRA. 

2. Att alla privata aktörer rapporterar in beslutade solcellsanläggningar senast 
den 31 augusti (kW+antal anläggningar) till otto.hedenmo.lansstyrelsen.se  

KLIMATPRISET 

Jesper Agrelius presenterade Klimatpriset 2018. Totalt 16 nominerade från hela 
länet, olika typer av organisationer och initiativ. Förslag på fem finalister 
presenterades och en diskussion följde. Regionen deltog inte i beslutet på grund 
av jävssituation. 
 
Inriktningsbeslut  
Rådet utsåg vinnare av Klimatpriset 2018 samt att fyra hedersomnämnanden som 
delas ut av Cecilia Löv, Malin Classon, Johan Thor och Tommy Fritz den 19 
september på SPIRA 

4. Kort nuläge från rådets grupper och projekt 
Andreas Olsson presenterade rådets större pågående processer, projekt, resultat 
första halvåret 2018 samt åtgärdsuppföljningen enligt bilaga 2. Inga synpunkter 
framfördes. 

PROJEKT 

 
  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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PROCESSER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I HAMN VÅREN 2018 

• Projekt Effektlager >> 

• Solelsutbildning >> 

• Program Klimatveckan 2018 >> 

• Nomineringar Klimatpriset 2018 >> 

• Två examensarbeten inom ladd och Klimatveckan >> 

• Solkalkylator >> 

• Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap >> 

• Medarrangör konferens agenda 2030 >> 

• Ungdomsrådets första satsning “Designa ett effektlager” >> 

• Klimatrådets nyhetsbrev >> 

• Följ #Solmatchen >> 

• Flera seminarier inom lantbruk, ladd, sol, trähusbyggande under våren >> 

• Flera större projekt pågår >> 

• Kontrollstation Åtgärdsprogram >> 

• Studiebesök, workshops och möten inom solkraft har genomförts. 

• Inspirationsmeny för hållbar mat >> 
 

Läs mer på https://klimatradet.se/om-oss/plusenergilan 

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN 

Mats Tidstrand presenterade kort Klimatrådet kommunikativa insatser, bland 
annat: Klimatveckan, läs  >>, Klimatpriset, läs >>, #Solmatchen, läs >>, 
Nyhetsbrev, läs >>, Seminarier, läs >>. 
  
Nyhetsbrev växer och utvecklas. Mats presenterade ett förslag att rådet utser 
ansvariga organisationer för nyhetsbrevets Block 2 i september, oktober, 
november och december. Syftet är att öka kunskapsutbytet, förstärka 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/projekt/
https://klimatradet.se/unik-solkraftutbildning-startar-i-jonkopings-lan/
https://klimatveckan.klimatradet.se/
https://klimatradet.se/klimatpriset/
https://klimatradet.se/rapporter-studier-och-remisser/
https://klimatradet.se/projekt/
https://klimatradet.se/arbetsgrupper-i-radet/
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/kalender/2018/Pages/Drivkraft-för-tillväxt-och-utveckling---Jönköping-den-22-mars.aspx
https://klimatradet.se/2017/12/22/ungdomsradet-ingang-designtavling-forst-ut/
https://klimatradet.se/nyhetsbrev/
https://klimatradet.se/solmatchen/
https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/
https://klimatradet.se/projekt/
https://klimatradet.se/inspirationsmeny-for-offentliga-och-privata-kok/
https://klimatradet.se/om-oss/plusenergilan/
http://klimatveckan.klimatradet.se/
http://klimatradet.se/klimatpriset/
http://klimatradet.se/solmatchen/
http://klimatradet.se/nyhetsbrev/
http://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/
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kommunikationen samt nå ytterligare målgrupper för nyhetsbrevet. Underlaget 
skickas till Jesper.Agrelius@lansstyrelsen.se senast den 4 i månaden. 
 
Inriktningsbeslut 
Rådet ställde sig bakom förslaget och att följande organisationer ansvarar för 
nyhetsbrevets Block 2 enligt nedan: 
 

• September, Atteviks  

• Oktober, Jönköping Energi 

• November, Värnamo energi  

• December, IKEA 

FÖRNYBAR ENERGI, JORD- OCH SKOGSBRUK 

David Ekbäck summerade gruppens arbete. Under hösten påbörjas arbetet med 
solcellsstrategi för länet, årligt mat- och klimatseminariet under Klimatveckan är 
klart samt att ett seminarium inom skog och klimat planeras. Matsedeln för mer 
hållbar mat i offentliga och privata kök, som lanseras på dagens rådsmöte, är nu 
även förankrats hos bland annat TasteJKPG. LRF Jönköpings län även antagit att 
få minst 50 procent av sina medlemmar att köra på minst 50 procent fossilfria 
drivmedel senast år 2020. För att nå målet bidrar Klimatrådets projekt Bridging 
the gap. 

UNGDOMSRÅD 

Michael Kinnander presenterade kort ungdomsrådet inriktning. Vid förra 
rådsmötet visades ett intresse kring bl.a. ungdomars beteendevanor kring miljö 
och hållbar utveckling. Detta togs upp i efterföljande ungdomsråd och då en 
enkätundersökning med bra substans tar tid att sätta ihop valdes att titta på 
tidigare genomförda beteendeundersökningar. År 2013 publicerade WWF en 
undersökning och dessa frågeställningar användes av ungdomsrådet men med 
ändringen att några frågor skrevs om för att gälla lokalt i länet istället för 
rikstäckande. Drygt 300 ungdomar har svarat på enkäten och en presentation av 
resultatet presenteras muntligt för rådet. 

TRANSPORTER OCH PLANERING 

Åslög Kantelius presenterade kort gruppens inriktning. Inga nya förslag 
lämnades. Ny ordförande behöver utses under hösten då Åslög går på 
föräldraledighet.  

KLIMATANPASSNING 

 Johan Virdung presenterade kort gruppens inriktning med vattenbristen, 
anpassning till ett varmare klimat med torka, skyfall och seminarier under 
Klimatveckan Inga nya förslag lämnades. 

ENERGIEFFEKTIVISERING, KONSUMTION OCH LIVSSTIL  

Gisela Brumme presenterade arbete kort gruppens inriktning med framtagande av 
matrecept, fortsatt dialog med kostchefer om matsvinnsarbetet samt rapporten o 
mål och mat. Inga nya förslag lämnades. 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:Jesper.Agrelius@lansstyrelsen.se
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5. Projektansökan Fossilfria transporter 
Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland och huvudman för projektet, 
presenterade projektförslaget. 
 
Projektet har som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, har tillgång 
till en mångfald av förnybara drivmedels- och laddningsalternativ samt effektiva 
planerings- och arbetsmodeller. Med syftet att ge samhället bättre förutsättningar 
att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030, rådets målsättning om 
fossiloberoende till 2020 för egna transporter samt bidrar till Klimatrådets vision 
om ett Plusenergilän. 
 
Projektet bygger på erfarenheter och input inhämtat från de pågående projekten 
Kraftsamling biogas II, Bridging the GAP och Hela RESAN, se figur 1. Samtal 
har hållits med ett stort antal aktörer i Jönköpings län, både privata och offentliga, 
som utrycker behov av att stärka utveckling för alla förnybara biodrivmedel till 
fordon med förbränningsmotorer, men även att satsa på laddning för 
batterifordon och vätgastankning av bränslecellsfordon. Samtidigt finns en 
önskan om en mer resurs- och kostnadseffektiv användning av fordon för 
transporter av både gods och människor. 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över pågående och det föreslagna projektet (Grön) 
 
Tidplan och budget 
Projektet kommer att bestå av flera parallella ansökningar till bl.a. 
Energimyndigheten, Regionala 1:1 medel samt till Europeiska regionala 
strukturfonden via Tillväxtverket. Projektet löper över tre år med start januari 
2019. Budget upp till 11 miljoner beroende på hur stor medfinansieringen blir. 
 
De som går in med finansiering kan bli ”pilot-aktörer” och därmed få del av extra 
aktiviteter. Både offentlig verksamhet och privata näringslivet är välkomna att gå 
in med finansiering. Klimatrådet kan bistå med medfinansiering på upp till 
400 000 kr per år inom befintlig budget. 
 
Inriktningsbeslut 
Klimatrådet ställde sig bakom att: 

- Projektmedel söks för projektet Fossilfria transporter i Jönköpings län efter 
sommaren hos Energimyndigheten, Region Jönköpings län och Tillväxtverket 
för en projekttid om tre år 2019–2021. 

- Klimatrådet medfinansierar projektet inom befintlig budget med högst 
400 000 kr per år.  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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6. Övrigt  
Inga övriga punkter. 

7. Summering  
Klimatrådet ställde sig bakom: 

• Almedalen, Programmet för Almedalen den 2 juli (programnummer 51 
669). (Punkt 1) 

• Klimatveckan, Klimatveckans kommunikationspaket samt att 
Länsstyrelsen i samband med minnesanteckningarna bifogar hur 
Klimatveckan 2018 invigs. (Punkt 3) 

• Solmatchen, Kristine Hästmark, Anna Werbitsch Arnell och Agneta 
Jansmyr eller Rune Backlund utser vinnaren och avslutar Solmatchen den 
19 september på SPIRA. (Punkt 3) 

• Solmatchen, alla privata aktörer rapporterar in beslutade 
solcellsanläggningar senast den 31 augusti (kW+antal anläggningar) till 
otto.hedenmo.lansstyrelsen.se. (Punkt 3) 

• Klimatpriset, Utse vinnare av Klimatpriset 2018 samt att fyra 
hedersomnämnanden som delas ut av Cecilia Löv, Malin Classon, Johan 
Thor och Tommy Fritz den 19 september på SPIRA. (Punkt 3) 

• Resultat, Summeringen över vad rådet åstadkommit under våren samt 
inriktningen för större pågående processer och projekt. (Punkt 4) 

• Uppföljning, första halvåret 2018 samt åtgärdsuppföljningen. (Punkt 4) 

• Kommunikationsgruppen, följande organisationer ansvarar för 
nyhetsbrevets Block 2 (Punkt 4): 

o September, Atteviks  
o Oktober, Jönköping Energi 
o November, Värnamo energi  
o December, IKEA 

• Fossilfria transporter i Jönköpings län, Projektmedel söks av 
Energikontor Norra Småland efter sommaren hos Energimyndigheten, 
Region Jönköpings län och Tillväxtverket för en projekttid om tre år 
2019–2021.Klimatrådet medfinansierar projektet inom befintlig budget 
med högst 400 000 kr per år. (Punkt 5) 

8. Mötet avslutas  
 Ordföranden framförde ett stort tack till Anna Werbitsch Arnell, David Ekbäck, 
Markus Söderlind och Dan Waldermansson som stod värd för dagen. 
Studiebesöket var mycket värdefullt för rådet fortsatta arbete. Nästa möte hålls 
den 28 september på Länsstyrelsen. 

 

  

 
Vid anteckningarna    Justerare 
Andreas Olsson   Ordförande 
    Helena Jonsson  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Närvarande på Klimatrådsmötet den 20 juni 2018 
Helena Jonsson, ordförande Landshövding 

Rune Backlund Region Jönköpings län 

Fridolf Eskilsson  Jönköping Energi 

Stefan Eklund  Myresjöhus  

Gunnar Pettersson  Habo kommunstyrelse 

Erik Hugander Region Jönköpings län 

Gunnar Pettersson  Habo kommun 

Anna Werbitsch Arnell  Lantbrukarnas Riksförbund 

Anneli Wirtén Länsstyrelsen 

Henrietta Hansson Länsförsäkringar Jönköpings län 

Lars-Erik Fälth Aneby kommun 

Stefan Gustafsson Sävsjö kommun 

Agneta Jansmyr Region Jönköpings län 

AnnKarin Zinnerfors IKEA Jönköping 

Patrik Lägermo Cybercom 

 

ADJUNGERADE  

Michael Kinnander Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun 

Mats Tidstrand, adjungerad Hall Media AB 

David Ekbäck, adjungerad LRF 

Gisela Brumme, adjungerad Vetlanda kommun 

Åslög Kantelius, adjungerad Region Jönköpings län 

Johan Virdung, adjungerad Värnamo kommun 

Andreas Olsson, adjungerad Länsstyrelsen 

  

PROGRAMPUNKT  

Jonas Ekström  Energikontor Norra Småland 

Otto Hedenmo Länsstyrelsen, Klimatrådets projekt Bridging the gap 

Jesper Agrelius Länsstyrelsen Klimatpriset, projekt Bridging the gap 

Patrik Westerlund 

 

Länsstyrelsen Klimatrådets kommunikation 

 

ÖVRIGA  

Karin Hermansson Länsstyrelsen  

Catarina Kristensson Länsstyrelsen  

Markus Söderlind Söderlinds ekologiska grönsaker, studiebesök 

Dan Waldermansson Långhult biogas, studiebesök 
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