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Mötesanteckningar den 16 november  
Klockan 09.00 – 12.00. Skype 

Summering av mötet (punkt 10) 
Klimatrådet ställde sig bakom att: 
1. Processer och projekt, här, punkt 1.  
2. Klimatveckan, så gick det här punkt 1. 
3. Klimatpriset, så gick det här punkt 1. 
4. Beräkningsverktygets process framåt, punkt 1. 
5. Klimatkampen – så tackar Klimatrådet för insatserna. punkt 1. 
6. Dialogsamtal Alvesson-bakgrund, upplägg och utvärdering här. punkt 1. 
7. Hållbara investeringar den 11 december, här. punkt 1. 
8. Nya åtgärdsprogram, skickas ut på remiss. punkt 3 
9. Utvärderingen för Klimatrådet 2020. punkt 5 
10. Sammansättning av rådet och dess 12 arbetsgrupper 2021. punkt 5 
11. Budget 2021. Tillsammans med mötesanteckningarna skickas förslag på budget för 

beslut i respektive organisation. punkt 3 
12. Mötestider 2021. punkt 3 
13. Klimatrådet avvaktar ytterligare projektengagemang för - Accelerating the 

energy transition with a data and science driven policy lab, punkt 6 
14. Klimatrådet uppmuntrar respektive organisation att fortsätta arbetet med 

hållbara transporter, gärna med hjälp av ”Guide – hållbara transporter för 
företag”. punkt 6 

15. JU Solar team, Klimatrådet bidrar finansiellt, omfattning delegeras till 
beredningsgruppen och anpassas utifrån rådets budget för 2021. Punkt 7 

16. JU Solar team, Klimatrådet uppmuntrar respektive organisation att bidra 
utifrån sina förutsättningar och möjligheter, genom direktkontakt med JU 
Solar team. Punkt 7 

  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2020/09/Processer-och-Projekt-Klimatradet-den-21-september-2020.pdf
https://klimatveckan.klimatradet.se/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Summering-Klimatveckan-2020.pdf
https://klimatradet.se/klimatpris/'
https://klimatradet.se/nya-tankesatt-med-alvesson/
https://klimatradet.se/hallbara-investeringar/
https://klimatradet.se/hallbara-transporter/guide-hallbara-transporter-for-foretag/
https://klimatradet.se/hallbara-transporter/guide-hallbara-transporter-for-foretag/
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1. Mötets öppnande  
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inga övriga 
punkter anmäldes och dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga 
synpunkter har framförts på dagordningen eller de sju informationspunkterna, 
nedan, som skickades ut den 6 oktober.  

INFORMATIONSPUNKTER  

1. Processer och projekt  

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras, finansieras och genomförs 
projekt samt att ett antal återkommande processer pågår. Ett nuläge 
visualiseras nedan. 
Figur 1. Större projekt som Klimatrådet bidrar till, den 16 november 2020. 

 
 
Figur 2. Större processer som Klimatrådet bidrar till, den 16 november 2020. 
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2. Klimatveckan 

• Så gick det här 
3. Klimatpriset  

• Så gick det här. 
4. Beräkningsverktyg  

För att underlätta för Klimatrådets aktörer gäller följande: 

• Årlig uppdatering av beräkningsverktyget, Region Jönköpings län 

• Kort informationstillfälle inför den årliga utsläppsuppföljningen.  
o Den 19 oktober för alla samt den 22 oktober för alla 

miljöstrateger i länets kommuner. Länsstyrelsen 

• En kontaktperson som kan svar på frågor gällande 
utsläppsuppföljningen och beräkningsverktyget. 
Andreas.olsson@lansstyrelsen.se 

• Uppföljning och presentation av alla länets utsläpp, Länsstyrelsen. 

• Den 30 november önskar länsstyrelsen (@Olsson Andreas) få ta del 
av er organisations utsläppssiffror för år 2019, om möjligt fr o m år 
2014. Siffror hämtade från beräkningsverktyget eller det som ni 
använder, spelar ju ingen roll. Det viktiga är att ni vet era utsläpp 
oavsett modell för beräkning. 

• Resultatet presenteras för rådet vt 21 med efterföljande diskussion. 
Vad kan rådet förstärka, göra mest nytta och prioritera för att i 
samverkan kapa utsläppen ytterligare? 

 
Beräkningsverktyget är initierat av Klimatrådet och framtaget i samverkan 
mellan Husqvarna, Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och 
Länsstyrelsen. Verktyget ska ses som en miniminivå, ett komplement och 
användas då andra verktyg saknas i den egna organisationen. 
 
5. Klimatkampen – så tackar Klimatrådet för insatserna 
Diskussion om hur vi kan tacka klimatkämparna runt om i länet. Kanske 
genom att planera (1) träd i varje kommun under 2021? 
 
6. Dialogsamtal med Alvesson-bakgrund, upplägg och utvärdering finns 

här. 
 
7. Webinar hållbara investeringar den 11 december, allt här. 

2. Gnosjö Automatsvarvning – Klimatprisvinnare 2020 
Systrarna Linda Fransson, vd, och Anna Sandberg, vvd, presenterade med 
stort engagemang, insikt och långsiktigt fokus sitt familjeföretag Gnosjö 
Automatsvarvning - årets vinnare av Klimatrådets Klimatpris!  
 
Allt om Gnosjö Automatsvarvning https://www.svarvning.nu/  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatveckan.klimatradet.se/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Summering-Klimatveckan-2020.pdf
https://klimatradet.se/klimatpris/'
mailto:Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/nya-tankesatt-med-alvesson/
https://klimatradet.se/hallbara-investeringar/
https://www.svarvning.nu/
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3. Nya åtgärdsprogram  
Inriktningsbeslut 
Klimatrådet ställde sig bakom att efter ytterligare bearbetning av 
remissversionerna av åtgärdsprogrammen under november och december, 
sända dem på remiss under (minst) tre månader enligt förslag till sändlista.  

 
Bakgrund till inriktningsbeslut  
Åtgärdsprogrammet för Minskad klimatpåverkan finns här>> 
Åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat finns här>> 

 
Förslag på sändlista finns här>> 

 
De länsgemensamma åtgärdsprogrammen för Minskad Klimatpåverkan och 
Anpassning till ett förändrat klimat är inom kort redo att skickas ut på remiss. 
Föreslagen remissperiod: 

• Anpassning till ett förändrat klimat 23 november-31 mars  

• Minskad klimatpåverkan: 15 december-31 mars 

4. LRF:s hållbarhetsarbete 
Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF, gav på ett mycket energirikt och 
lösningsorienterat sätt en snabb inblick i LRF:s hållbarhetsarbete. Jens lyfte 
fram flera exempel på klimatförändringarnas konsekvenser och hur de gröna 
näringarna tillsammans med samhället i stort, kan bidra i klimatarbetet. 
Du kan alltid läsa mer på LRF:s webbplats https://www.lrf.se/, kontakta 
Jens.Berggren@lrf.se direkt samt ta del av de två rapporterna som Jens 
citerade: 

• Jordbrukets klimatanpassning: 
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture 

• Avsnittet om markpriser börjar på sidan 60, där man även hittar 
denna bild: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/predicted-climate-change-impact-on 

5. Utvärdering 2020 samt sammansättning, budget & 

möten 2021 
Inriktningsbeslut 
Klimatrådet ställde sig bakom: 
1. Utvärderingen för Klimatrådet 2020. 
2. Sammansättning av rådet och dess 12 arbetsgrupper 2021. 
3. Klimatrådets budget 2021. Tillsammans med mötesanteckningarna skickas 

förslag på budget för beslut i respektive organisation. 
4. Klimatrådets fyra mötestider 2021. 

  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2020/11/Utkast_minskad-klimatpaverkan-2021-2025_infor-remissutskick.pdf
https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2020/11/Anpassning-till-ett-forandrat-klimat-atgardsprogram_201109.pdf
https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2020/11/Remissinstanser_forslag.pdf
https://www.lrf.se/
mailto:Jens.Berggren@lrf.se
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/predicted-climate-change-impact-on
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/predicted-climate-change-impact-on
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Bakgrund till inriktningsbeslut  

UTVÄRDERING 2020 
Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och dess i 
dagsläget 11 arbetsgrupper. Utvärdering är anonym och resultatet nedan har 
besvarats av ledamöter och adjungerade ledamöter (ordföranden i en 
arbetsgrupp).  

 

 
Figur 3. Frågeställningen som besvarats: Hur upplever du nyttan för din organisation att 
delta i Klimatrådet? Ett av fyra möjliga svarsalternativ Mycket bra, Bra, Mindre bra, 
Dåligt. 

 

 
Figur 4. Hur väl motsvarar Klimatrådet dina förväntningar? Ett av fyra möjliga 
svarsalternativ Mycket bra, Bra, Mindre bra, Dåligt. 
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Figur 5. Hur upplever du det administrativa upplägget av Klimatrådet? Ett av fyra 
möjliga svarsalternativ Mycket bra, Bra, Mindre bra, Dåligt. 

 
Vad vill du se mer av/eller mindre av 2021? 

1. Mer diskussion om samhällsfrågorna, demografi, energiomställningen och 
vad vi står får i Jönköpings län. Mindre snuttifierade nedslag i enskilda 
studenters exjobb. 

2. Tydliggöra syftet. Avstämningar vad som uppnåtts. Finns det uppsatta 
mål? Mer av inspirerande och intressanta föreläsare. 

3. Mer diskussion 
4. Jag skulle vilja få mer tips ur t ex energieffektiviseringsgruppen och 

transportgruppen, saker som jag kan applicera i vårt företag. Hitta 
samverkan med annan aktör hade också varit roligt. 

5. Uppföljning och utvärdering av vårt arbete. Kan gälla olika moment som 
till exempel klimatberäkningsverktyget. 

6. "Fortsätt att lyfta lärande exempel.  
7. Kompetensutvecklande inslag, högskola/universitet/näringsliv 
8. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi kan ta oss an 

möjligheter/utmaningar utifrån våra förutsättningar och genom stärkt 
samverkan. 

9. Hur fungerar kontaktytorna/dialogen mellan Lst och kommunernas 
förvaltning avseende rådets beslut/diskussioner/planering? Finns det 
förbättringsbehov? 

10. Uppföljning av åtgärder/aktiviteter/insatser som rådet har 
initierat/beslutat." 

11. "Vill ju som alla andra gärna ha fysiska möten, men Covid är segdraget! 
Har precis kommit tillbaka till fokusgruppen för klimatanpassning och det 
är ett bra nätverk, men vi behöver nog bli fler?" 

12. Kanske bredda engagemanget hos säljare på tunga fordon, kontakta gärna 
Finnveden Lastvagnar som ju säljer Volvobilar. Viktigt att vara 
konkurrensneutrala. 

 
Övriga tillägg 
1. Jag vill ge en stor eloge till tjänstepersonerna för fina insatser till rådet. 

Bra jobbat!! 
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MYCKET BRA BRA MINDRE BRA

Antal (26) av Hur upplever du det 
administrativa upplägget av Klimatrådet?
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SAMMANSÄTTNING 2021 
Klimatrådet organiserar idag 11 arbetsgrupper med olika inriktning, för 
samma övergripande vision – Klimatsmart Plusenergilänet. Rådets arbete 
omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa 
samhället till klimatförändringar. Klimatrådet sammansättning av grupper 2021 
föreslås vara (grupp/ordf): 

1. Rådet, Länsstyrelsen, Helena Jonsson 
2. Transporter och Planering, Södra, Henrik Brodin 
3. Etablering laddinfrastruktur och förnybara drivmedel. 
4. Klimatanpassning, SWECO, rullande. 
5. Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, LRF, Anna Arnesson Bergengren 
6. Kommunikationsgruppen, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 
7. Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, Vetlanda kommun, Gisela 

Brumme 
8. Trähusgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 
9. Klimatveckan, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 
10. Beredningsgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 
11. Hållbara investeringar, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 
12. Solbilsrace, Länsstyrelsen, Andreas Olsson 

 
Samtliga engagerade personer och organisationer, fanns med som bilagor 
till mötet likaså utkast till beslut av landshövdingen, båda bifogas 
mötesanteckningarna. 

 
Avslutade grupper 2020 
Ungdomsrådet (Solbilsracet bibehålls, årligt återkommande för >400 ungdomar) 

BUDGET 2021 
Sedan starten 2011 har Klimatrådet en gemensam budget för satsningar som 
Klimatrådet beslutar om. Det är till exempel Klimatveckan, Klimatpriset samt 
olika projektsatsningar och forskning. För perioden 2018 – 2020 är inriktningen 
förankrad i alla kommunstyrelser här. 
Rådets ställde sig sig bakom beredningsgruppens förslag på 
Klimatrådsbudget för 2021, figur 6 nedan. 

 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2018/12/Finansiering-av-Klimatradet-2018-2020-dnr-420-6111-2017-.pdf
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MÖTESTIDER 2021 
Att Klimatrådet har fyra möten 2021, digitalt och fysiskt, klockan 09.00 – 12.00. 

1. Den 10 mars  
2. Den 9 juni.  
3. Den 22 september. 
4. Den 17 november. 

6.  Projekt 

a) RISE - Accelerating the energy transition with a 

data and science driven policy lab 
Inriktningsbeslut 
Klimatrådet avvaktar ytterligare engagemang till dess att programbeslut tagits, 
förväntas i mars 2021. Klimatrådet finns sedan tidigare med i ansökan som 
lämnades i mitten av oktober med följande förankring genom ordföranden, 
Helena Jonsson. Klimatrådet är en av flera organisationer som ”ser positivt på 
programmet och där vi inled dialog om samarbete” eller liknande formulering som 
indikerar att intresse finns men att formellt beslut inte tagits. 

 
Bakgrund till inriktningsbeslut  
Kersti Karltorp (PhD) forskare på RISE, Divisionen Samhällsbyggnad, 
Avdelningen Systemomställning och tjänsteinnovation presenterade förslag 
på hur Klimatrådet skulle kunna ingå och bidra i ett till Mistra föreslaget 
forskningsprogram inom energiomställning. Programmet samlar ett 
konsortium med flera aktörer i Sverige som forskningsorganisationer RISE, 
Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Luleå Universitet, Borås Högskola, 
privat sektor till exempel Svenskt Näringsliv och InnoEnergy, små och stora 
kraftbolag och nätägare, kommuner, regioner och myndigheter. 

 
Hela presentationen finns här   

b) Klimatrådsprojektet Bridging the Gap 
Inriktningsbeslut 
Klimatrådet uppmuntrar respektive organisation att fortsätta arbetet med 
hållbara transporter, gärna med hjälp av ”Guide – hållbara transporter för 
företag”. 

 
Bakgrund till inriktningsbeslut  
Jesper Agrelius presenterade projektet Bridging the Gap, som förankrats, 
delfinansierats och genomförts i Klimatrådet och som tar slut i år. En 
resultatsammanställning (uppföljande enkät) har gått ut till de företag som 
deltagit i projektet. Under hösten har det publicerats berättelser från de 
företag som deltagit i projektet samt en unik guide för hållbara transporter 
som kan användas av alla. Guiden genererar intresse och har fått spridning 
utanför länet, bland annat uppmärksammat av Hagainitiativet och Nätverket 
Hållbart Näringsliv (NMC).  

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimatradet.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FMETA-presentation_Klimatradet201116.pdf&data=04%7C01%7Ckersti.karltorp%40ri.se%7Cc6a1dd99f1c443f1c6a708d88195ce3e%7C5a9809cf0bcb413a838a09ecc40cc9e8%7C0%7C0%7C637401828436648027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=PGWe4iLRrH9hyDFx8tvD7BND0ld9SuCCuYFtoFkSyx4%3D&reserved=0
https://klimatradet.se/hallbara-transporter/berattelser-fran-foretag/
https://klimatradet.se/hallbara-transporter/guide-hallbara-transporter-for-foretag/
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7. JU Solar Team 
Inriktningsbeslut  
1. Klimatrådet bidrar finansiellt, omfattning delegeras till 

beredningsgruppen och anpassas utifrån rådets budget för 2021. 
2. Klimatrådet uppmuntrar respektive organisation att bidra utifrån sina 

förutsättningar och möjligheter, genom direktkontakt med JU Solar team. 
 
Bakgrund till inriktningsbeslut  
Sandra Sernelin och Sofia Östangård från JU Solar Team beskrev JU Solar 
Teams sammansättning, nuläge i processen med att bytta den femte 
generationens solbil-för att 2021 tävla i World Solar Challenge som 
genomförs i Australien.  
Klimatrådet har sedan starten av JU Solar Team, på olika sätt diskuterat och 
hur Klimatrådet på bästa sätt kan stötta och bidra. JU Solar team är dessutom 
jury för Klimatrådets årliga solbilsrace! 

8. Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och 

tankstationer för förnybara drivmedel  
Jesper Agrelius orienterade om arbetet i Etableringsgruppen. AnnSofie 
Sarenäs från Tranås kommun samt Lina Larsson från Vaggeryds kommun gav 
rådet två exempel på konkret arbete i kommunerna med etablering av 
tankstationer för biogas och laddinfrastruktur. Du kan följa 
Etableringsgruppens arbete här>>. 
 
Bakgrund till inriktningsbeslut  
Den 21 november 2019 beslutade Klimatrådet om en ny arbetsgrupp 
Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara 
drivmedel. Etableringsgruppens mål är stärkta förutsättningar för företag, 
kommuner och offentliga aktörer att genomföra investeringar i länet i tank- 
och ladd-ställen som kan erbjuda fossilfria drivmedel i stad och på landsbygd 
där det idag saknas infrastruktur. 

9. Övrigt  
Inget. 

10. Summering 
Se förstasidan. 

11. Mötet avslutas 
 
 

Vid anteckningarna   Justerare 
Andreas Olsson  Ordförande Helena Jonsson 

   

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://klimatradet.se/solbilsrace/
https://klimatradet.se/etableringsgrupp-for-laddinfrastruktur-och-tankstationer-for-fornybara-drivmedel/
https://klimatradet.se/etableringsgrupp-for-laddinfrastruktur-och-tankstationer-for-fornybara-drivmedel/
https://klimatradet.se/om-klimatradet/klimatradets-moten/
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Närvarande den 16 november 2020 
  

Helena Jonsson Ordförande, landshövding 

Anders Friberg  Lantbrukarnas Riksförbund 

Carina Johansson  Gislaveds kommunstyrelse 

Carl-Johan Lundberg Region Jönköpings län 

Cecilia Löf  Atteviks 

Dan Ljungström  Vetlanda kommunstyrelse 

Fridolf Eskilsson Jönköping Energi AB 

Gert Johnsson  Vaggeryds kommun 

Lucia Naldi Högskolan i Jönköping 

Magnus Olsson  Länsförsäkringar Jönköping 

Håkan Axelsson FC-Gruppen 

Johan Thor  Friskis&Svettis Jönköping 

Kristine Hästmark   Gnosjö kommunstyrelse 

Mona Forsberg Jönköpings kommun 

Olle Strandsäter Skanska Sverige AB 

Peter Stenfelt OBOS  

Reine Johansson HSB Göta 

Stefan Gustafsson  Sävsjö kommunstyrelse 

Tommy Fritz  

Patrik Andersson  

Patrik Lägermo  

Tosito AB 

GARO AB 

Cybercom  
ADJUNGERADE  

Henrik Brodin 

ordf fokusgrupp Transporter och 

planering, Södra,  

 

Simon Klintefors 

 

ordf fokusgrupp Klimatanpassning 

SWECO 

Anna Arnesson 

 

ordf fokusgrupp Förnybar energi, 

jord- och skogsbruk Lantbrukarnas 

Riksförbund 

Gisela Brumme 

 

ordf fokusgrupp 

Energieffektivisering konsumtion 

och livsstil Vetlanda kommun 

Carlos Pettersson Energikontor Norra Småland 

Andreas Olsson 

 
Beredningsgruppen, Länsstyrelsen 

 

PROGRAMPUNKT 
 

Linda Fransson  Gnosjö Automatsvarvning  

Anna Sandberg Gnosjö Automatsvarvning 

Frida Moberg  Länsstyrelsen 
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Annika Pers Gustafsson Länsstyrelsen 

Jens Berggren  LRF 

Jesper Agrelius Länsstyrelsen 

Sofia Östangård JU Solar Team 

Sandra Sernelin Ahlsén JU Solar Team 

Mia Verhoeff Friman JU 

AnnSofie Sarenäs Tranås kommun 

Lina Larsson Vaggeryds kommun 

Kersti Karlstorp RISE 

ÖVRIGA  

Catarina Kristensson Länsstyrelsen 

Otto Hedenmo JU 

Tilda Lindholm Länsstyrelsen 
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