
 

 
 
 
 
 

Minnesanteckningar från 

Klimatråd 29 april 2011 
 
Närvarande i Klimatrådet 
 
Namn Organisation 

Minoo Akhtarzand Länsstyrelsen i Jönköpings län, ordf. 

Agneta Jansmyr Landstinget 

Bengt Dahlqvist Regionförbundet Jönköpings län 

Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd, VO Jönköping 

Gunnar Lans (Anders Råsberg) Lantbrukarnas Riksförbund, Region Jönköping 

Marita Ivarsson Schenker AB 

Magnus Olsson FastighetsAB Norrporten 

Henrik Zäther HSB Göta  

Tommy Fritz Tosito Invest AB 

Mats Holmgren Swerea SWECAST AB 

Örian Söderberg 

(Olof Törneblad) 

Länsförsäkringar Jönköping Bank & försäkring AB 

Britt-Marie Larsson Skogsstyrelsen, Höglandets distrikt 

Nilsson, Ann-Mari Jönköpings kommunstyrelse 

Arne Ottosson Gnosjö kommunstyrelse 

Kjell-Egon Strandh Vetlanda kommunstyrelse 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

 

Övriga deltagare i Klimatrådet som inte kunde delta den 29 april 

Klas Heed Skanska Sverige AB 

Frank Augustsson Fagerhults Belysning Sverige AB 

Greger Phalén Höglandsvind AB 

Thomas Werthén Habo kommunstyrelse 

Per-Ola Simonsson Stiftelsen Träcentrum Nässjö 

Mikael Olsson Myresjöhus, Trähusbranschen 

Per Hallerstig Stiftelsen Högskolan i Jönköping  

 

Övriga närvarande 

Karin Mernelius  Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Henrik Dinkel Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Eva Hallström Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
Henrik Blomberg Tillväxtverket 
 
 



 
 
 
 
 
1. Öppnande 

Landshövding Minoo Akhtarzand hälsar välkommen och berättar om 
bakgrunden till klimatrådet. Visionen för Jönköpings län är att vara ett 
plusenergilän 2050. Klimat- och energistrategin för länet antogs hösten 
2010.  

 
2. Presentationsrunda 

Ledamöterna presenterade sig för varandra. 
 

3. Länets energi- och klimatstrategi, Eva Hallström klimatstrateg, 
Länsstyrelsen  
Eva Hallström redogjorde för strategin med visionen att länet ska vara 
ett plusenergilän år 2050. Hon beskrev bakgrund till strategin, 
utsläppskällor, vision, mål, och potentialer till åren 2020 respektive 2050 
både avseende energieffektivisering och förnybar energi. 

 Länk till Evas presentation: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/Pages/klimatradet.aspx 

 
4. Diskussion om förväntningar på Klimatrådet. 

En kort grupparbete i form av diskussioner i små grupper om 
förväntningar och önskemål på Klimatrådet genomfördes. Följande 
framfördes: 

 

 Vara ett forum för samordning och erfarenhetsutbyte där vi kan lära 
av varandra 

 Projektet om hållbart byggande är ett projekt som är värdefull för 
kommunen. 

 Biogas är ett exempel på område med behov av samverkan. Behövs 
fler anläggningar? Hur får vi fram mer råvara? 

 Samverkan kan ge synergieffekter, kommunerna har inte alltid 
resurser och kompetens att göra arbetet själva  

 Transporterna, vad finns det för möjligheter? Det är tuffaste målet. Vi 
måste verka för att få över mer transporter till järnväg. 

 Energieffektivisering i industrin. Finns många goda exempel/projekt 
runt om som vi kan dra nytta av. Fånga upp pågående aktiviteter. 

 Driva frågan om höghastighetståg och station placerad i Jönköping 

 Hitta en gemensam syn på komplicerade frågor. Till exempel av 
akviferlagringen av energi som mött mycket motstånd. 

 Hjälp och stöd till att göra rätt saker, gemensam inriktning. Alla vill vi 
göra bra saker. Vad är bra för miljön?  

 Man kan fråga sig varför så mycket går på tvärs mot minskade 
utsläpp, t.ex. satsningar på kolkraft. 

 Inspirationskälla, ta med frågorna hem och föra ut i organisationer. 
Bredden är bra, olika sektorer representerade.  

 Länsstyrelsen kan fungera som kunskapskälla och inspirationskälla.  
Vi behöver få hjälp med kompetens till miljöstrategisk grupp i 
kommunen. Biogas är en stor fråga där övergripande beslut behövs. 

 Länk mellan länsstyrelsen och kommunerna.  
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 Dela med sig av erfarenheter, föra ut i organisationer och i privatlivet.  

 Underifrånperspektiv, alla måste vara med.  

 För att få kraft behövs ett systematiskt arbete med bra tydliga mål. 
Hålla målen levande, sprida kunskap, Länsstyrelsen viktig för att 
sprida och hämta hem kunskap.  

 Inspiration  

 Ekonomiska och politiska styrmedel är viktiga. 

 Vi är referensgrupp för Länsstyrelsen. Har höga förhoppningar! 
Stämma av vad som händer i olika kommuner. Rådet kan fungera 
som ett samordningsorgan.  

 Viktigt att någon håller samman arbetet. Det är väldigt många 
strategier, handlingsplaner och policies.  

 
5. Vi är redan på väg… men det är mycket kvar att göra. Stefan 

Lundvall miljöstrateg Länsstyrelsen.  
Stefan redovisar hur utsläppen i länet ser ut samt redogör för några 
åtgärder inom Klimat- och energistrategins sju åtgärdsområden: 
Energieffektivisering, Förnybar energi, Transporter, Planering, 
Konsumtion och livsstil, Jord- och skogsbruk, Anpassning till 
Klimatförändringar. Det behövs ytterligare åtgärder för att nå målen i 
klimat- och energistrategin.  
Länk till Stefans presentation: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/Pages/klimatradet.aspx 

 
6. Energieffektivisering i företag, projekt för bättre energikoll i 

industrin, handeln och byggbranschen. Henrik Dinkel, 
Länsstyrelsen.  
Projekt under 2009-2010 inom industri, bygg och handel visade på en 
besparing på nästan 13 miljoner kronor och att det går att göra 
förbättringar utan, eller med små investeringar på ventilation, tryckluft, 
belysning, värme och kyla. Projektet följs upp med ”Energy Eff” - 
nätverksutbildning för företag i samarbete med Enterprise Europe 
Network.  
 
Hållbart byggande: Länsstyrelsen och Tekniska högskolan stödjer 
kommunerna med kompetensutveckling i strävan att ta fram 
gemensamma riktlinjer för hållbart byggande. Fem kommuner och flera 
allmännyttiga bolag har hittills anmält sig.  
 
Energifrågor inom bygg- och fastighetsbranschen: Projekt med 
utbildningspaket till tre målgrupper.  
1. Byggherrar, projektörer, arkitekter  
2. Fastighetsägare, förvaltare  
3. Fastighetsskötare och driftstekniker.  
Utbildning upphandlas under våren och kommer att erbjudas hela länet.  
Länk till Henriks presentation: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/Pages/klimatradet.aspx 
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7. Möjligheter med Regionala fonden, Henrik Blomberg 

Tillväxtverket. 
Tillväxtverket har funnits sedan april 2009 och har 11 kontor på nio 
orter. Regionala kontoret administrerar regionalfonden. Programperiod 
2207-2013, tillgänglighet och innovation och förnyelse. Det har varit 
mycket fokus på infrastruktur i vår region. Innovation och förnyelse är 
ett brett område. Fonden kan stödja smarta energilösningar. Det finns 
ganska mycket pengar kvar. Nästa beslutsmöte är 29 augusti. Insatserna 
kräver en offentlig medfinansiering. I projektansökan ska det finnas en 
näringslivskoppling. Man kan söka för 40 % av kostnaderna.  
Länk till Henriks presentation: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-
och-energi/Pages/klimatradet.aspx 

 
8. Diskussion om hur vi går vi vidare 

Ett kort grupparbete med genomförda gruppdiskussioner resulterade i 
följande redovisning. Landshövdingen sammanfattade. Beträffande antal 
möten med Klimatrådet kommer tre möten per år bokas in men det kan 
vara flexibelt 2-4 möten efter behov. 
 
Beredningsgruppen bör bestå av 5-7 personer. I beredningsgruppen 
ingår tjänstemän från de organisationer som är företrädda i klimatrådet. 
Beredningsgruppen ska ledas av Länsstyrelsen, bland annat med 
uppdraget att samordna fokusgruppernas arbete samt bereda 
klimatrådets möten.  
 
Fokusgrupper kommer att bildas för åtgärdsområdena. Samordnare för 
en fokusgrupp kan vara Länsstyrelsen eller annan organisation. 
Fokusgrupperna har till uppgift att föreslå gemensamma prioriteringar i 
arbetet med att genomföra klimat- och energistrategin, att föreslå 
viktigare åtgärder som kompletterar nuvarande arbete samt föreslå 
åtgärdsprogram för perioden 2015-2020. Länsstyrelsen kontaktar 
Klimatrådets ledamöter angående medverkan i beredningsgrupp och 
fokusgrupper inför nästa möte som blir den 20 juni kl 13 på 
Länsstyrelsen.  
 
Standard-dagordning för klimatrådets möte: 
 

 Formalia 

 Inledande tema-föreläsning 

 Rapport från beredningsgruppen/fokusgrupper 

 Strategiska frågor under året och prioriteringar av åtgärder 

 Viktiga datum (där länets intressen behöver bevakas och framföras) 

 Uppföljning av strategin 

 Gemensamma projekt 

 Goda exempel 

 ”Laget runt” för erfarenhetsutbyte 

 Övrigt 
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Förslag till studiebesök vid kommande möten: DME-projektet i 
Värnamo (forskning om biodrivmedel från skogsbränsle), Iris i Mullsjö 
och nya domstolsbyggnaden som använder akviferlager. 
Andra synpunkter som kom fram under diskussionen var att det är 
viktigt att beredningsgruppen har god kontakt med fokusgrupperna för 
att undvika dubbelarbete. 
 
Till nästa möte den 20 juni: 
Komma in med förslag på namn på de personer från respektive 
organisation som kan ingå i beredningsgruppen och fokusgrupper. 

 
Nästa möte måndagen den 20 juni kl 13-16 på Länsstyrelsen 
På dagordningen kommer fastställande av beredningsgrupp och 
fokusgrupper. 

 
 
 

 


