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Minnesanteckningar från Klimatrådets möte 

den 12 oktober 2012 
 

Tid: 2012-10-12, klockan 09.00 – 12.00 

Plats: Swerea SWECAST 

NÄRVARANDE 

Minoo Akhtarzand, ordförande Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ivana Abrahamsson ersatte Agneta Jansmyr Landstinget i Jönköpings län 

Arne Ottosson Gnosjö kommunstyrelse 

Anders Råsberg  Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Region Jönköping  

Britt-Marie Larsson Skogsstyrelsen, Höglandets distrikt 

Per Hallerstig Stiftelsen Högskolan i Jönköping  

Per-Ola Simonsson Stiftelsen Träcentrum Nässjö 

Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd, VO Jönköping 

Mats Holmgren Swerea SWECAST AB 

Emil Hesse ersatte Bengt Dahlqvist Regionförbundet Jönköpings län 

Ann-Mari Nilsson Jönköpings kommunstyrelse 

Kjell-Egon Strandh Vetlanda kommun 

Tommy Fritz Tosito Invest AB 

Olof Törnebladh ersatte Örian Söderberg Länsförsäkringar Jönköping Bank & försäkring AB 

Lars-Erik Fälth Aneby kommunstyrelse 

Olle Strandsäter ersatte Thomas Melkersson Skanska Sverige AB 

Gottlieb Granberg Värnamo kommunstyrelse 

Henrik Zäther HSB Göta  

Magnus Olsson Fastighets AB Norrporten 

Alexander Hansson IKEA 

Håkan Stigmarker Jönköping Energi AB 

Stefan Eklund Myresjöhus AB 

FRÅNVARANDE 

Marita Ivarsson Schenker AB 

Thomas Werthén Habo kommunstyrelse 

Greger Phalén Nässjö Affärsverk AB 

Lars Andreasson Fagerhults Belysning Sverige AB 

 
Övriga deltagare  
Stefan Lundvall  Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Andreas Olsson   Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Henrik Dinkel   Energikontor Norra Småland 
Anne-Catrin Almér   Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Malin Berglind  Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Catarina Kristensson  Vaggeryds kommun 



 

 
 
 
 

Minnesanteckningar, Klimatrådet 

Sida 2/7 

 
 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län    |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 Jönköping 

Telefon 036-39 50 00    |    Fax 036-12 15 58    |    E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    |    Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

1. MÖTET ÖPPNAS OCH ALLMÄN INFORMATION 

Landshövdingen hälsade alla varmt välkomna till dagens möte och förklarade mötet 
öppnat. Landshövdingen riktade ett särskilt tack till Mats Holmgren och Swerea 
SWECAST för att rådet bjudits in. 

NYA LEDAMÖTER I KLIMATRÅDET PRESENTERADES:  

Håkan Stigmarker, Jönköping Energi AB. 
Gottlieb Granberg, Värnamo kommun 
Stefan Eklund, Myresjöhus AB 
Alexander Hansson, IKEA 
Lars Andersson, Fagerhults Belysning Sverige AB 
Thomas Melkersson, Skanska Sverige AB 
 
Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Anne-Catrin Almér, 
Länsstyrelsen. Inga övriga frågor framfördes till dagordningen. 

2. FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR 

Inga synpunkter framfördes med anledning av föregående mötes 
minnesanteckningar, vilka därmed lades till handlingarna.  

3. RAPPORT FRÅN BEREDNINGSGRUPPEN 

Andreas Olsson kommer att ersätta Stefan Lundvall som ordförande i Klimatrådets 
beredningsgrupp.  
 
Beslut av nya ledamöter 
Ett nytt beslut har tagits om tillsättande av Klimatråd med beredningsgrupp, 
kommunikationsgrupp och fokusgrupper för kommande verksamhetsår. Samtliga 
organisationer i rådets har valt att fortsätta i organisationen och två har tillkommit, 
vilket visar på ett fortsatt stort engagemang för att vara med, driva och påverka 
länets energi- och klimatarbete, allt för att nå visionen om att Jönköpings län år 
2050 är ett plusenergilän. Klimatrådets organisation omfattar 94 personer och 
representerar 45 organisationer. Inga synpunkter framfördes på beslutet. 
 
Elcykelaktiviteter i Värnamo och Jönköping  
Under september månad genomförde rådet en elcykelaktivitet mot bakgrund av 
ställningstagandet under våren om inköp av elcyklar. Länsförsäkringar i Värnamo 
var värd för aktiviteten. En lokal cykelhandlare visade upp olika elcykelmodeller 
som allmänheten fick provcykla. Deltagarna fick även information om Klimatrådets 
och Länsförsäkringars energi- och klimatarbete. Över 30 personer deltog i 
aktiviteten. Det förde med sig god publicitet med artiklar i bland annat Värnamo 
Nyheter. Även Jönköpings kommun har anordnat en elcykelaktivitet under hösten 
med bra genomslag. Liknande aktiviteter kan anordnas under våren där 
Länsstyrelsen kan vara ett stöd i genomförandet.  
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Introduktionsdokument 
Länsstyrelsen har tagit fram ett introduktionsdokument som beskriver Klimatrådet 
och dess arbete. Dokumentet godkändes av rådet.  
 
Kommunikationsgruppen 
Stefan Lundvall berättade att kommunikationsgruppen under 2012-2013 vill se som 
sin roll att föra fram tips och idéer om hur man på ett positivt och kostnadseffektivt 
sätt kan föra ut budskap och göra ”nyheter” allteftersom Klimatrådets arbete 
fortskrider. Under tiden kan förutsättningar för en bra kommunikationsstrategi växa 
fram när arbetsformerna satt sig. Exempel på tips och idéer är: 

 Göra något massmedialt om beslutet om elcyklar 

 Klimatkonferensen bör vara en tydlig arena för Klimatrådet 

 Uthållighet med tidningen +E  

 Klimatpriset är en väg att skapa uppmärksamhet 

 Utnyttja medlemmarnas egna möjligheter och kanaler 
 
Inriktningen godkändes av rådet. 
 
Tidningen +E 
Under året har +E kommit ut i tre nummer, vilket är som planerat. Enligt enkäter 
som genomförts på webben med mellan 100 och 200 svarade, ges +E betyget 6,2 -
6,4 på en skala från 1-10. Det senaste numret gav högst betyg. Utdelningen ska ske 
till alla länets hushåll men det har visat sig att distributionen inte fungerar till 100 
procent. I nämnda enkäter svarar 83 procent att de uppmärksammade det senaste 
numret av tidningen. Andelen som har fått +E har ökat och redaktionsgruppen för 
en fortlöpande dialog med posten för att nå 100 procent utdelning. Posten har 
betalat ersättning för brister i utdelningen.  
Under mötet kom frågan upp ifall +E delas ut till hushåll med ”reklam Nej tack”. 
Länsstyrelsen svarade att +E räknas som samhällsinformation och ska delas ut till 
alla. Rådet föreslog att man undersöker om +E kan särskiljas från reklamen vid 
utdelningen eftersom det finns viss risk att man missar +E om den kommer i högen 
med reklam.  
 
Färdplan 2050  
Färdplan 2050 är ett regeringsuppdrag där Länsstyrelsen under våren, efter dialog i 
Klimatrådet, lämnade en rapport som underlag till Naturvårdsverket. Rapporten 
finns att ladda ner här. Senast den 1 december 2012 ska Naturvårdsverket lämna in 
en analys som ska ge ett underlag för politiska beslut, under mandatperioden, om en 
färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser.  
 
Idéskiss till program för rådets organisationer 
Idéskissen togs upp på förra klimatrådsmötet och innehåller förslag på åtgärder som 
alla rådets medlemmar ska genomföra. Fokusgrupperna fick i uppdrag att analysera 
åtgärdaförslagen i idéskissen och återkomma till Klimatrådet. Fokusgrupperna har 
påbörjat det arbetet och återkommer med resultatet till kommande 
Klimatrådsmöten. 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/fardplan-2050.aspx
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4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG FRÅN FOKUSGRUPPERNA 

Alla åtgärdsförslag finns i fulltext i bilaga 3 till dagordningen och återges inte här.  
 
Förnybar energi, jord- och skogsbruk 
Åtgärdsförslagen presenterades av gruppens ordförande Catarina Kristensson. 
Ambitionen vid framtagandet av åtgärderna har varit att de ska vara konkreta, 
analyserade, ha tydligt beskrivna delmoment och utpekade ansvariga.  
 

1. Biogas från stallgödsel i Jönköpings län: Fokusgruppen har fått muntligt 
besked av Länsstyrelsen att det finns pengar i landsbygdsprogrammet att 
använda till åtgärden. Eftersom det i dagsläget råder brist på biogas, bör 
denna åtgärd vara prioriterad. Klimatrådet ger stöd till fortsatt arbete 
med åtgärden men vill ha mer information om kostnader och effekter 
innan slutligt ställningstagande. 

2. Rådgivning skog och klimat: Rådet ansåg att det är viktigt att tydliggöra och 
inkludera skogsentreprenörerna i åtgärden. Fokusgruppen får i uppdrag 
att arbeta in transport- och skogsentreprenörerna i åtgärden. I övrigt 
får åtgärden stöd av klimatrådet och behöver inte tas upp i rådet igen. 

3. Öka anslutningen till lantbruksrådgivning som berör energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan: Rådet diskuterade uppföljningsbarheten av 
åtgärden och att det bör ingå mer tydligt i beskrivningen av åtgärden hur 
man ska följa upp den. Även kostnaden av åtgärden bör tydligare framgå för 
att rådet ska kunna göra en prioritering mellan åtgärderna. Rådet ger stöd 
för att gå vidare med åtgärden som dock behöver utvecklas ytterligare 
och redovisas på nästa möte.  

4. Öka antalet andelsägda vindkraftverk: På grund av tidsbrist hann inte 
åtgärden presenteras och diskuteras. Tas upp på nästa möte. 

5. Energikontor Norra Småland utvecklar en funktion för biobränsle: På grund 
av tidsbrist hann inte åtgärden presenteras och diskuteras. Tas upp på 
nästa möte. 

 
Klimatrådet godkänner inriktningen av arbetet och synpunkterna tas till 
fokusgruppen för att arbetas in i förslagen. Ekonomisk analys och en tydlig 
beskrivning av hur åtgärderna ska följas upp behöver beskrivas. Detta gäller för alla 
förslagen från fokusgrupperna.  
 
Klimatanpassning 
Åtgärdsförslaget presenterades av Malin Berglind, sekreterare för fokusgruppen.  
 

6. Bilda en arbetsgrupp som tar fram gemensamma riktlinjer och 
rekommendationer för dagvattenhantering i ett förändrat klimat: Malin 
förtydligar att arbetsgivarna för deltagarna i arbetsgruppen får stå för 
kostnaden för arbetstiden medan Länsstyrelsen står för tryck av den 
handbok som ska tas fram. Klimatrådet beslutade att ställa sig bakom 
åtgärden. 

 
Tranporter och planering 
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Åtgärdsförslaget presenterades av Emil Hesse, ordförande för fokusgruppen.  
 

7. Klimatrådet ska bli fritt från fossila bränslen för egna transporter till år 
2020: Åtgärden ingår i idéskissen som har tagits upp tidigare och riktar sig 
enbart till klimatrådets medlemmar. En kommentar från rådets diskussioner 
om åtgärden var att nu kommer verkligen klimatrådets engagemang till sin 
spets. En del deltagare trodde att det skulle vara möjligt att genomföra 
åtgärden i deras organisationer. Jönköpings kommun påpekade dock att det 
bara är åtta år kvar till målåret och att det kommer vara mycket svårt att nå 
dit, särskilt om arbetsmaskiner ska räknas in. Det finns både ett nationellt 
och ett regionalt mål om fossiloberoende transporter till år 2030.  
Ordföranden gav alla deltagare i klimatrådet i uppdrag att till nästa 
möte återkomma med ett årtal då deras organisation kan vara fossilfri 
gällande de egna transporterna.  

 
Energieffektivisering, konsumtion och livsstil 
Åtgärdsförslaget presenterades av Henrik Dinkel, ordförande för fokusgruppen. 
Henrik konstaterade med tillfredställelse att fokusgruppens tidigare förslag om ett 
Klimatpris nu genomförts. 
 

8. Samtal med kommunernas beslutsfattare om kostnader för energi på längre 
sikt: Åtgärden är ett utkast och behöver utvecklas. Frågan ska tas upp igen 
på nästa rådsmöte den 7 december med genomförandeprocess under våren 
2013. Klimatrådet godkände den fortsatta inriktningen på arbetet.  

5. SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

FÖR LANDSTINGET 

Ivana Kordic Abrahamsson presenterade Landstingets förslag till program. 
Förslaget skickades också ut till rådet före mötet.  
Klimatrådet kom överens om att lämna ett gemensamt yttrande enligt bilaga 1. 

6. DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN (RUS) 

På grund av tidsbrist bordläggs punkten till nästa möte. 

 

7. KLIMATKONFERENSEN 
Efter samråd med klimatkonferensens nuvarande styrgrupp föreslog Olof 
Törneblad att Klimatrådet tar över ansvaret för konferensen enligt nedan: 

 Klimatkonferensen 2013, som är 10 års jubileum, genomförs enligt tidigare 
koncept med samma styrgrupp som tidigare. Därefter överlämnas 
Klimatkonferensen till Klimatrådet. 

 Länsstyrelsen tar fram ett förslag till finansiering och styrgrupp för 
Klimatkonferensen 2014 och framåt, inför Klimatrådets första möte 2013. 

 
Klimatrådet ställde sig bakom enligt förslaget. 
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8. KLIMATPRISET 

På denna punkt lämnar Norrportens representant, Magnus Olsson, lokalen för att 
undvika jäv.  Åtta kandidater har nominerats. Dessa är:  

 Norrporten 

 Finnveden Metal Structures 

 GARO AB  

 Tranås Energi 

 Finnvedsbostäder 

 Therese Silvander  

 Klimatkonferensen  

 Sävsjö Biogas 

Det har kommit in bra förslag och rådet konstaterar att alla nominerade skulle vara 
värdiga vinnare, och alla bidrar till att nå mål och visioner i klimat- och 
energistrategin. Rådet beslutade att tilldela klimatprisets plakett 2012 till en av de 
nominerade och att tilldela tre kandidater var sitt hedersomnämnande inom klimat- 
och energistrategins åtgärdsområden:  

 Förnybar energi, jord- och skogsbruk 

 Energieffektivisering, konsumtion och livsstil 

 Transporter och planering 
Inom kategorin klimatanpassning har det inte kommit in någon nominering och 
kategorin utgår därför under 2012. 
 
Prisceremoni sker i anslutning till nästa klimatrådsmöte på länsresidenset. Aktörerna 
som har fått hedersomnämnande belönas samtidigt med var sitt diplom.  För att få 
största möjliga uppmärksamhet vid tiden för prisutdelning uppmanas alla deltagare 
på mötet att inte sprida vidare information om vem som är pristagare innan 
ceremonin.  

9. ÖVRIGT 

Inga övriga punkter anmälda. 

10. SUMMERING OCH AVSLUTNING 

Klimatrådet enades om att: 

 rådets ledamöter tills nästa möte presenterar vilket årtal den egna 
organisationen kan bli fri från fossila bränslen för egna transporter (punkt 
4). 

 lämna ett gemensamt yttrande över Landstingets program för hållbar 
utveckling (punkt 5). 

 ställa sig bakom förslaget att ta över Klimatkonferensen efter 2013 års 
konferens (punkt 7).  

 ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till vinnare av klimatpriset 2012 
(punkt 8). 
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Ordföranden föreslog att vi under år 2013 har fyra rådsmöten.  Följande datum 
beslutades för första halvåret 2013 samt att rådsmötena förläggs hos Träcentrum i 
Nässjö och Myresjöhus AB i Myresjö utanför Vetlanda.  

 Den 1 mars 2013 

 Den 3 maj 2013 
 

Närmare detaljer om plats och tid för ovanstående datum meddelas vid rådsmötet 
den 7 december 2012. 
 
Nästa möte 
Den 7 december 2012, förmiddag klockan 09.00 – 12.00, på länsresidenset. I 
samband med rådsmötet bjuds rådets ledamöter på lunch på residenset och året 
Klimatpris delas ut. 
 
Ordförande tackade för engagemanget med ett särskilt tack till Swerea SWECAST 
för värdskapet under dagen och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna   Justerad  
Anne-Catrin Almér   Minoo Akhtarzand 
    Ordförande  
 

 
 


