Klimatrådsmöte den 22 september 2021
Klockan:
Var?

09.00 – 12.00.
Digitalt

Minnesanteckningar
1. Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet
Inga övriga punkter anmäldes. Inga synpunkter har framförts på dagordningen eller på
informationspunkterna.
Dagordningen fastställdes.
Dagens mötesanteckningar förs av Frida Moberg.

2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunker. Mötesanteckningarna fastställdes.

3. IPCC – rapport från FN:s klimatpanel
Catarina Kristensson inledde med några punkter från rapporten Den
naturvetenskapliga grunden – en kunskapsutvärdering som IPCC presenterade i somras.
Mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområden.
Temperaturökningen är 1,1 grader i medeltemperatur sedan människan började
använda olja och kol i stor skala. Extremväder kommer bli vanligare och om inte
kraftiga utsläppsminskningar vidtas under de kommande årtiondena, kommer vi få en
global uppvärmning på över 1,5-2 grader. Kolsänkor beräknas bli mindre effektiva
framöver i takt med stigande temperatur.
Jonas Willaredt på Husqvarna AB berättar om hur Husqvarna arbetar med IPCCrapporten och med att minska utsläppen. PDF bifogas. De fyra områden som har störst
utsläpp är 1. Leverantörer, 2. Fabriker, 3. Transporter och 4. Produktanvändning. Det
är produktanvändningen som utgör den största delen (85%). Det handlar till stor del
om att gå från bensin- till batteriteknik. Husqvarna har arbetat systematiskt med frågan
”Hur kan vi reducera våra utsläpp i linje med Parisavtalet, för att nå 1,5 gradersmålet?”
Företaget behöver minska sina utsläpp med 35%, med baslinje 2015, på en tioårsperiod.
Förutsättningarna för att sälja produkter för Huqvarna handlar till stor del om
grästillväxt. I ett förändrat klimat börjar gräset växa tidigare på våren och växer längre
in på hösten, men inte under sommaren. El+digitalisering är framgångsfaktorer.
AnnSofie Sarenäs och Patrik Karlsson berättar om skyfallet i Tranås kommun i
somras. PP bifogas. Det kom 140 mm regn på ca 6 timmar; det är en återkomsttid om
250 år (250-årsregn). Dagens ledningssystem ska klara ett 10-årsregn. Parkeringar och
infrastruktur översvämnade, bland annat 7 st hemtjänst-elbilar. Slutsatsen är att
parkeringar för den här typen av fordon behöver lokaliseras till rätt platser. Det värst
drabbade området är ett gammalt område som inte är dimensionerat efter dagens
dimensioneringsprinciper. VA-översikt, VA-strategi och VA-plan är på gång. De har

även gjort en översvämningskartering av Lillån och Svartån, samt ett tillhörande
åtgärdsprogram för ökad motståndskraft mot översvämningar. Fastighetsägare behöver
ta sitt ansvar på den egna VA-installationer på privat fastighetsmark. Nästa steg är att
jobbar systematiskt med åtgärdsprogrammen för Minskad Klimatpåverkan och
Anpassning till ett förändrat klimat.

4. Fossiloberoende jordbruk
Helena Jonsson berättar om sitt betänkande. PP bifogas. Vad kan vara möjligt att göra
till 2030, och vad kan vara möjligt att göra till 2045? Till 2030 mest realistiskt att byta ut
fossil diesel, till förnyelsebara alternativ. På längre sikt kan man tänka sig större språng,
till andra tekniker och andra sätt att sköta produktionen. Utredningen omfattar sex
förslag och ett antal rekommendationer. De kan delas in i två fokusområden: 1. Stärka
konkurrenskraften och lönsamheten i jordbruket för att skapa utrymme inom
jordbruket att ställa om, och 2. Ska skapa förutsättningar för att jordbruket ska kunna
ställa om från fossila drivmedel till alternativa och förnybara drivmedel.
Hela utredningen kan ni ta del av här: Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU
2021:67 (regeringen.se)

5. Klimatveckan

Kort genomgång av klimatveckan och klimatkonferensens program. Årets klimatvecka
är 18-24 oktober i hela Jönköpings län. Klimatkonferensen är den 22 oktober på
förmiddagen (kl 9-12).
För att underlätta planering och spridning av aktiviteter har Klimatrådet tagit fram ett
kommunikationspaket för enhetlig kommunikation. I kommunikationspaketet finns
färdigt grafiskt material och texter. Du hittar det här: Kommunikationspaket Klimatrådet Jönköpings län (klimatradet.se)

I detta nu får vi in programpunkter från arrangörer och från och med nästa vecka vet vi
hela Klimatveckans program (vi har 25/9 som deadline att anmäla aktivitet).
o Här kan du anmäla dig till konferensen: Klimatkonferensen - Klimatrådet
Jönköpings län (klimatradet.se)
o Här hittar du veckans program: Klimatveckan - Klimatrådet Jönköpings län
(klimatradet.se)

6. Klimatpriset
Obs! Förslag om vinnare/hedersomnämnande är hemligt fram till prisutdelning
22/10 under Klimatkonferensen.
Jesper Agrelius presenterade de nominerade samt beredningsgruppens förslag på
vinnare och hedersomnämnande. Klimatpriset delas ut under Klimatkonferensen den
22 oktober kl 9-12. I år är det 10 nominerade, där fördelningen i år är fler företag och
privatpersoner än offentlig sektor.
Tillägg:
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•
•

Marcus Eskdahl: Framför önskemål om att se över fullständiga
nomineringstexter innan vi går ut med information om vilka som är
nominerade till Klimatpriset.
Reine Johansson deltar ej i beslutet.

STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet ställer sig bakom Beredningsgruppens förslag.

7. Åtgärdsprogrammen
Nu är Klimatådets åtgärdsprogram för Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett
förändrat klimat klara. Programmen lyfter konkreta åtgärder hur länet kan jobba med att
minska våra utsläpp och anpassa oss till de förändringar som sker. Klimatrådets aktörer
har åtagits sig åtgärder och utfallet kommer att följas upp årsvis och presenteras för
rådet.
Programperioden för båda progammen är 1 oktober 2021 – 31 december 2025.
Åtgärdsprogrammen och remissredogörelserna är olayoutade, därför ska dessa
ses som utkast fram till 1 oktober 2021.
STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet ställer sig bakom åtgärdsprogrammen för Minskad Klimatpåverkan och
Anpassning till ett förändrat klimat.

8. Informationspunkter
1. Elektrifieringslöfte: Jesper Agrelius berättar att löften har gjorts av 18 regioner. I
vårt län har vi lämnat ett elektrifieringslöfte. Det gäller tranporter av gods på väg,
både el som drivlina och vätgas. Det har nu presenteras för regeringen. Här ligger
löftet i sin helhet. Fortsättningen på löften är möjlighet att söka stöd till
elektrifieringspiloter.
2. Miljöbilsdefinition: Jesper Agrelius presenterar. Varje aktör i Klimatrådet fick
möjlighet att skicka in i svar på emissen. Frågan hanteras just nu och vi har inte fått
någon återkoppling.
3. Ny webb klimatrådet.se: Har bytt utseende, därför att den har
tillgänglighetanpassats. Mycket om klimatrådets verksamhet, exempelvis klimat- och
energistrategi och åtgärdsprogram har sin hemvist där.
4. Kommunikationsstudenter: Klimatrådet har under flera år samarbetat med JUs
masterstudenter på programmet Sustainable communication (Högskolan för lärande
och kommunikation). Även i år erbjuds klimatrådets aktörer att ta emot
masterstudenter från kursen på praktik och få hjälp med sin kommunikation av
klimat- och hållbarhetsarbete. Det kommer ett separat erbjudande om att ha en
praktikant vecka 9- vecka 13 2022 om detta. De som vill i Klimatrådet svarar direkt
till praktikansvarig Mia Verhoeff Friman på JU och anmäler sitt intresse.
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9. Övrigt
Före Klimatrådets novembermöte kommer den traditionsenliga frågan om forstatt aktiv
deltagande i Klimatrådet skickas ut till alla Klimatrådets ledamöter, samt till
fokusgrupper, beredningsgruppen och andra aktiva arbetsgrupper inom
Klimatrådsstrukturen. Frågan gäller för verksamhetsåret 2022.

10.

Summering och mötet avslutas

Ordföranden tackade för idag. Vi hoppas att vi kan snart kan börja träffas igen!
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Närvarande den 22 september 2021
Helena Jonsson
Frida Moberg
Beata Allen
Simon Jonegård
Carl-Johan Lundberg
Mats Palmerus ersatte Fridolf Eskilsson
Malin Classon
Patrik Cantby
Marcus Eskdahl
Susanne Wahlström
Cecila Löf
Johan Thor
Kristine Hästmark
Dan Ljungström
Reine Johansson
Stefan Gustafsson
Patrik Lägermo

Ordförande, landshövding
Sekreterare, Länsstyrelsen
Aneby kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Region Jönköpings län
Jönköping Energi AB
Värnamo Energi
Nässjö Affärsverk
Region Jönköpings län
Habo kommun
Attevik
Friskis&Svettis Jönköping
Gnosjö kommun
Vetlanda kommun
HSB Göta
Sävsjö kommun
Cybercom

ADJUNGERADE

ordf fokusgrupp Transporter och
planering, Södra,

Henrik Brodin
Lubormira Eng

ordf fokusgrupp Klimatanpassning
SWECO
Ordf fokusgrupp Förnybar energi,
jord- och skogsbruk, LRF

Helena Elmqvist
Frida Moberg

Beredningsgruppen, Länsstyrelsen

PROGRAMPUNKT
Jesper Agrelius
Annsofie Sarenäs
Patrik Karlsson
Jonas Willaredt

Länsstyrelsen
Tranås kommun
Tranås kommun
Husqvarna AB

ÖVRIGA
Catarina Kristensson

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Vaggyds kommun,
beredningsgruppen
Vetlanda kommun,
beredningsruppen

Annika Pers Gustafsson
Madeleine Larsson
Lina Larsson, punkt 3
Anders Bernberg, punkt 3
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