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Lubomira Eng 
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Henrik Dinkel 

Annika Pers Gustafsson 

Anna Olsson 

Joel Runesson 

Moa Lindvert 

Max Sundvall 

Johan Lundberg  

Linda Gladh 

Emma Willaredt 

 

Förhinder 

Jane Ydman  

Gert Johnsson   

Carina Johansson   

Daniel Berner  

Fridolf Eskilsson  

Magnus Olsson 
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Ordförande 

Sekreterare 

ELMIA  

Region Jönköpings län  

Atteviks  

Castellum AB  

Gnosjö kommunstyrelse 

HSB Göta 

Sävsjö kommun 

GARO 

Husqvarna 

Sweco 

Energikontor Norra Småland 

 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Region Jönköpings län 

Energikontor Norra Småland 

Länsstyrelsen 

Almi 

Energikontor Norra Småland  

Energikontor Norra Småland 

Länsstyrelsen 

 

 

Region Jönköpings län  

Vaggeryds kommun  

Gislaveds kommun 

Vetlanda kommun 

Jönköping Energi 

Länsförsäkringar Jönköping 

Värnamo Energi 

Ja 

Ja  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

 

Föredragande 

Föredragande 

Föredragande 

Föredragande 

Föredragande (p 7)  

Deltagare 

Deltagare (p 6c) 

Deltagare (p 6c) 

Deltagare 

 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Patrik Cantby  

Mona Forsberg 

Patrik Lägermo  

Helena Elmquist 

Simon Jonegård  

Beata Allen     

Lucia Naldi  

Susanne Wahlström 

William Axelsson  

Johan Thor  

Olle Strandsäter  

Henrik Brodin  

Nässjö Affärsverk AB 

Jönköpings kommun 

KnowIt 

LRF 

LRF 

Aneby kommun  

Högskolan i Jönköping 

Habo kommun 

FC Gruppen 

Friskis och Svettis Jönköping 

Skanska Sverige AB 

SÖDRA 

  

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej  

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar välkommen. Det genomförs en presentationsrunda.  

Inga övriga punkter anmäldes. 

Dagordningen fastställdes.  

Dagens mötesanteckningar förs av Catarina Kristensson. 

2. Föregående mötesanteckningar   

Inga synpunkter. Mötesanteckningarna lades till handlingarna. 

3. Det strategiska utvecklingsarbetet  

Henrik Dinkel 

I utvecklingsarbetet, som utgår från uppdraget som rådet lämnade till 

beredningsgruppen i mars 2021, genomfördes en gemensam 

utvecklingsdag den 4 maj 2022 med rådet och rådets grupper. Fokus 

under dagen var samtal och dialog kring vilken målbild som vi ser 

framför oss samt hinder för att komma dit.  

Sammanfattningar av målbilderna för stad, landsbygd och näringsliv 

redovisades vid mötet.  

En bikupa genomfördes med diskussion om vad rådet vill skicka med i 

det fortsatta arbetet med den strategiska utvecklingen. Medskicken 

sammanfattas: 

• Spetsen vad som ska uppnås via rådet behöver bli tydligare. 
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• Öka tydligheten så alla vet hur de kan bidra. 

• Vad behöver rådet för målbild för sin samverkan? 

• Regionens strukturbilder är bra – de bidrar till ökad tydlighet – 

sådana bilder behöver vi sätta.  

• Visa och kommunicera externt det som görs. 

• Hur kan vi nå fler så hela länet berörs? 

• Att kunna se att det som görs får effekt – att vi närmar oss målen. 

• Rådet kan användas för att stämma av till exempel inför utlysningar 

om finansiering. 

Ställningstagande 

Klimatrådet ställer sig bakom att fortsätta arbetet med utveckling av 

målbilder och stärkt förmåga till genomförande av Klimat- och 

energistrategin. Synpunkterna från ledamöterna tas med i arbetet och 

frågan återkommer.   

4. Europeiska regionalfonden (ERUF) – programperiod 

2022–2027 

Anna Olsson 

En ny programperiod för europeiska regionalfonden är på väg att starta 

och ett nytt program för Småland och öarna ska beslutas av 

kommissionen i sommar. Fonden är en del av EU:s 

sammanhållningspolitik för:  

• Ett smartare Europa 

• Ett grönare Europa 

• Ett mer socialt Europa 

Grön omställning är ett prioriterat område. Smartare specialisering det 

andra området. 

Budgeten för Småland och öarna är 600 miljoner kronor där 30 procent 

av medlen ligger på grön omställning. 40 procent av ett projekt kan 

finansieras och 60 procent motfinansiering behövs. Regionens regionala 

utvecklingsmedel kan användas som motfinansiering. 

En målbild för Småland och öarna har identifierats och sex utmaningar 

har tydliggjorts där allt för låg takt i klimatomställningen är en av dem. 

Detta har sedan landat i tre prioriteringar för vad projekten ska bidra till:  

• Stärkt konkurrenskraft, höjd innovationsgrad och säkrad nytta i 

digitaliseringen 
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• Stärkt kompetens för en accelererad omställning och smart 

specialisering samt en jämställd arbetsmarknad 

• Ökad takt i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre 

miljö 

För den gröna omställningen finns tre mål: 

• Energieffektivitet och minskade klimatutsläpp 

• Smarta energisystem 

• Cirkulär ekonomi 

I länet klimat- och energistrategi finns områden som regionalfonden kan 

bidra till i genomförandet: 

• Förnybar energi 

• Näringsliv och affärsutveckling 

• Transporter och resor 

• Samhällsplanering 

Anna avslutade med att nämna att exakt när första utlysningen för 

området grön omställning sker är inte presenterat. 

Klimatrådet tar del av informationen.  

5. Energikontor Norra Smålands utblick 2022   

Carlos Pettersson 

Energikontoret har under de tio senaste åren etablerat sin verksamhet 

och sina profilområden: 

• Hållbart resande och transporter 

• Hållbart byggande och renovering 

• Cirkulärt och resurseffektivt företagande 

Exempel på insatser/projekt som genomförts/genomförs är: 

• Fossilfri transportsektor bl.a. Vetlanda kommun har ställt om sin 

fordonspark. 

• Exempel från industrin är Bors Press: Stöttat dem i arbetet med 

energikartläggning och i att de bland annat tagit bort oljepannan 

• Biogasens utveckling i länet 

• Pågående projekt kring arbetspendling 

Blickar vi framåt finns det många delar Energikontoret ser som viktiga 

för vårt län att jobba med. Så som: Beredskap, Effektstyrning, 
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Automatisering, Vätgas, Jordbruksomställning, Hållbar digitalisering, 

osv. 

Klimatrådet tar del av informationen.  

6. Uppföljning 

a) Lägesbild klimat 

Annika Pers Gustafsson 

Arbetet med en regional lägesbild över klimat, energi och 

klimatanpassning är påbörjad. En övergripande lägesbild inom klimat 

presenterades under mötet.  

Att redovisa uppföljning är komplext där olika källor, sektorer, 

territoriella utsläpp och konsumtionsbaserade utsläpp bidrar till behov av 

analys och dialog. Slutsatsen är att utsläppsnivåerna är fortsatt höga 

globalt, nationellt och regionalt, scenarier över utsläppen globalt och 

nationellt visar att målen är svåra att nå, och att mer insatser behövs för 

att vi ska komma framåt.  

I snitt har utsläppen i länet minskat ungefär 2 % per år sen 1990. För att 

nå målet till 2030 behöver vi inom länets gränser minska utsläppen 

minst 10% per år. Inom transportsektorn syns positiva resultat för tunga 

transporter och buss, elektrifieringen inom personbilar syns inte ännu då 

tillgänglig statistik är från 2019 då elektrifieringen ännu inte slagit 

igenom. Förhoppningsvis kan den förändringen synas när nyare siffror 

blir tillgängliga.  

Arbetet fortsätter med att sammanställa, analysera och presentera fler 

lägesbilder över länet.  

Klimatrådet tar del av informationen. Rådet är bl.a. intresserade av mer 

information inom transporter. 

b) Åtgärdsprogrammen 

Catarina Kristensson 

Klimatrådet ställde sig i höstas bakom de två nya åtgärdsprogrammen 

inom klimat: Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat 

klimat. De båda programmen började gälla oktober 2021 och pågår till 

och med 2025. Programmen är en del i vår omställning men de är inte 

hela lösningen på hur vi ska nå vår vision, våra mål eller Parisavtalet 

men bidrar i omställning och anpassning. Nu är Klimatrådets aktörer i 

gång med att verkställa sina åtaganden i åtgärdsprogrammen Minskad 
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klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat. Uppföljningen 

för 2021 omfattar bara tre månader och mycket mer har hänt sedan dess. 

Inom Klimatrådet deltar 26 aktörer (inkl. alla kommuner), 5 av rådets 

aktörer deltar inte alls i Minskad klimatpåverkan och totalt har 18 svarat 

på uppföljningen. När det gäller Anpassning till ett förändrat klimat 

deltar 20 av Klimatrådets aktörer (inkl. alla kommuner), 11 aktörer 

deltar inte och 16 aktörer har svarat på uppföljningen.  

Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan handlar om att vi 

tillsammans genom samverkan kan få bästa effekt för att minska vår 

klimatpåverkan i länet. Om alla som är med i Klimatrådet vill delta i 

åtgärdsprogrammet har vi en bättre transparens i att följa upp vad som 

händer i länet och vi kan sprida goda exempel på vad som görs. Därför 

föreslås att Klimatrådet uppmanar alla aktörer i rådet att åta sig minst en 

åtgärd i programmet. 

Ställningstagande 

Klimatrådet uppmanar alla aktörer i rådet att åta sig minst en åtgärd i 

åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan. 

c) Samverkan för minskad klimatpåverkan i bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län  

Joel Runesson 

E förstudie över ”samverkan för minskad klimatpåverkan i bygg- och 

fastighetssektorn i Jönköpings län” har påbörjats av Energikontor Norra 

Småland. Denna syftar till att utreda formerna för hur bygg- och 

fastighetssektorn Jönköpings län kan samverka på bästa sätt avseende 

struktur, mål, vision, finansiering etcetera Förstudien pågår från januari 

till oktober i år. Hittills har studien identifierat några utmaningar så som 

merkostnader, kunskap, låga kundkrav och ett behov av regional 

samverkan.  

Nästa steg är att bilda ett regionalt nätverk för sektorn med målsättning 

att minska klimatpåverkan. Detta ligger helt i linje med länets Klimat- 

och energistrategi samt åtgärd 10 i åtgärdsprogrammet Minskad 

klimatpåverkan. De tillfrågade byggherrarna i förstudien ser 

Energikontor Norra Småland som en neutral part och anser att de har 

goda förutsättningar för att koordinera ett sådant nätverk. 

Energikontor Norra Småland önskar en medfinansiering från klimatrådet 

vid starten av nätverket att använda till bildandet av en ekonomisk 

förening eller annan lämplig samverkansform som beslutas i dialog med 

bygg- och fastighetssektorn. Exempel på aktiviteter för uppstart: 
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administrativa uppgifter, söka projektfinansiering, anordna träffar för 

samverkan. 

Ställningstagande 

Klimatrådet ställer sig bakom  

• Energikontor Norra Smålands initiativ att bilda ett regionalt nätverk 

för bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län med främsta 

målsättning att minska branschens klimatpåverkan. 

• att medfinansiera Energikontor Norra Smålands uppstart av 

nätverket med 50 000 kr. 

Rådet önskar också en återrapportering om hur samverkan och 

etableringen av nätverket utvecklas.  

7. Klimatveckan 2022 - lägesrapport  

Moa Lindvert 

Klimatveckan kommer att äga rum i hela länet v.42, 17-23 oktober. 

Årets tema är Klimatsmart näringsliv, men alla evenemang som bidrar 

till visionen om ett Klimatsmart plusenergi län är välkommet. 

Alla aktörer i Klimatrådet har gemensamt ansvar att fylla Klimatveckan 

med intressanta evenemang. Börja planera era organisationers aktiviteter 

och anmäl programpunkter i formuläret på www.klimatrådet.se. 

Programmet fylls på löpande. 

Klimatkonferensen kommer att äga rum på Elmia torsdag 20 oktober, 

förmiddag plus lunch. Planering av programmet pågår i projektgruppen. 

Elmia lantbruksdagar med tema klimat pågår samtidigt som 

Klimatkonferensen och förhoppningsvis ger de två evenemangen 

positiva synergieffekter. Planen är att deltagare i Klimatkonferensen 

erbjuds gratis inträde till mässan som Elmia lantbruksdagar arrangerar. 

Vi behöver hjälpas åt att sprida och kommunicera om Klimatveckan – 

både om att ordna evenemang och att delta i Klimatkonferensen och 

andra evenemang under veckan.  

Planera er organisations kommunikationsinsatser med hjälp av det 

material som kommer finnas på klimatrådet.se inom kort. 

I all kommunikation planerar vi använda en ”one-liner” som signalerar 

vad Klimatrådet är och arbetar för. Denna one-liner föreslås vara: 

Klimatrådet Jönköpings län – med gemensamma krafter för klimatet.  

http://www.klimatrådet.se/
http://www.klimatrådet.se/
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Bakgrunden till formuleringen är att vi vill signalera att samarbete är det 

centrala i Klimatrådets arbete. Att vi når framgång genom att arbeta i 

samverkan. 

Ställningstagande 

Klimatrådet uppmanar alla aktörer i rådet att: 

• Kommunicera i sina egna kanaler om att bidra till och delta i 

Klimatveckans program i. Kommunikationen bör utgå från det 

material som finns på klimatrådet.se. 

• Arrangera evenemang under Klimatveckan som bidrar till visionen 

om ett klimatsmart plusenergilän. Anmäl programpunkter på 

klimatrådet.se 

8. Informationspunkter 

a) FASTR – förstärkningsansökan beviljad 

b) Stockholm +50 – länets programpunkt den 3 juni ställs in på 

grund av få anmälda 

c) Klimatpriset – dags för nominering t o m 15 augusti  

Gå in och nominera via webbplatsen klimatradet.se 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

10. Avslutning och summering 

Ordföranden sammanfattade mötet. 

Nästa möte är den 28 september 2022. 

 

Ordförande  Sekreterare 

Helena Jonsson  Catarina Kristensson 

 


