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Mötesanteckningar
Datum
2022-09-28

Klimatrådsmöte 28 september 2022
kl. 09-12, digitalt
Kallade

Funktion

Närvarande

Helena Jonsson
Catarina Kristensson
Jane Ydman
Beata Allen
Marcus Eskdahl
Carl Johan Lundberg
Carina Johansson
Magnus Olsson
Kristine Hästmark
Malin Classon
Mona Forsberg
Stefan Gustafsson
Patrik Andersson
Niklas Broberg
Ulrica Björnhag
Lubomira Eng
Helena Elmquist
Carlos Pettersson

Ordförande
Sekreterare
Region Jönköpings län
Aneby kommun
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Gislaveds kommun
Länsförsäkringar Jönköping
Gnosjö kommunstyrelse
Värnamo Energi
Jönköpings kommun
Sävsjö kommun
GARO
Husqvarna
LRF
Sweco
LRF
Energikontor Norra Småland

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Övriga deltagare
Annika Pers Gustafsson
Anna Olsson
Joel Runesson
Moa Lindvert
Fredric Jonsson
Fredrik Skaghammar
Jesper Agrelius
Max Sundvall
Malin Lyckekull
Linda Gladh
Emma Willaredt
Margareta Bure
Lennart Holmberg

Länsstyrelsen
Region Jönköpings län
Energikontor Norra Småland
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Tranås kommun
Länsstyrelsen
Almi
Länsstyrelsen
Energikontor Norra Småland
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

Föredragande
Föredragande (p 3)
Föredragande (p 3)
Föredragande (p 7)
Föredragande (p 3)
Föredragande (p 7)
Föredragande
Deltagare
Deltagare (p 3)
Deltagare (p 6c)
Deltagare
Deltagare (p 3)
Deltagare (p 3)

Postadress:

551 86 Jönköping

Telefon: 010-223 60 00

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/jonkoping

Länsstyrelsen
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Förhinder
Agne Bengtsson
Gert Jonsson
Cecilia Löf
Daniel Berner
Fridolf Eskilsson
Andreas Georgii
Patrik Cantby
Reine Johansson
Anders Snäckerström
Lucia Naldi
Susanne Wahlström
William Axelsson
Johan Thor
Olle Strandsäter
Anna Werbitsch Arnell
Henrik Brodin
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ELMIA
Vaggeryds kommun
Atteviks
Vetlanda kommun
Jönköping Energi
Castellum AB
Nässjö Affärsverk AB
HSB Göta
KnowIt
Jönköping University
Habo kommun
FC Gruppen
Friskis och Svettis Jönköping
Skanska Sverige AB
Träcentrum
SÖDRA

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar välkommen.
Dagordningen fastställdes.
Dagens mötesanteckningar förs av Catarina Kristensson.

2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter. Mötesanteckningarna lades till handlingarna.

3. Energifrågan - med perspektiven kort och lång sikt
Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart
plusenergilän och under sommaren har energifrågan och framförallt
elpriset hamnat allt mer i fokus. Elpriserna bedöms under den
kommande vintern vara de högsta i Sverige på flera årtionden. De höga
priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna
på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den
kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska
användningen av alla energislag, inte minst elanvändningen.
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Energibesparing är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer
energi. Varje kWh vi inte använder kan på så sätt bidra och hjälpa både
utsatta hushåll och företag.
I länet behöver vi hantera situationen tillsammans och i de roller vi har,
både på kort och lång sikt, i linje med vår strategi. Insatser och
samverkan sker redan i många sammanhang och det är centralt att hålla i
både strategisk diskussion och operativa insatser samt dela information.
Genom presentationerna och en laget runt delade vi erfarenheter samt det
som sker.
a) Aktuellt läge i länet från F-samverkan: Fredric Jonsson, Anna
Olsson och Catarina Kristensson
b) Elförsörjning och eleffektprognoser, Regionsamverkan
Sydsverige: Joel Runesson
c) Projektet REAGERA – för företag: Joel Runesson
d) Hållbarhetsarbete i praktiken – Värnamo Energi AB lärande
exempel: Malin Classon
e) Energibesparing – stöd och samverkan för kommuner och
regioner: Catarina Kristensson
f) Laget runt – vad gör din organisation i det korta perspektivet och
hur ser planeringen ut på längre sikt i ert arbete med systematiskt
klimat- och energiarbete?
Laget runt
Alla deltagande aktörer informerade om vad som sker inom sina
organisationer i det korta perspektivet, några beskrev också det mer
långsiktiga arbetet med solceller, hållbarhetsprogram. Här och nu
handlar det om allt ifrån hur man justerar och ser över temperaturen
inomhus, släcker gatubelysning, information och utbildning av anställda,
till att påverka politiken, hjälpa företag i kommun och länet,
energiträffar, samt hur mer resurser kan ges till länets energi- och
klimatrådgivare.
Sammanfattning
Det sker mycket i organisationerna dels det ni gör internt inom er
organisation, dels det som sker för att stödja andra så som invånare,
förenings- och näringsliv.
I det länsgemensamma arbetet ska Region Jönköpings län och
Länsstyrelsen gemensamt ta fram kommunikationsmaterial som kan
användas av många. Utgångspunkten är befintligt material och ni som
har sådant framtaget ombeds skicka det till Catarina Kristensson.

3 (7)

Länsstyrelsen
i Jönköpings län

Mötesanteckningar
2022-09-28

Länsstyrelsen följer utvecklingen vad som blir av regeringsbildningen
och vad det får för påverkan.

4. Klimatpriset 2022
Jesper Agrelius
I år har vi tagit emot 14 nomineringar för 13 organisationer/initiativ. En
sammanställning fanns bifogad i kalenderbokningen. Beredningsgruppen
har diskuterat utifrån kriterierna och lämnat förslag till klimatrådet på
vinnare samt hedersomnämnanden.
Obs! Vinnare och hedersomnämnanden är hemligt fram till
prisutdelning på Klimatkonferensen 20/10.
I beredningsarbetet har det identifierats att gällande kriterier behöver ses
över och korrigeringar göras. En fråga som behöver belysas är om
klimatrådsorganisationer kan tilldelas priset
Ställningstagande
Klimatrådet ställer sig bakom beredningsgruppens förslag om vinnare
och hedersomnämnande.
Klimatrådet lämnar uppdrag till beredningsgruppen att se över
kriterierna och återkomma med förslag i god tid före 2023 års
utlysning. I uppdraget ingår att även ta fram förslag hur vi kan hantera
att nominerade organisationer också är medlem i Klimatrådet.

5. Klimatveckan 2022
Jesper presenterade en lägesrapport klimatveckan som i år äger rum i
hela länet v.42, 17–23 oktober. Årets tema är Klimatsmart näringsliv.
Exempel på arrangemang som äger rum är Klimatkonferensen, som är
på Elmia den 20/10 kl. 08.30 – 12.45. Veckans program och anmälan
görs via klimatradet.se/klimatveckan
Klimatrådet tar del av informationen och hjälper till att sprida och
uppmuntra personer från sina organisationer att delta i
Klimatkonferensen och Klimatveckans övriga aktiviteter.

6. Transportprojekten FASTR och ATTRACT har
erbjudanden till aktörer i länet samt utfall regionala
elektrifieringspiloter
Jesper Agrelius
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Nu finns det möjligheter och resurser att ta vara på de erbjudanden som
finns i projekten FASTR och ATTRACT, som båda avslutas under 2023.
Erbjudanden är både till kommuner och näringsliv.
Jesper presenterade en statusrapport om utfallet från de regionala
elektrifieringspiloterna. Majoriteten av de organisationer som ansökte
om investeringsstöd fick beviljat, det kommer investeras i
laddinfrastruktur för lastbilar i flera delar av länet, nära de stora
godsstråken samt en tankstation för vätgas i Torsvik, Jönköpings
kommun. Tidplanen för investeringarna är kort, senast september 2023
ska det vara på plats.
Ställningstagande
De organisationer som är intresserade anmäler intresse för FASTR:s och
ATTRACT:s erbjudanden.

7. Koldioxidbudget
Moa Lindvert och Fredrik Skaghammar
Klimatrådet har delfinansierat koldioxidbudgetar för tre pilotkommuner,
Gislaved, Tranås och Värnamo. Dessa tre kommuner har nu fått sina
koldioxidbudgetar och planerar att använda dem både internt och externt
i sina kommuner framöver. En första utvärdering med kommunernas
synpunkter fanns bifogad i kalenderbokningen.
Fredrik Skaghammar, Tranås kommun, presenterade kommunens
bedömning om värdet av en koldioxidbudget som ett bra verktyg bland
annat för att kunna göra prioriteringar.
Det finns förslag på att ta fram en koldioxidbudget för hela länet enligt
samma modell som för pilotkommunerna. Kostnad för detta är 250 000
kr. Förslaget är att Region Jönköpings län och Klimatrådet delar lika på
denna kostnad, det vill säga 125 000 kr var. Löpande driftskostnad
föreslås regionen stå för. En länsbudget kan tas fram innan årets slut.
Ställningstagande
Klimatrådet medfinansierar med 125 000 kr, det vill säga hälften av
kostnaden för en koldioxidbudget för hela länet. Den löpande driften
bekostas av Region Jönköpings län.

8. Informationspunkter
a) Deltagande i rådet 2023
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-

Fråga kommer skickas ut till er om fortsatt deltagande i rådet.
Det kommer även ske uppföljning om rådsadministration och
utblickar framåt.

-

Som följd av valet behöver de åtta kommuner som har
ledamot i rådet, och även regionen, ombesörja så att val till
klimatrådet sker inför nästa mandatperiod. De åtta
kommunerna representerar även övriga fem kommuner:
Mullsjö, Värnamo, Nässjö, Tranås och Eksjö

b) Aktuella grupper inom klimatrådet
-

Catarina presenterade en lägesrapport över rådets
organisation med fokusgrupper, beredningsgrupp och
arbetsgrupper.
Trähus och solbilsrace är överlämnade till andra aktörer.
Projektet Smart Housing Småland och Energikontor Norra
Småland tar hand om trähusarbetet och JU samordnar
solbilsracet för gymnasieskolorna i länet.
Två grupper föreslås utgå och det är kommunikationsgrupp
och hållbara investeringar. Kommunikation är en central
fråga och kommer behöva hanteras i flera sammanhang i det
löpande arbetet.
Grupper som är kvar i rådsorganisationen:
Fokusgrupper:
-

Klimatanpassning

-

Energieffektivisering, konsumtion och livsstil

-

Transporter och planering

-

Förnybar energi, jord- och skogsbruk

Beredningsgruppen
Arbetsgrupper:
-

Klimatveckan

-

Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och
förnybara drivmedel

c) Erbjudande om masterstudenter
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-

Två masterprogram (globala studier/hållbar utveckling och
sustainable communication) erbjuder möjlighet för aktörer i
rådet att ta emot studenter från JU som gör exjobb eller
praktik. E-post kommer skickas från kontaktpersonerna på JU
till rådets ledamöter och ni har sedan direktkontakt med JU.
-

Globala studier/hållbar utveckling Ann-Sofie
Lekenstam om examensarbete

-

Sustainable communication Mia Verhoeff Friman om
praktikplatser

9. Rådets grupper
Ställningstagande
Med utgångspunkt i den information som lämnades i punkt 8 b) tar
klimatrådet ställning att kommunikationsgrupp och grupp hållbara
investeringar avslutas.

10.

Övriga frågor

Patrik Andersson, Garo, ställde frågor om det finns statistik för
laddinfrastruktur och antal elbilar samt om Klimatrådet har mål för dessa
områden. Han poängterar vikten av att ha tydliga målbilder för att öka
drivet i länet. Jesper lämnar uppgifter till Patrik efter mötet.

11.

Avslutning och summering

Ordföranden sammanfattade mötet.
Nästa möte kommer inte kunna genomföras den 8 december utan vi
återkommer med datum för årets sista möte.

Ordförande

Sekreterare

Helena Jonsson

Catarina Kristensson
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