Kontrollstation 2017
Revidering av åtgärdsprogrammet ”Minskad Klimatpåverkan (2015 – 2019)”
Bakgrund
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är Klimatrådets samling av åtgärder som hela
eller delar av Klimatrådets organisationer ska genomföra under perioden 2015 – 2019. I
åtgärdsprogrammet har kommuner, företag och organisationer antagit att genomföra åtgärder.
Kommunernas genomförande har följts upp år 2016 och 2017. Övriga aktörer i Klimatrådet
följdes upp under våren 2017. Resultatet från uppföljningen av Klimatrådets åtgärdsprogram
visar att genomförandegraden är låg. Ungefär en tredjedel av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är
inte påbörjade överhuvudtaget.
Utöver åtgärdsprogrammet finns det satsningar, åtgärder, som har antagits efter
åtgärdsprogrammets tillkommande. Målet med kontrollstationen är att dessa satsningar ska
inkluderas i den nya, reviderade versionen av åtgärdsprogrammet.
Genomförandegrad för åtgärder i åtgärdsprogrammet

16%
Genomförd

36%

8%

Till mer än hälften genomförd
Påbörjad
Ej genomförd

40%

Fokusgruppernas revideringar
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är sprungna ur Klimatrådets fokusgrupper där varje fokusgrupp
har bearbetat och tagit fram förslag på åtgärder som sedan antagits i Klimatrådet.
Under kontrollstationen har fokusgrupperna fått ta del av resultatet från uppföljningen och
processat fram förslag på förändringar av åtgärdsprogrammet.
•
•
•

6 åtgärder utgår från åtgärdsprogrammet
6 åtgärder omformuleras
8 åtgärder tillkommer

Tabellen nedan visar åtgärdens genomförandegrad enligt samma färgskala som ovan. I tabellen
finns även fokusgruppens förslag till förändring med motivering.
Åtgärd

Åtgärd 1. Fastighetsforum –
verktygslåda för
energieffektivisering

Förslag till förändring

Åtgärden
omformuleras

Nytt namn: Rådgivning för
energieffektivisering

Motivering

Energikontoret står som åtgärdsägare och
har huvudansvaret för genomförandet av
åtgärden. Fokusgruppen anser att det inte
finns ett behov av att skapa det material
med den inriktning som åtgärden syftar till,
utan istället koppla samman åtgärden med
de pågående arbeten som sker inom
energieffektivisering. Energikontoret har i
samråd med Länsstyrelsen diskuterat
möjligheten att omformulera åtgärden så
att den istället har utgångspunkt i
Energimyndighetens nationella
regionalfondsprojekt.
A) Incitament för energieffektivisering
(Länsstyrelsen)
B) Regional nod för
energieffektivisering (Energikontor
Norra Småland)
C) Nätverk för energieffektivisering
(Energikontor Norra Småland)

Åtgärd 2. Stöd och utbildning om
energi- och klimatfrågor till
pedagoger

Åtgärd 3. Klimatrådets
klimatskola

Åtgärden utgår

Ingen förändring

Denna omformulering återspeglar hur
åtgärdsägarna idag arbetar med
energieffektivisering. Dessa insatser har
dessutom stark koppling till små- och
medelstora företag. Med dessa ändringar
får åtgärden ett nytt namn.
Energikontoret står som åtgärdsägare och
har huvudansvaret för genomförandet av
åtgärden. Energikontoret har inga planer på
att söka finansiering igen för detta projekt.
Fokusgruppen anser att åtgärdens innehåll
och målsättning är bra och vill spara
åtgärden till nästa program. För att
åtgärden ska kunna genomföras krävs en
driven åtgärdsägare samt en förankring hos
berörda aktörer vilket saknas i nuläget. Det
krävs tid att åstadkomma en sådan
förankring och därför anser fokusgruppen
att åtgärden utgår och hålls vilande till
nästa program.

Åtgärd 4. Införande av miljö- eller
energiledningssystem
Åtgärd 5. Årligt
upphandlingsseminarium
anordnas i länet
Åtgärd 6. Nätverk för stöd till
miljö-och klimatombud

Ingen förändring

Åtgärd 7. Främjande av
biogasutveckling och ökad
utsortering av matavfall
Åtgärd 8. Utveckling av
fjärrvärme och närvärme

Ingen förändring

Åtgärd 9a. Ökad produktion och
användning av förnybar el –
styrande dokument och
handlingsplaner
Åtgärd 9b. Ökad produktion och
användning av förnybar el – egen
elproduktion och andelsägande
Åtgärd 9c. Ökad produktion och
användning av förnybar el – köpa
förnybar el
Åtgärd 9d. Ökad produktion och
användning av förnybar el –
kunskapsspridning

Ingen förändring

Ingen förändring

Åtgärden utgår

Åtgärden
omformuleras

Åtgärden
omformuleras

Energikontoret står som åtgärdsägare och
har huvudansvaret för genomförandet av
åtgärden. Energikontoret har inte sökt
finansiering för att arbeta med denna
åtgärd. Energikontoret och fokusgruppen
anser att det inte finns behov av att skapa
ytterligare nätverk.

Intresse finns hos Energikontoret att
behålla åtgärden. Åtgärden kommer dock
omformuleras för att lägga mer fokus på
nätverksarbete.

Kriterierna omformuleras så att
organisationen som hyr lokal kan uppfylla
åtgärden.

Ingen förändring

Åtgärden
omformuleras

Åtgärd 10a. Öka kunskapen om
förnybara energilösningar –
leverantörs-och
installatörsnätverk
Åtgärd 10b. Öka kunskapen om
förnybara energilösningar –
informationsblad

Åtgärden utgår

Åtgärd 10c. Öka kunskapen om
förnybara energilösningar - goda
exempel, energisafari

Åtgärden
omformuleras

Åtgärden utgår

Åtgärden omformuleras för att gå under
det pågående solkraftprojektet.
Vindkraftsdelen försvinner och en
fördjupning till leasing av solceller införs.
Delen om småskalig kraftvärmeproduktion
blir kvar men målgruppen ändras till
Klimatrådets aktörer. Åtgärden förlängs till
2018.
Fokusgruppen anser att åtgärden inte
längre behövs. Det finns inget behov av
fler nätverk.
Fokusgruppen anser att det inte finns ett
behov av att ta fram nytt
informationsmaterial, det finns redan
mycket liknande material tillgängligt.
Åtgärden kvarstår men omformuleras så att
den bara berör solsafari
, dvs. enbart en åtgärd om solenergi och
inte förnybar energi generellt.

Åtgärd 11. Energikontor Norra
Småland utvecklar en funktion för
biobränsle

Åtgärden utgår

Åtgärd 12. Utveckla miljöer och
processer som långsiktigt bidrar
till en god bebyggd miljö med bas
i glas och trä
Åtgärd 13. Seminarium mat och
klimat
Åtgärd 14. Biogas från stallgödsel
i Jönköpings län

Ingen förändring

Åtgärd 15. Rådgivning skog och
klimat
Åtgärd 16. Öka nyttjandet av
tillgänglig rådgivning om energi
och klimat i lantbrukssektorn

Ingen förändring

Åtgärd 17. Energideklaration
fordon
Åtgärd 18. Fossilfria transporter
Åtgärd 19. Klimatkompensation
Åtgärd 20. Cykelstrategi

Ingen förändring

Fokusgruppen anser att det inte finns ett
behov att utveckla denna funktion, då det
pågår ett liknande arbete av energikontor
Sydost. Fokusgruppens förslag är att
åtgärden utgår men att fokusgruppen
bevakar utvecklingen i frågan med
möjlighet att ta fram en ny åtgärd i detta
ämnesområde inför nästkommande
åtgärdsprogram.

Ingen förändring
Åtgärden utgår

Åtgärden
omformuleras

Ingen förändring
Ingen förändring
Ingen förändring

Åtgärden i sin helhet är bedömd som
påbörjad då första delen av åtgärden är
genomförd. Det saknas resurser för att
fortsätta med efterföljande steg i åtgärden.
Fokusgruppens förslag är att åtgärden
utgår.

Åtgärden omformuleras så att fokus ligger
på att sprida redan tillgängligt material
(från etablerade rådgivningskanaler)
istället för att ta fram material vilket var
det ursprungligt fokus i åtgärden.

Nya åtgärder i åtgärdsprogrammet
I Klimatrådet har det antagits satsningar, åtgärder, efter att åtgärdsprogrammet startade år 2015.
Målet med kontrollstationen är att dessa åtgärder inkluderas i den nya, reviderade versionen av
åtgärdsprogrammet.

Åtgärd: Undersöka möjligheter för elbilspool
Ställningstagande i rådet: den 14 december 2015

Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Att klimatrådets medlemsorganisationer tar en aktiv roll för att främja hållbara transporter genom
att undersöka möjligheten till att skapa eller vara en del av en elbilspoolslösning med inspiration
från Tranåsmodellen.
Målgrupp
Alla organisationer i Klimatrådet
Bakgrund
Tranås kommun har utvecklat en framgångsrik modell för elbilspool, med syfte att öka
användandet av kommunens elfordon. Bilpoolskoncept är ett effektivt sätt att nyttja fordon
eftersom bilpooler syftar till ett optimalt användande, speciellt i de fall då fordonen blir
tillgängliga för en stor målgrupp. Elbilspool gör det möjligt för fler målgrupper att testa och
använda elbil. Utvecklingen för elfordon går snabbt och för att få till en omställning mot fler
elfordon krävs det åtgärder som eliminerar osäkerheter kring användandet av elbil.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
1. Om organisationen inte har en elbil, se över möjligheten att investera i en elbil.
2. Om organisationen inte har möjlighet att investera i en elbil, undersök omgivningens
utbud av befintliga elbilspooler.
3. Undersök om elbilpoolen ska vara riktad till allmänheten eller organisationens anställda.
4. Kontakta de organisationer i Klimatrådet som implementerat elbilspool för utbyte av
erfarenhet och eliminering av potentiella fallgropar.
Ansvar för genomförande
Alla organisationer i Klimatrådet
Tidplan
2018 - 2019
Kostnad och finansiering
Åtgärdens genomförande förutsätter att organisationen själv finansierar sitt arbete med att
undersöka möjligheter till att skapa eller vara en del av en elbilspool.
Effekt
Genom att vara en förebild för elfordon och bilpoolslösningar bidrar åtgärden till att minska på
utsläppen från Klimatrådets organisationers transporter.

Åtgärd: Undersöka möjligheter för förmånscyklar
Ställningstagande i rådet: den 17 juni 2016
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Målgrupp
Alla organisationer i Klimatrådet
Bakgrund
Jönköpings kommun har utvecklat en framgångsrik modell för förmånscyklar, med syfte att öka
cyklandet i kommunen och främja cykel som transportslag vid arbetspendling. Cykel är ett
smidigt och kostnadseffektivt transportmedel som bidrar till många fördelar ur klimatsynpunkt,
men även stora värden för individens och organisationens hälsa. Genom att arbetsgivaren tar en
aktiv roll i organisationens arbetspendling och implementerar förmånscyklar, signalerar
organisationen att det är viktigt att bidra till ökat cyklande och att göra cykel till det mest
attraktiva färdmedlet.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göra
Att klimatrådets medlemsorganisationer tar en aktiv roll för att främja hållbart resande genom att
undersöka möjligheten till att erbjuda förmånscyklar.
1. Undersök organisationens efterfrågan av förmånscyklar till anställda, exempelvis genom
en resvaneundersökning.
2. Undersök förutsättningar att cykla till arbetet, exempelvis geografiska eller
säkerhetsmässiga aspekter.
3. Kontakta de organisationer i Klimatrådet som implementerat förmånscyklar för utbyte av
erfarenhet eliminering av potentiella fallgropar.
Ansvar för genomförande
Alla organisationer i Klimatrådet
Tidplan
2018 - 2019
Kostnad och finansiering
Åtgärdens genomförande förutsätter att organisationen själv finansierar sitt arbete med att
undersöka möjligheter till att införa förmånscyklar.
Effekt
Genom att uppmuntra ett ökat användande av cykel som transportmedel bidrar åtgärden till att
minska på utsläppen från Klimatrådets organisationers arbetspendling.

Åtgärd: Använda biogassymbolen
Ställningstagande i rådet: Den 17 juni 2016
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Åtgärden syftar till att implementera biogassymbolen och därmed synliggöra biogasprocessen.
Målet med åtgärden är att öka kunskapen om biogasprocessen.
Målgrupp
Alla organisationer i Klimatrådet, allmänheten
Bakgrund
Biogassymbolen är en symbol som förvaltas av Biogasakademin i syfte att synliggöra
biogasanvändning. Det finns ett stort kommunikationsvärde i att använda en symbol för biogas
då symbolen synliggör vilka delar i samhället som omfattas av biogas, exempelvis avfallskärl,
toaletter och fordon. Då biogasfordon inte utmärker sig särskilt från fordon som drivs med andra
drivmedel synliggör biogassymbolen att det finns fordon som går på biogas och att organisationer
som använder biogas som drivmedel i sina fordon blir ambassadörer för biogas som drivmedel.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
1. Energikontoret förser organisationerna med målgruppsanpassat material efter behov.
2. Klimatrådets organisationer implementerar symbolen i sin verksamhet, exempelvis på
fordon, toaletter och avfallssortering.
Ansvar för genomförande
1) Energikontor Norra Småland
2) Alla Klimatrådets organisationer
Tidplan
2018 - 2019
Kostnad och finansiering
Åtgärdens genomförande förutsätter att organisationen själv finansierar tryck och implementering
av kommunikationsmaterial.
Effekt
Genom att använda biogassymbolen bidrar organisationen till ökad kunskap och förståelse för
biogasprocessen.

Åtgärd: Information om solkraft till anställda
Ställningstagande i rådet: den 14 december 2016
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Att öka kunskapen om solceller till Klimatrådets anställda, med mål om att i förlängningen
generera i fler solkraftinstallationer.
Målgrupp
Alla organisationer i Klimatrådet
Bakgrund
För att nå målet om plusenergilän behövs den förnybara energin byggas ut. En energikälla med
stor potential men i dagsläget liten utbyggnad är solkraften. Om plusenergimålet ska nås behöver
solkraften byggas ut avsevärt. En förstudie inom Klimatrådet visade att det största hindret i länets
solkraftutbyggnad är kunskapsbrist. Riktade informationsinsatser kan öka kunskapen och på så
vis även öka den installerade effekten solkraft i Jönköpings län.
Då Klimatrådets samlade arbetsstyrka uppgår till uppskattningsvis 15 procent av länets
befolkning möjliggör detta en stor och kontaktbar målgrupp.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
Aktörer inom Klimatrådet ska informera sina anställda om solkraft antingen genom riktade
informationsutskick eller genomföra ett solkraftseminarium.
Ansvar för genomförande
• Länsstyrelsen utformar och förser Klimatrådet med informationsmaterial, för respektive
aktör att sprida till sina anställda.
• Länsstyrelsen kan erbjuda vägledning och samarbete vid eventuella solkraftseminarier.
Tidplan
2016 – 2019
Kostnad och finansiering
Åtgärdens genomförande förutsätter att organisationen själv finansierar genomförande och
deltagande vid eventuella seminarier.
Effekt
Ökad kunskap om vad solkraft är, vilka fördelar det innebär och hur klimatrådets anställda gör
för att bli solelsägare, vilket i sin tur förväntas accelerera utbyggnadstakten av solkraft.

Åtgärd: Solmatchen
Ställningstagande i rådet: den 21 mars 2017
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Syftet med åtgärden är att öka installationstakten av solceller i länet, genom att installera solceller
och även kommunicera genomförandet. Åtgärden är upplagd som en kommunikativ insats där
Klimatrådet utmanar länets privatpersoner, företag och organisationer i vem som kan installera
mest solceller.
Målgrupp
Företag, organisationer, privatpersoner
Bakgrund
För att nå målet om plusenergilän behöver den förnybara energin byggas ut. En energikälla med
stor potential, men i dagsläget liten utbyggnad, är solkraften. Om plusenergimålet ska nås
behöver solkraften byggas ut avsevärt. Studier har visat att en stor anledning till att privata som
offentliga aktörer installerar solceller är genom så kallad grannpåverkan. Grannen symboliserar
förebilden. Med fler förebilder som installerar solceller och om dessa installationer sprids
kommer andelen solkraftinstallationer öka ytterligare.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
Från september 2017 till september 2018 ska en tävling genomföras där Klimatrådet ska försöka
installera mer solceller än vad resten av länet gör tillsammans. Syftet är att på detta sätt sprida
vetskapen om solceller genom att föregå med gott exempel.
Samtliga av Klimatrådets organisationer ska:
1) se över möjligheten att installera solceller
2) om möjligheten finns, installera solceller eller ta ett beslut om att installera solceller,
innan september 2018.
De solcellsanläggningar som installeras och beslutas inom ramen för Solmatchen ska
kommuniceras genom Klimatrådets samtliga kanaler, samt av Klimatrådets medlemmar.
Ansvar för genomförande
Alla Klimatrådets organisationer
Tidplan
2017 – 2019
Kostnad och finansiering
Respektive aktör i Klimatrådet står för finansieringen av installation och kommunikation för sin
solelsanläggning, ytterligare kostnader för kommunikation av åtgärden står Länsstyrelsen för.
Effekt
Åtgärden faktiska genomförande förväntas öka den åriga installerade effekten solel i länet.
Åtgärdens kommunikativa genomförande kommer i förlängningen öka medvetenheten om solel,
vilket i sin tur kan resultera i ytterligare anläggningar.
Målkonflikter
Inga kända.

Åtgärd: Minska matsvinnet
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Syftet är att minska matsvinnet från offentlig verksamhet i länet.
Bakgrund
Matproduktion har en betydande klimatpåverkan och påverkar även möjligheterna att uppnå flera
andra miljökvalitetsmål. Produktionen av den mängd mat som slängs varje år i Sverige motsvarar
utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen
av växthusgaser i Sverige. Till matsvinn brukar räknas den mat som kan användas i matlagningen,
alltså inte matavfall som till exempel skal, kärnor och ben.
Matsvinnet förekommer i hela produktions-, försäljnings- och komsumtionskedjan för livsmedel
och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Skolkök och
andra storkök i Sverige beräknas slänga 58 000 ton matavfall per år, 52 % av detta beräknas ske i
onödan.
Ett första steg i sitt arbete med att minska matsvinnet är att mäta hur det ser ut i nutid. Därefter
kan en målsättning för hur svinnet ska minska tas fram med tillhörande åtgärder som behöver
genomföras för att nå målet. Det är en fördel om det går att jämföra mellan olika organisationer
men det viktiga är att mätningarna före och efter åtgärderna genomförs på samma sätt, för att
effekterna av åtgärderna ska kunna ses.
Eftersom förutsättningarna kan variera stort mellan olika kommuner och även inom kommunen så
specificeras det inte i åtgärden exakt hur arbetet ska gå till eller om mål ska tas fram för hela
kommunen eller per förvaltning. Detta för att kommunerna och Regionen ska kunna genomföra
åtgärden utifrån sina förutsättningar.
Genom att flera kommuner i länet samt Regionen samtidigt genomför en satsning för att minska
matsvinnet underlättar kunskapsutbytet mellan organisationerna. Befintliga nätverk mellan
kommunerna kan användas för att utbyta idéer och vid önskemål samverka kring uppsatta mål.
Definitioner:
Matsvinn – Livsmedel som hade kunnat ätas.
Matavfall – Oundvikligt matavfall, som till exempel ben, skal mm.
Tallrikssvinn – Mat som ”kunden” plockat åt sig men inte ätit upp.
Kantinsvinn – Mat som bereds och plockas fram för ”kunderna”, och inte går åt men som inte kan
sparas utan måste slängas.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras:
Alla kommuner i länet samt Regionen ska:
a) systematiskt mäta sitt matsvinn i minst fem kök. Matsvinnet ska mätas minst en gång per
halvår, under en sammanhållen period av en vecka. Dessa parametrar ska ingå:
a. Datum
b. Maträtt
c. Antal portioner
d. Tallrikssvinn (kg/dag)
e. Kantinssvinn (kg/dag)
b) sätta upp en målsättning för att minska matsvinnet i sin kommun/ organisation/
förvaltning.
c) genomföra åtgärder för att minska matsvinnet.

Det är upp till kommunerna eller Regionen att välja ambitionsnivån på åtgärden, om man vill
jobba med hela kommunen/organisationen eller någon utpekad förvaltning/avdelning.
Ansvar för genomförande
Kommunerna, Region Jönköpings län
Tidplan
2017 – 2019
Kostnad och finansiering
Inom befintlig verksamhet. Ett minskat matsvinn innebär en ekonomisk vinst för
verksamheterna. Därför är det svårt att få statsbidrag för åtgärder inom området.
Effekt
Mängden klimatutsläpp från matsvinn har beräknats till cirka 3 procent av Sveriges totala
klimatutsläpp. Produktionen av den mat som slängs i onödan i Sverige har beräknats orsaka
500 000 ton växthusgaser (stoppamatsvinnet.nu). Det finns alltså stor potential till att minska
påverkan.
Målkonflikter (med andra miljömål eller andra samhällsmål)
Inga, bidrar däremot till uppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål samt etappmålet om ökad
resurshushållning.
Uppföljning
Genomförandet av åtgärden följs upp genom en enkät från Länsstyrelsen. Vägledning för
bedömning av åtgärderna:
G: Mätningar har genomförts i minst fem kök. Mål om minskning av matsvinnet har antagits och
åtgärder påbörjats.
H: Mätningar har genomförts i minst fem kök. Mål om minskning av matsvinnet har antagits
men åtgärder har inte påbörjats.
P: Mätningarna har påbörjats.

Åtgärd: skapa ett ungdomsråd
Ställningstagande i rådet: den 14 december 2016
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Syftet med åtgärden är att skapa ett ungdomsråd som en kompletterande funktion till
Klimatrådet. Ungdomsrådet syftar till att inkludera och tillvarata ungas engagemang i
klimatfrågan. Ungdomsrådet kommer lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå uppsatta
klimatmål i Jönköping län.
Målgrupp
Ungdomar (16 – 18 år) i Jönköpings län
Bakgrund
Tidigare satsningar genomförda i Klimatrådet visar att ungdomars perspektiv i länets klimat-och
energiarbete saknas. Det finns ett behov av att ta tillvara på samt erbjuda en plattform för
ungdomar att göra sina röster hörda för att driva ett påverkansarbete. Idag är hållbar utveckling
integrerat i läroplanen, men ungdomarna upplever att de saknar fördjupning och verktyg för att
kunna bidra till förändring. Genom att inkludera ungdomar har vi möjlighet att skapa bestående
förändring och på så vis bidra till visionen plusenergilän.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
1) Undersöka förutsättningarna och intresset i länet för att bilda ett ungdomsråd.
2) Ta fram ett förslag på upplägg för ungdomsrådets arbete tillsammans med intresserade
aktörer, exempelvis skolor samt etablerade organisationer med kunskap om
ungdomsperspektiv.
3) Skapa ett ungdomsråd inom Klimatrådets befintliga administration.
Ansvar för genomförande
Länsstyrelsen
Tidplan
2017–2018
Kostnad och finansiering
Åtgärdens genomförande sker inom Klimatrådets befintliga administration.
Effekt
Genom att inkludera ungdomar ökar vi möjligheten att skapa bestående förändring och på så vis
bidra till visionen plusenergilän.

Åtgärd: träbyggnadsstrategi för Jönköpings län
Ställningstagande i rådet: den 22 juni 2017
Förslagets syfte och eventuella mål för åtgärden
Åtgärden syftar till att ta fram en strategi för ökat träbyggande i Jönköpings län. Strategin syftar
till att bidra till den gemensamma klimatvisionen Plusenergilän, genom att bidra till att utveckla
och öka träbyggandet i Jönköpings län.
Målgrupp
Alla Klimatrådets organisationer, byggbransch
Bakgrund
Trä har en stor potential att minska klimatbelastningen jämfört med andra byggmaterial.
Utsläppen från byggsektorn är stora och åtgärder behövs för att minska utsläppen. Klimatrådet
har identifierat behovet av en särskild strategi, med egen målformulering och åtgärder för ökat
träbyggande i hela Jönköpings län. I nuläget saknas det drivkraft och tydlig inriktning i länet.
Genom en strategi skapas incitament för drivkraft och särskilda inriktningar.
Beskrivning av vad som ska göras och hur det ska göras
1) Länsstyrelsen skapar och samordnar en särskild arbetsgrupp för framtagande av strategi,
med representanter från näringsliv, forskning, utbildning, fastighets- och
försäkringsbransch samt offentlig sektor.
2) Arbetsgruppen tar fram och presenterar färdig strategi för Klimatrådet.
Ansvar för genomförande
1) Länsstyrelsen samordnar arbetsgrupp.
2) Alla Klimatrådets organisationer implementerar strategin i sin egen organisation.
Tidplan
2017 – 2018
Kostnad och finansiering
Finansiering genom arbetstid i arbetsgrupp
Effekt
Genom att ta fram en strategi för ökat trähusbyggande synliggörs träets potential som
byggmaterial. Målsättningen med strategin är att öka andelen kommande byggnationer av trä.

