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Mötesanteckningar, 21 mars 2018
Klockan 09.00 – 12.00, Jönköping Energi, med efterföljande lunch och studiebesök.

NÄRVARANDE
Helena Jonsson, ordförande
Rune Backlund
Fridolf Eskilsson
Stefan Eklund
Tommy Fritz
Olle Strandsäter
Patrik Cantby
Håkan Axelsson
Johan Thor
Gunnar Pettersson
Malin Claesson
Erik Hugander
Gunnar Pettersson
Anna Werbitsch Arnell
Anneli Wirtén
Gert Jonsson
Cecilia Löf
Peder Karlén
ADJUNGERADE
Michael Kinnander
Mats Tidstrand, adjungerad
David Ekbäck, adjungerad
Gisela Brumme, adjungerad
Åslög Kantelius, adjungerad
Johan Virdung, adjungerad
Andreas Olsson, adjungerad
PROGRAMPUNKT
Johnathan Junefjäll
Malin Backman
Magnus Ramfelt
Ove Sers
Lars Owe Kron
Gunnar Magnusson
Johan Sundberg
ÖVRIGA
Karin Hermansson

Landshövding
Region Jönköpings län
Jönköping Energi
Myresjöhus
Tosito
Skanska Sverige
Nässjö Affärsverk
FC-Gruppen
Friskis & Svettis Jönköping
Habo kommunstyrelse
Värnamo Energi
Region Jönköpings län
Habo kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Länsstyrelsen
Vaggeryds kommun
Atteviks
Castellum
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköpings kommun
Hall Media AB
LRF
Vetlanda kommun
Region Jönköpings län
Värnamo kommun
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen, Klimatrådets projekt Bridging the gap
ECRIS
ECRIS
GARO
Volvo Cars
Profu
Länsstyrelsen
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1. Mötets öppnande och fastställande av
dagordningen
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagens
mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga synpunkter har framförts på
dagordningen från ledamöter som hade förhinder.
Tre nya ledamöter som hälsades särskilt välkomna på dagens möte.
• Mats Tidstrand, vd, Hall Media AB
• Cecilia Löf, familjeföretagare, Atteviks AB
• Michael Kinnander, matematik och fysiklärare Erik Dahlbergsgymnasiet,
ordföranden ungdomsrådet

2. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar från den 6 december har skickats ut. Inga
synpunkter framfördes, mötesanteckningar lades därmed till handlingarna.
Mötesanteckningarna finns här>>.

3. Processer och projekt
Andreas Olsson presenterade rådets större pågående processer, enligt figur 1.
Viktigast just nu är den årliga uppföljningen som pågår för alla organisationers
åtaganden. Enkät som uppföljningen genomförs genom, finns här>>
Inga synpunkter framfördes.

Figur 1. Nuläge klimatrådets processer och projekt.
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4. Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
David Ekbäck, ordförande i fokusgruppen, summerade gruppens lyckade
seminarie inom resurseffektivisering med över 80 deltagare läs här>>.
Härutöver lyftes flera satsningar för året. Dels arbetet med en solcellsstrategi för
länet, dels årligt mat- och klimatseminarie under Klimatveckan samt ett nytt
förslag inom hållbar mat. Förslaget är en matsedel för Klimatveckan, enligt bilaga
2. Förslaget var inför mötet förankrat hos kostcheferna i länets kommuner,
fokusgruppen för energieffektivisering, konsumtion och livsstil samt FCGruppen.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom arbetet och förslaget om matsedel.

5. Ungdomsrådet
Michael Kinnander, ordförande i ungdomsrådet, presenterade kort strukturen för
arbetet, uppstarten med bland annat en designtävling samt att ett solbilsrace
kommer arrangeras under Klimatveckan.
Inriktningsbeslut
Rådet skickade med att beteendefrågan är viktig, hur tycker ungdomsrådet att
Klimatrådet ska arbeta med den frågan? Vidare ska rådet uppmuntra och aktivt
bidra till att utvidga och bredda ungdomsrådet genom att tillexempel bjuda in
andra skolor eller ungdomsorganisationer för att delta i arbetet.

6. Transporter och Planering
Åslög Kantelius, ordförande i fokusgruppen, presenterade arbetet som görs på
regional nivå för att öka cyklingen i länet.
Rune Backlund orienterade rådet i det pågående biogasarbetet för att öka
efterfrågan och användningen av biogas i Jönköpings län. En central del är
överenskommelsen som nu är ute på remiss hos länets kommuner finns här>>.
Inriktningsbeslut
Rådet föreslår att ungdomsrådet inkluderas i arbetet med att identifiera regionala
behov som inte tillgodoses idag.

7. Klimatanpassning
Johan Virdung, ordförande i fokusgruppen, presenterade det pågående arbetet.
Fokus är att underlätta arbetet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet Anpassning till
ett förändrat klimat läs mer här>> samt planera seminarier under Klimatveckan.
Inga synpunkter framfördes.
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8. Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
Gisela Brumme, ordförande i fokusgruppen, presenterade det övergripande
arbetet med fokus på matsvinnsåtgärden. Grupp har bidragit till matsedeln för
Klimatveckan, planering pågår för att arrangera seminarium under Klimatveckan
på tema mat samt att ta fram förslag på matrecept till rådets nyhetsbrev. Inga
synpunkter framfördes.

9. Kommunikationsgruppen
Mats Tidstrand, ny ordförande, presenterade gruppens sammansättning som
också förstärkts 2018. Det viktiga för gruppen är att på en strategisk nivå ge råd i
kommunikativa frågor som ökar genomslaget av Klimatrådets arbete. För det
arbetet finns en kommunikationsplan.
Rådet har idag flera kanaler, bland annat: Klimatveckan, läs >>, Klimatpriset, läs
>>, #Solmatchen, läs >>, Nyhetsbrev, läs >>, Seminarier, läs >>

10.

Pilotprojekt Steg 2

Ove Sers vid ECRIS, huvudman för projektet, gav tillsammans med
projektgruppen en bakgrund, enligt bilaga 4 till dagordningen. Därefter
presenterades förslagen för rådet.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom förslaget att tillsätta en arbetsgrupp med representanter
från Jönköping Energi, Nässjö affärsverk, Länsstyrelsen och GARO som
tillsammans med huvudmannen ECRIS, JB och Volvo Cars söker medel med
målsättningen att bygga fyra lärandeanläggningar (läs smarta nät 200 kW-500 kW)
för effektbalansering i Jönköpings län. Energikontor Norra Småland tillfrågas
efter mötet om de önskar bidra med kompetens i arbetsgruppen.

11.

Workshop

Otto Hedenmo inledde med workshopens syfte, upplägg och målsättning.
Rådet delades in i tre grupper och upplägget byggde på två aktuella områden
Klimatveckan och Opinionsbildning.
1. Klimatveckan
Syftet var att arbeta fram en ny målsättning för rådets engagemang 2018 samt
lyfta fram det viktigaste för att öka engagemanget. Klimatveckan initierades 2014
och under 2017 var cirka 50 % klimatrådets medlemsorganisationer (totalt 60)
aktivt en del av programmets cirka 30 publika satsningar. Detta enligt en rapport
sammanställd av studenter vid JU, läs mer här>>
Resultat av workshopen:
Ny målsättningen
Rådet är eniga om att öka engagemanget år 2018 till 70 - 100 %.
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Viktigast för de tre grupperna:
1. Paketerad kommunikation.
2. Enkelhet.
3. Tidig dialog och planering.
4. Att klimatveckan gör skillnad-når resultat.
5. Att få skolklasser till evenemang.
2. Opinionsbildning
Rådet har sedan ett antal år tillbaka lyft möjligheten att skapa opinion. Syftet var
att diskutera områden som är relevanta för opinionsbildning, även möjliga forum
lyftes fram.
Resultat av workshopen
Ett område som prioriterades högt i alla tre grupper var beteendepåverkan, med
tonvikt på hållbar mat samt fossiloberoende. Detta är frågor som är svår för en
enskild aktör att påverka, men där Klimatrådet har goda förutsättningar.
Beredningsgruppen tar fram förslag tills mötet i juni.
På workshopen lyftes även möjligheterna för rådet att på Almedalen visa goda
exempel på samverkanssatsningar så som ungdomsrådet. Något alla grupper var
eniga om och beredningsgruppen tar fram förslag tills mötet i juni.

12.

Klimatbokslut

Fridolf Eskilsson presenterade tillsammans med Johan Sundberg Jönköping
Energis klimatbokslut för 2017, läs mer här>>

13.

Övrigt

Inga övriga punkter.

14.

Summering

Klimatrådet enades om att:
•
•
•
•
•

Fokusgruppen Förnybar energi, Jord- och skogsbruk arbetar vidare med
att ta fram förslag på solkraftstrategi för länet. Punkt 4
Fokusgruppen Förnybar energi, Jord- och skogsbruk arbetar vidare med
en matsedel för Klimatveckan. Punkt 4
Ungdomsrådet, arbetar vidare med beteendefrågan. Rådet ska aktivt bidra
till att utvidga och bredda ungdomsrådet. Punkt 5
Fokusgruppen Transporter och planering, Rådet föreslår att
ungdomsrådet inkluderas i arbetet med att identifiera regionala behov
som inte tillgodoses idag.
Pilotprojekt Steg 2, tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
Jönköping Energi, Nässjö affärsverk, Länsstyrelsen och GARO som
tillsammans med huvudmannen ECRIS, JB och Volvo Cars söker medel
med målsättningen att bygga fyra lärandeanläggningar för
effektbalansering i Jönköpings län. Punkt 10
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•
•
•

15.

Workshop Klimatveckan, Klimatrådet öka engagemanget år 2018 till 70 100 %. Punkt 11
Workshop opinionsbildning, Ett område som prioriterades högt i alla tre
grupper var beteendepåverkan. Beredningsgruppen tar fram tills mötet i
juni. Punkt 11
Workshop opinionsbildning, möjligheten för rådet att på Almedalen visa
goda exempel på samverkanssatsningar så som ungdomsrådet.
Beredningsgruppen tar fram förslag tills mötet i juni. Punkt 11

Mötet avslutas

Ordföranden framförde ett stort tack till Fridolf Eskilsson som stod värd för
dagens möte, mycket engagemang och för bra presentationer.

Vid anteckningarna
Andreas Olsson

Justerare
Ordförande
Helena Jonsson

www.klimatrådet.se
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