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Se sändlista

Tillsättande av Klimatråd för Jönköpings län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar efter sedvanlig årlig förfrågan, till ledamöter i rådet och
dess grupper, att utse Klimatråd med beredningsgrupp, kommunikationsgrupp,
ungdomsråd, fokus- och arbetsgrupper. Ledamöter och grupper framgår av
bilaga 1. Ledamöterna utses för ett år. För ledamöterna finns inga arvoden eller
ersättare, vid behov kan personer adjungeras.

Klimatrådet
Länsstyrelsen ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det
regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende
energiomställning, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Hela
uppdraget finns i regleringsbrev för budgetåret 2019.
I syfte att främja, leda och samordna det regionala klimatarbetet samt identifiera,
planera och genomföra regionala insatser och åtgärder för att uppnå minskad
klimatpåverkan och klimatsäkra länet, startade och tillsatte Länsstyrelsen år 2011
ett regionalt Klimatråd. Klimatrådet har till syfte att vara en samordnande och
pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga visionen om att Jönköpings län
ska vara ett Plusenergilän senast år 2050, vilket innebär att:
•
•
•

Utsläppen av koldioxid är mycket låga, lägre än 1 ton per år och invånare.
Energianvändningen har minskat, målnivå 8 000 GWh / år.
Förnybar energi ger ett överskott, målnivå 9 000 GWh / år.

Klimatrådet ska stärka individer och organisationer som idag står inför stora
utmaningar med klimatförändringar och det ökade behovet av
resurseffektivisering, minskade kostnader och beroende, riskminimering med
mera. Som engagerad i rådets arbete ska du också få nya kunskaper, ökad
förmåga att leverera allt mer hållbara lösningar och skapa nätverk som bidrar till
den egna organisationen.
Landshövdingen är ordförande i Klimatrådet och utser ledamöterna för ett år i
taget. Energi- och klimatstrategen är ordförande i beredningsgruppen.
Ledamöterna i Klimatrådet innehar ledande positioner inom sina organisationer
och har därför goda möjligheter att verka för den inriktning som fastställs i
Klimatrådet. Regiondirektör, regionråd samt alla länets 13 kommuner är
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engagerade i Klimatrådet. Under våren 2019 engagerar rådet närmare 150
personer, 60 organisationer i över olika 10 arbetsgrupper, ordförande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimatrådet, landshövdingen
Beredningsgruppen, energi- och klimatstrategen
Kommunikationsgruppen, Hall Media
Klimatveckan, energi- och klimatstrategen
Ungdomsråd, Erik Dahlbergsgymnasiet
Trähusbyggnad, energi- och klimatstrategen
Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, Vetlanda kommun
Transporter och planering, Region Jönköpings län
Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, Lantbrukarnas Riksförbund
Anpassning till klimatförändringar, Värnamo kommun
Elvägspilot Jönköping, energi- och klimatstrategen (avslutad den 7 mars 2019)
Effektlager, energi- och klimatstrategen

Projekt och processer
Pågående större projekt och satsningar som förankrats och följs upp genom
Klimatrådet vilka fortsätter under 2019:
• Hela Resan, Transportsektorn, leds av Energikontoret
• Bridging the Gap, Transportsektorn, leds av Länsstyrelsen
• FASTER, Transportsektorn, leds av Energikontoret
• Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap, leds av
Jönköping University
• Elvägspilot Jönköping, leds av Länsstyrelsen.
Pågående större projekt och satsningar som förankrats och följs upp genom
Klimatrådet vilka fortsätter under 2019 (årtalet det startade):
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimatveckan den 4 - 11 september (2014)
Klimatpriset den 4 september (2012)
Inspirationsmeny för alla offentliga kök i länets 13 kommuner (2018)
Solbilsrace den 11 september (2018)
Solsafari den 7 - 8 september (2017)
Nyhetsbrev (2017)
Handledning av 12 studenter inom media- och
kommunikationsvetenskap och 8 studenter inom Internationellt arbete
vid Jönköping University (2013)
Almedalen (2017)

Mer detaljer om projekten och processerna finns på www.klimatradet.se
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Beredningsgrupp
Beredningsgruppen samordnar de övriga gruppernas arbete och är bryggan
mellan rådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer
förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt
och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp rådets ekonomi.
Beredningsgruppen tar fram rådets dagordning. Beredningsgruppen leds av
energi- och klimatstrategen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor
före Klimatrådets möten.

Fokusgrupper
Klimatrådet har fyra fokusgrupper som speglar klimat- och energistrategins sju
åtgärdsområden:
1. Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
2. Transporter och planering
3. Förnybar energi och Jord- och skogsbruk
4. Anpassning till klimatförändringar
Fokusgrupperna leds av externa organisationer och träffas normalt fyra gånger
per år. Länsstyrelsen är sekreterare i grupperna. Syftet är att vara pådrivande,
samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta
ställning till.

Kommunikationsgrupp
Kommunikationsgruppen leds av Hall Media AB. Omställning till ett
klimatsmart samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv
kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns
en strategisk kommunikationsgrupp.

Styrgrupp Klimatveckan
Syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att
Jönköpings län senast år 2050 är ett Plusenergilän. Detta genom att sprida
kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom
hållbarhetsområdet med fokus på miljö, energi, och klimat.

Arbetsgrupp Trähusbyggande
Arbetsgruppens syfte är att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län.
Under 2017 ställde sig rådet bakom att en träbyggnadsstrategi tas fram för
Jönköpings län, strategin förankrades i alla kommuner samt regionen under
2018. Under 2019 läggs strategins inriktning in i den nya klimat- och
energistrategin. Arbetsgruppens huvudsakliga inriktning för 2019 är att fortsatt
genomföra kunskapshöjande insatser, under namnet Trähusskolan.
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Klimatrådets arbetsmodell

Figur 1. Klimatrådets arbetsmodell sedan år 2011.
Inom ramen för rådets arbetsmodell utvecklas och förfinas arbetet som krävs för
att fortlöpande åstadkomma långtgående resultat, effekter och nå uppsatta mål.
Arbetet visualiseras övergripande genom figur 1.
(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på
arbetet redan idag)
(2) Hur ser det ut idag, (Klimatrådets grupper)
(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Klimatrådets grupper)
(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Klimatrådet).

Klimatrådets ledning och administration
Klimatrådets arbete leds av landshövdingen som ordförande i rådet.
Länsstyrelsen samordnar och administrerar Klimatrådets arbete genom
beredningsgruppen där energi- och klimatstrategen är ordförande. Energi- och
klimatstrategen ansvarar för rådets budget, ekonomi och uppföljning samt för att
av fokusgrupper och andra gruppers framtagna förslag är förankrade inför
inriktningsbeslut av rådet. Länsstyrelsen ansvara även för att satsningar remissas
till respektive berörd organisation och sedan följs upp.
I detta ärende har landshövding Helena Jonsson varit beslutanden efter
föredragning av energi- och klimatstrateg Andreas Olsson.
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Helena Jonsson
Ordförande i Klimatrådet
Landshövding

Andreas Olsson
Ordförande i beredningsgruppen
Energi- och klimatstrateg

Bilaga

Bilaga 1. Sändlista.

Kopia till

Diariet
Ledamöter enligt bilaga 1

www.klimatrådet.se
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