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Coronaviruset, Covid19 påverkar just nu hela samhället. Spridningen av Covid19 påverkar
oss alla på ett som vi, bara för några månader sedan, inte trodde var möjligt. För att på
bästa sätt förenkla för dig som är intresserad av Klimatrådets arbete kommer här
information om hur Covid19 påverkar Klimatrådets aktiviteter framöver.

Klimatrådets arbete fortsätter
Deltar du och din organisation i Klimatrådets arbete i exempelvis en fokusgrupp eller i ett
projekt? Arbetet fortgår utifrån mottot ställ om snarare än ställ in. Under våren ersätts
exempelvis fysiska träffar och workshops med digitala möten. Klimatrådet kommer fortsätta
att publicera nyhetsbrev och uppdatera Klimatrådets webbplats klimatrådet.se med
nyheter.

AXPLOCK

Cybercom  en del av Klimatrådet
Varför är samverkan viktigt för Cybercom?
Hållbarhet, innovation och värdeskapande samarbeten är en del av Cybercoms DNA! Vi vill
vara med och skapa ett hållbart samhälle och en blomstrande region och en
framgångsfaktor är kontinuerlig samverkan med andra organisationer så som myndigheter,
universitet, skolor, privata bolag osv. Vår inkubator Innovation Zone är en arena för denna typ
av innovativa samarbete.

Cybercom arbetar sedan länge med hållbarhet och driver bland annat
Solkalkylator.se, som ska bli nationell! Hur går det?
Solkalkylator.se är ett spännande Innovation Zoneprojekt som drivits tillsammans med
Klimatrådet och Länsstyrelsen med syfte att öka intresset för solel. Tjänsten har hittills varit
fokuserad på länet, men nu utökar vi den till att omfatta hela landet. Cybercom tar hjälp av
studenter, där de som en del av sin praktik får jobba med både design och webbutveckling
– en verkling winwin där studenterna samlar på sig viktiga arbetslivserfarenheter och får en
erfaren mentor under sin praktik, samtidigt som Solkalylator.se blir en ännu bättre tjänst. Att
kunna erbjuda studenter en intressant och värdeskapande praktik känns extra viktigt i
dessa tider då många företag har dragit tillbaka sina praktikplatser på grund av Corona
läget. Vi siktar på att ha den uppgraderade Solkalkylatorn färdig till höstens Solsafari.

Andreas Rowell, Cybercom Jönköping.

Se upp, upp mer solkraft i Jönköpings län!
Trenden att investera i solenergi fortsätter. Just nu ligger Jönköpings län på en stolt
andraplats i Energimyndighetens månatliga sammanställningar av utbetalt belopp i stöd till
solceller per invånare. Såhär bidrar Klimatrådet just nu:

•

Solsafari >>

•

Solkalkylator >>

•

Solbilsrace >>

•

Kampanj för ökad solelsproduktion >>

Klimatrådets beräkningsverktyg  för ännu fler
koldioxidsnåla satsningar i samverkan
Under 2019 ställde sig Klimatrådet bakom att alla medlemmar följer upp sin
klimatpåverkan årligen. För att underlätta arbetet togs ett beräkningsverktyg fram, i
samverkan mellan Husqvarna, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.
Klimatrådet har följt upp satsningar sedan starten 2011, lika länge eller längre har många
organisationer arbetat med uppföljning för sin egen klimatpåverkan. Olika organisationer
har olika förutsättningar och resurser för att genomföra uppföljning. Därför är Klimatrådets
utgångspunkt att medlemmar själva definierar vilka delar av sin verksamhet som ska
omfattas av uppföljningen. Länsstyrelsen kommer på mandat av Klimatrådet ställa en
uppföljningsfråga årligen, vänligen ange er organisations totala utsläpp av växthusgaser i
ton CO2ekvivalenter, med rekommenderat basår 2014 (alternativt lämpligt basår i din
organisation).

Beräkningsverktyget är frivilligt
För de organisationer som ännu inte har någon uppföljning av sin klimatpåverkan har ett
beräkningsverktyg i excel tagits fram som en möjlig uppföljningsmetod att välja.
Beräkningsverktyget omfattar de poster som normalt är förhållandevis ”enkelt” att följa upp

och bör därmed betraktas som en miniminivå. Det innebär att medlemmarnas uppföljning,
som ligger till grund för den årliga rapporteringen enligt ovan, bör omfatta minst de
relevanta poster som anges i Klimatrådets beräkningsverktyg.

Alla får använda verktyget
Det är i första hand för den egna organisationen som ni följer upp er verksamhets utsläpp.
Klimatrådet är en samverkan som arbetar för att möjliggöra en snabb omställning bort från
fossilt till förnybart som ett avgörande steg för att nå hållbarhet. Länsstyrelsen kommer
årligen fråga om er organisations utsläpp för att ge Klimatrådet en samlad bild för att helt
enkelt kunna veta var Klimatrådets insatser gör bäst nytta.

Allt viktigare för organisationer att följa upp och redovisa sina utsläpp
•

Att beräkna konsumtionsutsläpp är viktigt för att nå miljömålen (Naturvårdsverket) >>

•

Börsbolag redovisar utsläpp i Hållbarhetsindex (Dagens Industri) >>

•

Fler börsbolag måste sätta skarpare klimatmål (Hagainitiativet) >>

Läs mer

KLIMATVECKAN 2020

Klimatveckan 2020 den 16  23 september
För sjunde året i rad genomförs Klimatveckan mellan den 16  23 september i hela
Jönköpings län. Nuvarande planering är att Klimatveckan kommer att genomföras, om än i
lite nya former. Vi uppmanar redan nu arrangörer att tänka kreativt och se över möjligheterna
att exempelvis erbjuda digitala aktiviteter och seminarium. Vi kommer löpande ge
information om Klimatveckans genomförande i relation till samhällsutvecklingen och covid
19.

Förslag på aktiviteter? Hör av dig!

Klimatveckans stora konferens Nominera till Klimatpriset!
Nu tar Klimatrådet emot nomineringar till
Årets stora konferens i Klimatveckan är
2020 års Klimatpris, särskilt i dessa tider
Plusenergiforum  i år med temat hållbara
transporter och resor. Just nu planeras det för behöver vi lyfta fram fler förebilder. Ta
fullt med konferensens innehåll  men boka chansen och nominera en organisation, ett
företag, ett initiativ eller person som gjort
in den 16 september i din kalender redan
idag. Årets konferens kommer vara digital ochskillnad för klimatoch energiarbetet i
Jönköpings län.
kostnadsfri.

Läs mer

Läs mer

TIPSA KLIMATRÅDET

Du är en av 2000 som får detta nyhetsbrev. Hör gärna av dig med tips och förslag på nya
satsningar som Klimatrådet kan bidra till, det kan exempelvis vara ett förslag på en
kunskapshöjande aktivitet, ett seminarium eller ett projekt som genomförs i Jönköpings
län.

Kontakta Klimatrådet

NYHETSBREV
Klimatrådets nyhetsbrev skickas en gång i månaden och vem som helst kan
prenumerera! Besök Klimatrådets webbplats för att prenumerera på
nyhetsbrevet.

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådet i Jönköpings län
Klimatrådet är till för att åstadkomma en
energiomställning och driva på arbetet
med klimatanpassning i Jönköpings län.
Klimatrådet bildades år 2011 på initiativ av
Länsstyrelsen i samverkan med länets
kommuner, regionen, många myndigheter
och ett stort antal företag, ideella
organisationer och högskolan.
Klicka här för att avregistrera dig från
nyhetsbrevet

Skickat med Paloma

