Klimatrådsmöte den 21 september 2020
Klockan: 09.00 – 12.00.
Fysisk: Science Park våning 5, Gjuterigatan 9, Jönköping.
Delta via länk: Se din kalenderinbjudan i outlook.

Dagordning
1. Mötet öppnas

Ordföranden

2. Nya tankesätt, bilaga 1

Mats Alvesson

3. Uppföljning föregående anteckningar

Ordföranden

4. Klimatmatchen, bilaga 2

Ordföranden

5. Nya åtgärdsprogram, bilaga 3

Annika Pers Gustafsson &
Frida Moberg

6. Projekt
a. Bridging the Gap, bilaga 4

Jesper Agrelius
Malin Classon

7. Övrigt
8. Summering
9. Mötet avslutas

Ordföranden

Informationspunkter
1. Förankrade processer och projekt i Klimatrådet
Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och
större projekt samt att ett antal återkommande processer pågår.
• Nuläge för förankrade projekt och processer här
• Pågående projekt beskrivs detaljerat här
2. Klimatveckan
• Kommunikationspaket inklusive invigning här
3. Rådets budget 2020
• Fakturering genomförd med undantag för Elmia, FC-gruppen, Träcentrum
och F&S budgeten här
4. Beslut om överföring av medlen samverkansforskning här
5. Rådets sammansättning 2020
• 2020 års beslut om Klimatråd Jönköping län läs här
6. Förstärkt samverkan Klimatrådet och JU
Studenter från olika delar av världen, som läst mastersprogrammet Sustainable
Communication, samverkar med Klimatrådet. Rapporter här
7. Beräkningsverktyg
För att underlätta för medlemsorganisationerna gäller följande:
• Årlig uppdatering av beräkningsverktyget, Region Jönköpings län
• Kort informationstillfälle inför den årliga utsläppsuppföljningen.
o Den 19 oktober hålls nästa tillfälle. Information ges även den 22
oktober för alla miljöstrateger i länets kommuner. Länsstyrelsen
• En kontaktperson som kan svar på frågor gällande utsläppsuppföljningen
och beräkningsverktyget. Andreas.olsson@lansstyrelsen.se
• Uppföljning och presentation av alla länets utsläpp, Länsstyrelsen.
Beräkningsverktyget är initierat av Klimatrådet och framtaget i samverkar mellan
Husqvarna, Regionen, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen. Verktyget ska ses
som en miniminivå, ett komplement och användas då andra verktyg saknas i den
egna organisationen.
8. Klimatkampen – så tackar Klimatrådet för insatserna
Diskussion om hur vi kan tacka klimatkämparna runt om i länet. Kanske genom att
planera (1) träd i varje kommun under 2021?

Bilaga 1, Nya tankesätt med Mats Alvesson
Förslag på ställningstagande
1. Om rådet tillsammans med Mats ser fortsatt intresse och behov av att bibehålla och
utveckla dialogsamtalet ytterligare med Mats Alvesson. Frågan rådet behöver
diskutera är då hur detta skulle kunna se ut?
Bakgrund
Den 9 juni ställde sig Klimatrådet bakom att bjuda in Mats Alvesson till dialogsamtal den
21 september. Samtalet tar sin utgångspunkt ”Relationen mellan språk och praktik: detta att
vi alla pratar om hållbarhet/klimat…leder detta per automatik till att mer görs inom detta
område, eller är det snarare så att ju mer prat desto mindre verkstad?”
Mats är företagsekonom och professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Mats lägger sin kraft på att bidra till eftertanke och inspirera till kritisk reflektion. För den
komplexitet som präglar moderna organisationer kräver att vi överger tron på överdrivet
enkla framgångsrecept och i stället utvecklar självständigt och kritiskt tänkande.

Bilaga 2, Klimatmatchen
Förslag på ställningstagande
1. Att rådet ställer sig bakom om Klimatmatchen ska genomföras under 2021.
Bakgrund
Klimatmatchen genomfördes för andra året i rad på Elmiadalen. En anonym utvärderingen
gjordes tillsammans med de tävlande med tre frågor , som gav följande resultat. visar att de
tävlande tyckte:
1. Skulle du rekommendera andra att delta = 9 Ja (Ja/Nej)
2. Hejarklacken gav järnet, siffran blev 4,11 (1–5)
3. Förbättringsförslag är (era fria tankar i korthet och kanske något annat summerande
ordval)
• Tidsupplägget.
• Årets kombination med fysisk och digital, har utmaningar.
• Uppsnack innan/under samt, eftersnack för att ni som tävlande ska få
utökat utbyte.
• Tydligare kriterier som också måste lira med det som kommuniceras till de
tävlande.

Bilaga 3, Åtgärdsprogram
Förslag på ställningstagande
Beslut om remiss-runda till länets aktörer, inkl. Klimatrådet fattas på nästa rådsmöte i
november.
Bakgrund
Arbetet med framtagande av åtgärdsprogram fortgår. Vi visar status i båda
åtgärdsprogrammen: Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat, samt
tidplanen framåt. Utkast på alla rubrikerna på åtgärdsförslagen hittar du här för Anpassning
av ett förändrat klimat och här för Minskad klimatpåverkan .

Bilaga 4, Bridging the Gap
Idag står transporter för den största andelen av Jönköpings läns utsläpp av växthusgaser. I
trasportprojektet Bridging The Gap har guider tagits fram i nära samarbete med bland
annat Värnamo Energi och Husqvarna Group. Guider som vänder sig främst till små- och
medelstora företag men kan användas av alla typer av organisationer som vill minska sitt
klimatavtryck och bli mer hållbara.
Ta för er av guiderna och projektet Bridging The Gap här

