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Minnesanteckningar från
Klimatrådsmötet den 5 december 2014
Plats: Länsstyrelsen, klockan 09.00 - 12.00
NÄRVARANDE
Minoo Akhtarzand, ordförande
Lars Andersson
Patrik Ahlgren
Fridolf Eskilsson
Tommy Fritz
Agneta Jansmyr
Anders Råsberg
Kjell-Egon Strand
Per-Ola Simonsson
Olle Strandsäter
Arne Ottosson
Örian Söderberg
Johan Thor
Stefan Gustafsson
Anna-Karin Zinnerfors
Ann-Mari Nilsson
Karin Oldaeus
Greger Phalén
Helena Zar Wallin
Henrik Zäther
Rolf Persson ersatte Bengt Dahlqvist
Stefan Ekelund

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Fagerhults Belysning Sverige
Försvarsmakten
Jönköping Energi
Tosito Invest
Landstinget i Jönköpings län
LRF, Region Jönköping
Vetlanda kommun
Träcentrum
Skanska Sverige
Gnosjö kommun
Länsförsäkringar Jönköping
Friskis & Svettis Jönköping
Sävsjö kommun
IKEA Jönköping
Jönköpings kommun
Husqvarna
Nässjö Affärsverk
Högskolan i Jönköping
HSB Göta
Regionförbundet Jönköpings län
Myresjöhus

ÖVRIGA DELTAGARE
Andreas Olsson
Müge Apaydin
Anne-Catrin Almer, Punkt 3
Camilla Zilo
Frida Gårdmo
Henrik Dinkel
Catarina Kristensson
Ingemar Svensson
Ante Jankovic, punkt 3
Tanja Lundberg, punkt 3

Ordförande i beredningsgruppen
Klimatrådets uppföljning, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Ordförande kommunikationsgruppen och Redaktionsrådet
Sekreterare, Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
Ordförande: Energieffektivisering, konsumtion och livsstil,
Energikontor Norra Småland
Ordförande: Förnybar energi, jord-och skogsbruk, Vaggeryds
kommun
Ordfröande, Anpassning till klimatförändringar, Länsstyrelsen
Klimatveckans styrgrupp, Destination Jönköping
Projektledare Klimatveckan, Elmia
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1. Mötets öppnande och allmän information
Ordförande hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.
Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga övriga
frågor framfördes och därför fastställdes dagordningen i enlighet med utskickat
förslag. Ordföranden lyft därefter fram att alla ledamöter, i sedvanlig ordning,
hälsas välkomna till rådets Klimatprisutdelningen på residenset, mer om
Klimatpriset under punkt 3.
Ordföranden kan konstatera att vi har ett välfungerade råd och att samtliga
ledamöter är fortsatt positiva till att vara engagerade i rådet. Rådet ser idag inget
behov av förstärkning men får gärna återkomma till Länsstyrelsen med förslag.
Mot bakgrund av höstens val kommer ett brev skickas till länets
kommunstyrelseordförande med förfrågan om fortsatt engagemang i rådet, svar
senast den 1 februari.
Ordföranden i fokusgruppen Förnybar energi- Jord och skogsbruk samt
Energieffektivisering, konsumtion och Livsstil lämnar sina uppdrag 2015 och
Länsstyreslen ser gärna att rådsmedlemmarna lämnar förslag på ersättare.

2. Föregående mötesanteckningar från den 24 september
Föregående mötes anteckningar har skickats med i kallelsen och finns på
www.klimatrådet.se. Inga synpunkter framfördes.
Ordföranden summerade Klimatrådets senaste möte den 24 september och lyfte
därefter fram de punkter som skulle följas upp på dagens möte, vilka alla utom
nedanstående fanns med som punkter i dagordningen.
 ”Skrivelse till Klimatrådet angående Energikontorets möjligheter att
genomföra åtgärder i Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan”
Rådet ställer sig bakom fokusgruppens förslag som redogjordes för, att
representanter för rådet, Energikontorets styrgrupp och den blivande Regionen
håller ett möte så snart som möjligt för att diskutera hur rådets 7 åtgärder
hänvisade till Energikontoret ska kunna hanteras under 2015 eller om det finns
anledning att avvakta. Regionen bjuder in till ett möte och därefter presenteras
resultatet från mötet för rådet.
I övrigt fanns det inga synpunkter på föregående mötesanteckningar som därför
lades till handlingarna.

3. Rapport från beredningsgruppen
Andreas Olsson inledde med att kort informera rådet om det pågående arbetet
inom rådets olika verksamhetsområden och informerade om att respektive
fokusgrupps ordförande kommer att ge en mer detaljerad lägesbild.
Status för Sveriges miljömål, Andreas Olsson börjande med att lyfta fram att
rådet framöver kommer att ges en lägesbild över utveckling för Sveriges
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miljömåls utveckling i sin helhet med fokus på den regionala nivån. Syftet är att
ge rådet en omvärldsbevakning över trender, utvecklingen och utfallet för det
regionala miljömålsarbetet. Andreas Olsson lämnade över ordet till Anne-Catrin
Almér, handläggare på vattenenheten på Länsstyrelsen som presenterade årets
regionala bedömning för Sveriges miljömål.
Ordföranden konstaterade att alla kommuner bidrar på ett mycket positivt sätt i
arbetet och utvecklingen kring miljö- och klimatarbetet i Jönköpings län.
Framförallt ser vi en mycket positiv utveckling inom området för begränsad
klimatpåverkan, mer om detta under resultatuppföljningsdelen. Hela
presentationen publiceras på www.klimatrådet.se.
Klimatpriset 2014, Andreas Olsson inledde med att konstatera att antalet
kandidater till rådets Klimatpris aldrig tidigare varit fler, 29 stycken. En inledande
diskussion fördes, där beredningsgruppen fick i uppdrag att återkomma med
förslag på möjliga utvecklingsvägar såväl för nomineringsprocessen som för
kriterierna och om det finns förutsättningar för att till exempel skilja på stora
företag och privatpersoner i olika kategorier.
Utifrån de 10 utvalda kandidaterna och diskussioner röstade rådet fram och
beslutade om att vinnare av Klimatrådets Klimatpris 2014 tilldelas:
Aktiv Sol i Nöbbele, Bernth Nyberg,
Ett litet familjeföretag med en stor förändringsvilja. Företagets VD Bernth
Nyberg lever som han lär och har en av Sveriges största privata
solcellsanläggningar. Han kör sedan flera år el-bil laddad med egen solel. Med
solen är de så gott som självförsörjande på energi.
Rådet beslutade att Klimatprisets tre hedersomnämnanden tilldelas:
Inom fokusområde: Energieffektivisering, konsumtion och livsstil

Erik Sandberg, Habo Industriklubb
För att ha initierat och drivit på för att få fler företag att upptäcka hur mycket
energi och pengar de kan spara genom relativt enkla insatser. 82 åtgärder har
identifierats på åtta företag som tillsammans beräknas kunna minska
energiåtgången med mer än 4 000 MWh och koldioxidutsläppen med mer än 1
500 ton per år.
Inom fokusområdet Förnybar energi, jord- och skogsbruk

Brogårds lantbruk i Hylletofta, Sävsjö
För att med stort engagemang och kontinuerligt arbete åstadkomma ett hållbart
lantbruk. Investerar för att ge upphov till mindre mängd växthusgaser. Matavfall
blir biogas och rötavfallet lagras till gödsel.
Klimatanpassning

Översvämningsåtgärder i Åbroparken i Värnamo kommun
Värnamo kommun har gått från ord till handling och tagit riskerna med ett
förändrat klimat på stort allvar. Med skyddsvallar och dagvattenpumpar rustar
Värnamo sig mot framtida höga flöden i Lagan. Anläggningen ska skydda vid
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100-årsflöden och även hindra att vatten från Lagan tränger upp i
dagvattenledningarna.
Klimatrådets ekonomi 2015, Andreas Olsson presenterade förslaget som hade
skickats ut inför mötet.
Rådet ställde sig bakom att respektive ledamot går in med 15 000 kronor,
exklusive kommunerna som kommer att få en förfrågan om att medfinansiera
rådets arbete med motsvarande 1,50 kronor per hushåll.
Den blivande Regionen medfinansierar rådets arbete med 300 000 kronor och
Länsstyrelsen medfinansierar rådets arbete med 400 000 kronor.
För att säkerställa att rådets satsningar kommer att kunna genomföras som
planerat föreslog rådet att Länsstyrelsen, på uppdrag av rådet, går ut med en
förfrågan till övriga kommunala energibolag för att höra om intresset för att vara
med och bidra med 15 000 kronor per bolag finns. Idag finns 12 kommunala
energibolag varav två finns representerade i rådet.
Ordföranden summerade diskussionerna kring det ekonomiska upplägget och att
rådet är överens om att varje ledamot höjer sin insats med 5000 kronor om det
skulle behövas.
Åtgärdsprogram 2015 - 2019, Andreas Olsson lyfte fram åtgärdsprogrammen
som en stabil grund inom såväl klimatpåverkan som klimatanpassning, som gör
att länet samordnat och tydligt tar flera steg i rätt riktning. Målsättningen är att
båda programmen genom beslut av landshövdingen ska börja gälla från och med
den 1 januari 2015.
Därefter presenterade fokusgruppernas ordförande arbetet och förslag till
eventuella justeringar utifrån rådets återkoppling vid senaste mötet.
Fokusgruppen för förnybar energi, Jord- och skogsbruk hade i uppdrag att
identifiera och redogöra, vilka förutsättningar och eventuella stöd som behöver
komma på plats för att säkerställa att Energikontoret kan genomför sina
åtaganden och att åtgärderna förverkligas.
Rådet avhandlade denna del under punkt 2 ovan.
Fokusgruppen för Transporter och planering föreslog att tidplanen för
åtgärdernas genomförande flyttas fram i tid, dock inom ramen för
programperioden.
Rådet ställde sig bakom inriktningen.
Fokusgruppen för Energieffektivisering, konsumtion och livsstil hade förslag på
mindre justeringar.
Rådet ställde sig bakom inriktningen.
Fokusgruppen för Anpassningen till ett förändrat klimat.
Inga förändringar föreslogs.
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Ordföranden summerade presentationerna kring åtgärdsprogrammen och rådet
ställde sig bakom att programmen efter justeringar börjar gälla den 1 januari 2015.
Klimatrådets kommunikationsstrategi, Camilla Zilo presenterade förslaget
med Klimatrådets kommunikationsstrategi. Till strategin bifogas sedan
kommunikationsplaner för respektive aktivitet när de tas fram.
En diskussion följde och utifrån önskemål från rådet beslutades att
kommunikationsstrategin ska anpassas så att det tydligare framgår att strategin är
Klimatrådets. Förtydligandet kommer att göras av strategin och Camilla Zilo
återkommer till rådet för beslut på nästa möte.
Vidare informerade Camilla Zilo om att arbetet inom kommunikationsgruppen
och Redaktionsrådet kompletterar varandra mycket och därför föreslog att
grupperna slås samman till en grupp, Klimatrådets Kommunikationsgrupp.
Rådet ställde sig bakom och beslutade i enlighet med förslaget.
Resultatuppföljning, Müge Apaydin presenterade arbete med att förbättra
uppföljning, metodutveckling och effektberäkning av åtgärder inom ramen för
Klimatrådets arbete. En ansökan kommer att skickas in till Tillväxtverket och den
blivande Regionen. En dialog har under hösten startats med Annelie
Svenningsson, projektansvarig, på Regionförbundet samt Tillväxtverkets
regionchef samt Erik Wennerhag, handläggare på Tillväxtverket. Både
Regionförbundet och Tillväxtverket är positiva till upplägget och en ansökan
kommer att skickas in under våren 2015.
Ordföranden konstaterade att allt gediget arbetet ger konkret resultat. Vi har
kunnat konstatera att utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län har minskat
kraftigt under åren 1990 - 2012 och att den förnybara energiproduktionen aldrig
varit högre än idag. Utgångspunkten är att på ett effektivt och målinriktat
arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet emot vår gemensamma vision att
bli ett Plusenergi län 2050. Detta genom alla åtgärder som vidtas runt om i länet
inte minst genom Klimatveckan.
Uppdaterad infografik finns på www.klimatradet.se. Rådsmedlemmar
uppmanades att återkomma med förslag på ytterligare sektorer som ska illustreras
eller på annat sätt lyftas fram.
Klimatveckan 2015, Ante Jankovic och Tanja Lundberg presenterade ett
fördjupat preliminärt upplägg för Klimatveckan 2015 som hade av Klimatveckans
styrgrupp under ledningen av Andreas Olsson tagits fram, se även bifogad
presentation.
Rådet ställde sig bakom förslaget och styrgruppens arbetsinriktning.
För vidare information se Klimatveckan på www.klimatrådet.se.
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Energikontor Norra Småland, årsredovisning
I enlighet med överenskommelsen mellan Energikontorets parter och dess
gällande stadgar ska Klimatrådet ha en årlig uppföljning av Energikontorets
verksamhet. Därför redogjorde Henrik Dinkel, Energikontorets
verksamhetsledare, för verksamheten under året. Ett utkast på
verksamhetsberättelse 2014 hade skickats ut till rådet inför mötet.
Under 2014 har Energikontor Norra Småland bland annat:
 Nått över 5 000 personer via seminarier, möten, nyhetsbrev, mässor och
utbildningar.
 Arrangerat över 50 seminarier, föreläsningar och nätverksträffar.
 Genomfört 130 företagsmöten
 Ställt ut en monter på 5 regionala mässor som lockade över 1 000
besökare, föreläsare och utställare
 Organiserat och utvecklat nätverket för Jönköpings läns 10 kommunala
energi- och klimatrådgivare.
 Samordnat ett energieffektiviseringsnätverk där kommuner, företag och
organisationer deltar i strategiskt energieffektiviseringsarbete.
 Beviljats 3 nya projekt i samarbete med ett 10-tal småländska partners och
energikontorens branschförening.
Ordföranden tackade Henrik Dinkel för presentationen för den positiva
utvecklingen av verksamheten under året. Mer information om Energikontoret
finns på www.ekns.nu.
Ordföranden hälsade därefter Karl-Henrik Robért, Professor vid KTH samt
grundare av det Naturliga steget, varmt välkommen som höll en mycket
inspirerande föredragning. Hela presentationen publiceras på www.klimatrådet.se.

4. Övrigt
Inga övriga punkter lyftes.

5. Summering och avslutning
Klimatrådet enades om att:





Mot bakgrund av ”Skrivelse till Klimatrådet angående Energikontorets
möjligheter att genomföra åtgärder i Åtgärdsprogrammet för minskad
klimatpåverkan” Rådet ställer sig bakom fokusgruppens förslag, punkt 2.
Beredningsgruppen fick i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga
utvecklingsvägar för Klimatpriset, punkt 3.
Besluta om vinnare av Klimatrådets Klimatpris 2014 samt tre
hedersomnämnanden, punkt 3.
Ställa sig bakom Klimatrådets ekonomi 2015 med vissa justeringar och tillägg,
punkt 3.
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Ställde sig bakom att åtgärdsprogrammen efter justeringar börjar gälla den 1
januari 2015, punkt 3.
Besluta att kommunikationsstrategin ska anpassas så att det tydligare framgår att
strategin är Klimatrådets kommunikationsstrategi samt att grupperna slås
samman till en grupp, Klimatrådets Kommunikationsgrupp, punkt 3.
Ställa sig bakom förslaget och styrgruppens arbetsinriktning för Klimatveckan
2015, punkt 3.
Energikontor Norra Småland har haft en positiv utvecklingen av verksamheten
under 2014, punkt 3.

6. Mötet avslutas och nästa möte
Ordförande framförde i sedvanlig ordning ett stort tack till rådets ledamöter för
visat engagemang, gruppernas ordförande och projektledare för mycket bra
presentationer. Ordföranden konstaterar återigen att vi har ett väl fungerade råd
och att alla grupper visar upp ett väldigt bra resulterat och genomförande av de
uppgifter som varje grupp har ansvar för. Ett särskilt tack till gruppernas
ordförande som leder respektive grupps arbete framåt mot rådets gemensamma
vision att bli ett plusenergilän till år 2050.
Ordförande avslutade mötet genom att avtacka de avgående
fokusgruppsordförandena, Catarina Kristensson och Henrik Dinkel som nu går
vidare till andra uppdrag för deras fina insatser, önskade de lycka till med deras
nya utmaningar samt bjöd rådet till lunch och Klimatprisutdelning till Residenset.
Nästa möte som är det första för 2015 hålls onsdagen den 25 februari på
Länsstyrelsen.
Fastställda mötesdagar för år 2015:
1.
2.
3.
4.

Onsdagen den 25 februari, förmiddag
Måndagen den 25 maj, under Klimatrådets Klimatvecka
Måndagen den 28 september, förmiddag
Fredagen den 4 december, förmiddag

Justerare
Vid anteckningarna
Andreas Olsson

Ordförande
Minoo Akhtarzand

www.Klimatrådet.se
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