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Minnesanteckningar från
Klimatrådsmötet den 2 september 2016
Plats: Länsstyrelsen, klockan 09.00 – 12.00 med efterföljande lunch.
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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. Därefter
fastställdes dagordningen i enlighet med utskickat förslag.
Ordföranden lyfte först upp av rådet sedan tidigare beslutade åtaganden, se
summering i föregående mötesanteckningar från den 17 juni. Tiden sedan
föregående möte samt att det varit semester, medförde att beslutade åtaganden
följs upp inför och redovisas på mötet den 14 december.
Sammanfattningsvis är det följande åtaganden som kommer att följas upp:
Rådets två åtgärdsprogram Minskad Klimatpåverkan1 och
Klimatanpassning2.
1. Inriktningsbeslut den 17 juni 2016.
Rådet ställde sig enhälligt bakom att respektive organisation ser över
möjligheterna och incitamenten för att möjliggöra en ökad arbetspendling med
cykel till och från den egna arbetsplatsen.
2. Inriktningsbeslut den 17 juni 2016.
Rådet ställde sig enhälligt bakom att rådets ledamöter ser över möjligheten att
använda biogassymbolen som tillhandahålls av Energikontor Norra Småland.
3. Inriktningsbeslut den 4 december 2015.
Rådet ställde sig enhälligt bakom att rådets ledamöter ser över möjligheterna för
den egna verksamheten att etablera alternativt aktivt bidra till att en el-bilspool
etableras.
Därefter lyfte ordföranden fram summeringen från föregående möte samt status
för respektive satsning/åtgärd (status i kursiverad stil under respektive punkt):







Beslutade årgärder, Följa upp av rådet tidigare beslutade årgärder och

satsningar på mötet i september. Följs upp den 14 december.
Arbetspendling med cykel, Rådet ställde sig bakom att respektive
organisation ser över möjligheterna och incitamenten för att möjliggöra
en ökad arbetspendling med cykel till och från den egna arbetsplatsen.
Följs upp den 2 september. Följs upp den 14 december.
Kraftsamling biogas II, Rådet ställde sig bakom att alla ledamöter ser
över möjligheten att använda biogassymbolen samt ge fokusgruppen i
uppdrag att återkomma med konkreta förslag på förstärkt genomförande
till nästa rådsmöte den 2 september. Med på dagordningen.
Rådsintervjuer. Ordföranden föreslog att beredsingruppen återkommer
med konkreta förslag på hur arbetet ska följas upp på kommande möte.
Ett förslag som rådet ställde sig bakom. Följs upp den 14 december.

http://klimatradet.se/wp-content/uploads/2014/02/WEBBANPASSAD-2014-27-Anpassning-tillett-forsndrat-klimat.pdf
1

http://klimatradet.se/wp-content/uploads/2014/02/WEBBANPASSAD-ÅtgrädsprogramMinskad-Klimatpåverkan.pdf
2
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Klimatpriset 2016, Rådet ställde sig bakom att Klimatpriset 2016 delas

ut på kvällen den 13 september. Ordföranden tackade därefter för
presentationen och kunde konstatera att arbetet är i fas och ser fram
emot att ta del av årets nominerade. Med på dagordningen.
Fossilfria fordon 2020, att beredsingruppen återkommer med ett antal
konkreta förbättringsförslag utifrån resultaten. Följs upp den 14 december.
Uppföljning av åtgärder, Länsstyrelsen följer under hösten/vintern
upp alla organisationer i rådet utifrån av rådet beslutade åtgärder. Följs
upp den 14 december.
Solkraftssatsning i länet, att fokusgruppen för Transporter och
Planering blir referensgrupp i projektet samt att genomförande-,
uppföljnings-, och kommunkationsplan förankras genom fokusgruppen,
beredningsgruppen och därefter i rådet.
Program för hållbar utveckling, att förslag till program för hållbar
utvekling skickas ut för remiss till Klimatrådets medlemmar för att få in
värdefulla synpunkter. Efter remissrundan kommer ett slutgiltigt förslag
att lämnas för politisk beredning i september. Rådet har fått programmet på
remiss samt att Länsstyrelsens svar bifogades dagordningen.

2. Föregående mötesanteckningar från den 4 december
Föregående mötesanteckningar hade inför mötet inte hunnits med att skickas ut.
Mötesanteckningarna läggs upp på www.klimatrådet.se direkt efter mötet. Inga
synpunkter framfördes.

3. Rapport från beredningsgruppen
Andreas Olsson inledde med att kort informera rådet övergripande om det
pågående arbetet inom rådets olika verksamhetsområden och informerade om att
respektive fokusgrupps ordförande i sedvanlig ordning ger en mer detaljerad
lägesbild.
KLIMATPRISET 2016

Jesper Agrelius informerade om att tidplanen för Klimatpriset hålls, att antalet
kandidater till rådets Klimatpris för året är 15 stycken. Beredningsgruppen har
valt ut sju kandidater, av dess har fyra finalister valts ut som potentiella vinnare
till årets klimatpris.
Inriktningsbeslut
Rådet beslutade om vinnare av Klimatpriset 2016 samt att tre kandidater ska
tilldelas hedersomnämnanden på Klimatkvällen den 13 september.
FÖRSLAG TILL KLIMATRÅDSBUDGET 2017

Andreas Olsson presenterade förslaget som hade skickats ut inför mötet. Inga
synpunkter framfördes och rådet ställde sig enhälligt bakom förslaget. Förslaget
remitteras därför omgående till länets 13 kommun samt Regionen för beslut i
respektive organisation, återkoppling sker på nästa rådsmöte.
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Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig enhälligt bakom förslaget om budget för år 2017.
KLIMATKLIVSWORKSHOP

Jesper Agrelius presenterade arbetet med att bygga vidare på framgångskonceptet
med workshops som rådet beslutade hösten 2015. Under och i samband med
Klimatveckan hålls workshops i hela länet i nära sammarbete med länets
kommuner och företag. Som innan kommer Naturvårdsverket, Länsstyrelsen,
Energimyndigheten delta på workshopsen. Till alla workshops bjuds även
Energikontoret in för samordningsvinster med pågående projekt.
Inriktningsbeslut
Rådet ser positivt på upplägget och att fokusgrupperna fortsatt är arrangörer för
workshops i samarbete mer aktörer i länet.
KRAFTSAMLING BIOGAS II

Carlos Pettersson återkopplade kort vad som lyftes fram på rådsmötet den 17
juni, då en lägesrapport över projektet Kraftsamling Biogas II lämnades.
Energikontoret är projektägare och projektet är resultatet av ett förankrat och
beslutat åtgärdsförslag i ett av rådets åtgärdsprogram. Projektet i sin helhet finns
på Energikontorets webbplats. Projektets syfte är att utveckla marknaden för
gasfordon. Ett av projektmålen är att fler tankställen etableras i länet.
Klimatrådets åtgärd om en fossilfri fordonsflotta till år 2020 är helt i linje med
projektet.
Klimatrådet uppdrog på föregående möte åt fokusgruppen att till dagens möte
återkomma med konkreta förslag på hur projektet kan förstärkas som bidrar
ytterligare till att projektmålen nås.
Carlos Pettersson och Danny Wong från FordonsGas Sverige presenterade
tillsammans förslag över förutsättningarna för tankstationsetableringar
- Vilka volymer som behöver tankas för att det ska finnas underlag för en
macketablering,
- hur ekonomin ser ut samt status för gasfordon, samt
- hur utbudet av fordon ser ut samt ekonomin för fordonsägandet.
Inriktningsbeslut
Klimatrådets organisationer upprättar en åtgärdsplan som redovisar hur
respektive organisation ska nå en fossilfri fordonsflotta för de egna transporterna.
Åtgärdsplanen med fordonsflottans nuläge delges och följs upp i Klimatrådet
halvårsvis, start den 30 juni 2017.
Rådet ställde sig enhälligt bakom förslaget inriktning och att beredningsgruppen,
genom Länsstyrelsen i samarbete med Energikontoret, tar fram underlag som kan
remitteras till rådets organisationer. Målsättningen är att remissen skickas ut innan
nästa rådsmöte.
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GRAFISKT MANÉR KLIMATRÅDET

Patrik Westerlund presenterade förslag till förbättringsarbete inför år 2017 för att
ytterligare förstärka rådets kommunikation. Gruppen föreslår att rådet tar fram
ett gemensamt grafiskt manér med utgångspunkt från rådets övergripande
inriktning med kärnvärden, vision och mål. Manéret ska fungera i flera olika
medier och hålla över tid.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig enhälligt bakom förslagets inriktning och gav
kommunikationsgruppen i uppdrag att ta fram underlag för återkoppling på nästa
rådsmöte med målsättningen att påbörja arbetet under våren 2017.
KLIMATVECKAN 2016 MED UTBLICK FÖR 2020

Andreas Olsson presenterade kort bakgrunden för Klimatveckan och
styrgruppens inriktning för årets Klimatvecka. Styrgruppen gör bedömningen att
Klimatveckan som hålls den 6-13 september för tredje året i rad är större, bättre
och kommer att bli mer välbesökt än någonsin tidigare. Planeringen inför veckan
har gått bra och alla seminarier som ska vara på plats, är på plats.
Anmälningsläget ser mycket positivt ut och uppbokade kostnader ryms inom
budgeten.
Det finns flera möjligheter att lyfta Klimatveckan ytterligare framöver och mot
den bakrunden hade Jonas Oldmark från det Naturliga steget, som adjungerats till
styrgruppen för Klimatveckan 2016, bjudits in till rådsmötet. Jonas Oldmark gav
en positiv bild av rådets arbete och konstaterade att länet är i framkant i Sverige
och att det för med sig flera möjligheter.
Klimatrådets Klimatvecka har arrangerats sedan 2014. Klimatrådets Klimatvecka
är till sitt upplägg, struktur och förankring helt unik i landet. Klimatveckan har till
sin natur även förmågan att skapa en accelererad innovationskraft inom hållbar
utveckling, med fokus på miljö, energi och Klimat.
En diskussion fördes och rådet ser positivt på att arbete utvecklas och betonar
vikten av att hålla kvar i välfungerande upplägg, struktur och inriktning. Alltså i
linje med 2016 års upplägg, samt med beaktande av utfallet från deltagarenkäter
och summeringen som görs efter genomförd klimatvecka.
Inriktningsbeslut
Rådet gav Länsstyrelsen genom Andreas Olsson, ordförande i styrgruppen, i
uppdrag att återkomma med förslag på uppdragsbeskrivning inklusive förslag på
organisationer som kan komplettera styrgruppen som fick förnyat mandat av
rådet. Ordföranden fick rådets mandat att besluta om uppdragsbeskrivning samt
vilka tillkommande representanter som kan förstärka styrgruppen för år 2017
UPPFÖLJNING OCH RESULTAT

Andreas Olsson och Jesper Agrelius presentade arbetet med uppföljning med
särskilt fokus på infografiken som finns på rådets webbplats. Infografiken ska
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enkelt, lättillgängligt och tydlig lyfta fram en klimatredovisning för länet,
http://klimatradet.se/resultat/uppfoljning-och-utvardering/.

En diskussion fördes och rådet ser positivt på infografiken, dess budskap och att
den fyller ett viktigt syfte. Rådet vill att infografiken kompletteras med mål inom
respektive sektor samt kopplar till vilka insatser som görs för att nå målen. Det
förstärker klimatredovisning som infografiken också syftar till att visa.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom förslag till inriktningsbeslut att Länsstyrelsen fortsätter att
uppdatera och förbättra arbetet med infografiken.

4. Kommande rådsmöten
Den 14 december, förmiddag, Länsstyrelsen.
Mötestider för år 2017 beslutas gemensamt på rådsmötet den 14 december.

5. Summering
Klimatrådet enades om att:
 Uppföljning av åtgärder, Beslutade åtaganden följs upp inför och
redovisas på mötet den 14 december, punkt 1.
 Klimatpriset år 2016, Besluta om vinnare av Klimatpriset 2016 samt att
tre kandidater ska tilldelas hedersomnämnanden på Klimatkvällen den 13
september, punkt 3.
 Budget år 2017, Ställa sig bakom förslaget om budget för år 2017, punkt
3.
 Klimatinvesteringsworkshops, Fokusgrupperna fortsatter arrangera
workshops i samarbete mer aktörer i länet, punkt 3.
 Åtgärdsplan för Fossilfria transporter, Klimatrådets organisationer
upprättar en åtgärdsplan som redovisar hur respektive organisation ska
nå en fossilfri fordonsflotta för de egna transporterna, punkt 3.
 Grafiskt manér, Kommunikationsgruppen tar fram underlag för
återkoppling på nästa rådsmöte med målsättningen att påbörja arbetet
under våren 2017, punkt 3.
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Klimatveckan 2017, ge Länsstyrelsen i uppdrag att återkomma med

förslag på uppdragsbeskrivning inklusive förslag på organisationer som
kan komplettera styrgruppen som fick förnyat mandat av rådet, punkt 3.
Infografik, ställa sig bakom förslaget och Länsstyrelsen fortsätter att
uppdatera och förbättra arbetet med infografiken, punkt 3.

6. Mötet avslutas
Ordförande framförde ett stort tack till rådets ledamöter för visat engagemang
under året, till fokusgruppernas ordförande för mycket bra presentationer.

Vid anteckningarna
Andreas Olsson

Justerare
Ordförande
Anneli Wirtén

www.klimatrådet.se
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