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Mötesanteckningar Klimatrådet den 14
december 2016
Länsstyrelsen klockan 09.00 – 12.00 med efterföljande lunch.
NÄRVARANDE
Håkan Sörman, ordförande
Tanja Jevtic
Erik Hugander
Anna-Karin Zinnerfors
Lars-Erik Fälth
Henrik Zäter
Gottlieb Granberg
Michael Ginér
Gunnar Pettersson
Niklas Broberg
Helena Zar Wallin
Fridolf Eskilsson
Anna Werbitsch Arnell
Stefan Eklund
Patrik Cantby
Backlund Rune
Jansmyr Agneta
Olle Strandsäter
Per-Ola Simonsson
Tommy Fritz
Malin Classon
Johan Virdung, adjungerad
Patrik Westerlund, adjungerad
Gisela Brumme, adjungerad
Andreas Olsson, adjungerad
ÖVRIGA DELTAGARE
Frida Moberg
Catarina Kristensson
Otto Hedenmo

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Trafikverket Region Syd
Region Jönköpings län
IKEA
Aneby kommun
HSB
Värnamo kommun
Försvarsmakten Militärregion syd
Habo kommun
Husqvarna AB
Högskolan i Jönköping
Jönköping Energi AB
Lantbrukarnas Riksförbund
Myresjöhus AB
Nässjö Affärsverk AB
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Skanska Sverige AB
Träcentrum
Tosito Invest AB
Värnamo Energi
Ordförande, Anpassning till
klimatförändringar, Värnamo kommun
Ordförande, kommunikationsgruppen och
Redaktionsrådet, Länsstyrelsen
Energieffektivisering, Konsumtion och
Livsstil
Ordförande Klimatrådets
beredningsgrupp, Länsstyrelsen
Sekreterare fokusgrupp, Klimatanpassning
Sekreterare fokusgrupp, Förnybar energi,
Jord- och skogsbruk
Projektledare solkraft, Länsstyrelsen
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Jesper Agrelius
Karin Hermansson

Projektledare Bridging the gap, Rådets
uppföljning och resultat, Länsstyrelsen
Avdelningschef, Länsstyrelsen

1. Mötets öppnande och allmän information
Ordföranden hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagens
mötesanteckningar förs av Andreas Olsson. Inga övriga frågor framfördes och
dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag.

2. Nya ledamöter och beslut för år 2017
Rådet ställde sig bakom utskickat förslag, bilaga 1 till dagordningen, om
tillsättande av Klimatrådets ledamöter med beredningsgrupp,
kommunikationsgrupp, fokusgrupper och arbetsgrupper. Beslut tas innan
årsskiftet. Ledamöterna samt engagerade deltagare i rådets grupper har tillfrågats
och accepterat. Nya ledamöter som förstärker Klimatrådet arbetet presenterades:
Patrik Cantby, VD, Nässjö Affärsverk AB
Anna Werbitsch Arnell, Regionchef Jönköpings län, Lantbrukarnas Riksförbund
Michael Ginér, Överste chef vid Ing 2 och Eksjö Garnison, Försvarsmakten
Malin Classon, VD, Värnamo Energi, Värnamo Energi
Erik Hugander, Ledamot regionfullmäktige, Region Jönköpings län
Håkan Axelsson, VD, FC-Gruppen.
Gunnar Pettersson, Kommunstyrelseordförande, Habo kommun
Gert Jonsson, Kommunstyrelseordförande, Vaggeryds kommun
Stefan Jonsson, VD och koncernchef, GARO AB

3. Föregående mötesanteckningar från den 2 september
Föregående mötesanteckningar har skickas ut den 21 oktober. Beslutade
satsningar följs upp på dagens möte. Inga synpunkter framfördes,
mötesanteckningar lades därmed till handlingarna. Alla mötesanteckningar finns
på www.klimatrådet.se.

4. Rapport från beredningsgruppen
Andreas Olsson inledde med att kort informera rådet om den globala
utvecklingen och för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala
temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva mot att begränsa den till
1,5 grader, krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till
nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen behöver
sedan övergå till negativa nivåer under andra hälften av århundradet. De närmaste
åren är helt avgörande för om världen ska lyckas och därmed minska riskerna för
att klimatförändringen blir farlig.
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Figur 1. Utvecklingen av de globala koldioxidutsläppen i miljarder ton 1970-2014.
Källa: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, http://infographics.pbl.nl/website/globalco22015/

Därefter presenterades rådets övergripande arbetsmodell, figur 2 nedan, som
bygger på vad som kärvs för att nå visionen om ett Plusenergilän. Arbetet som
krävs för att fortlöpande åstadkomma långtgående resultat, effekter och nå
uppsatta mål förbättras löpande, och förstärks under 2017 genom att ytterligare
resurser tilldelats under 2016 (läs projekt har beviljats).

Figur 2. Klimatrådets arbetsmodell.

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet
redan idag).
(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs).
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(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper).
(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).
A) PROJEKT INOM RAMEN FÖR KLIMATRÅDET

Inom ramen för Klimatrådet har flera projekt initierats, förankrats och fått
finansieringen genom extern finansiärer såsom Energimyndigheten och
Tillväxtverket.
Två aktuella projekt som nyligen beviljats medel är:
1. SOLKRAFTSPROJEKTET

Otto Hedenmo presenterade tre förslag på hur rådet kan bidra och stötta
utbyggnaden av solkraft i länet ytterligare. Projektet har en budget på drygt 2 miljoner
kronor och pågår september 2016 – september 2018.
Rådets ställningstagande
Rådet ställde sig bakom alla tre förslagen med vissa administrativa tillägg såsom att
satsningen förankras i vanlig ordning, förlängd genomförandeperiod för utmaningen
(tidigare tävlingen) samt förtydliga underliggande fakta.
Förslaget framgår i sin helhet av bilaga 2 till dagordningen.
2. PROJEKTET BRIDGING THE GAP

Jesper Agrelius presenterade projektets bakgrund, syfte och inriktning. Projektet har
beviljats 2,5 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
och projektets totala budget är 4,5 miljoner kronor. Länsstyrelsen och Region
Jönköpings län tillsammans med organisationer ur Klimatrådet medfinansierar
projektet som pågår mellan december 2016 – december 2019.
Projektets övergripande syfte är att förstärka Jönköpings läns position ytterligare
inom klimatarbetet genom att inkludera ett bredare perspektiv i uppföljningen av
åtgärder och satsningar i Klimatrådets organisationer, påskyndar en omfördelning av
medel från fossil energi till förnybar och förstärka kommunikationen ytterligare för
att systematiskt nå ut med den senaste tekniken inom transportområdet.
B) GRAFISKT MANÉR KLIMATRÅDET

Patrik Westerlund presenterade förslag, utifrån utskickad enkät till rådets ledamöter,
samt tidplan för att arbeta fram ett grafiskt maner som ska förstärka rådets
kommunikation.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom förslagets inriktning.
C) +E

Patrik Westerlund presenterade arbetet med +E. Näst nummer (nummer 15) ges ut
den 11 januari 2017. Därefter föreslås att ett nummer ges ut i samband med
Klimatveckan i september. Frågor ställdes om rådet fortsatt ska ge ut +E som
papperstidning och vilka alternativa kanaler som finns för rådets fortsatta
kommunikativa insatser till allmänheten.
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Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom förslagets inriktning och rådet producerar ett nummer av
tidningen +E i samband med Klimatveckan 2017.
D) KLIMATVECKAN 2016 OCH 2017

Andreas Olsson summerade Klimatveckan 2016 som hölls den 6-13 september för
tredje året i rad. Klimatveckan 2016 blev större, bättre och mer välbesökt än någonsin
tidigare. Som exempel dubblade Klimatkonferensen antalet besökare till 820 personer
och närmare 100 på länk. Hela Klimatveckan summeras på
http://klimatveckan.klimatradet.se/
Planeringen för Klimatveckan 2017 har påbörjats och styrgruppens förslag kommer
att förstärka Klimatveckans genomslag ytterligare.
Inriktningsbeslut
Rådet sig bakom förslagens inriktning med undantag för tiden som justeras och
skickas ut efter mötet.
Förslaget framgår i sin helhet av bilaga 5 till dagordningen.
E) ÅTGÄRDSFÖRSLAG - TRÄ OCH GLAS

Catarina Kristensson, ersatte på mötet Carlos Pettersson ordförande i fokusgruppen,
presenterade ett förslag som syftar till att stimulera till ökat träbyggande i Jönköpings
län.
Inriktningsbeslut
Rådet sig bakom förslagets inriktning.
Förslaget i sin helhet framgår av bilaga 4 till dagordningen.
F) NULÄGE PROGRAM KLIMATANPASSNING

Ordförande Johan Virdung presenterade tillsammans med sekreterare Frida Moberg
nuläget för Klimatrådets åtgärdsprogram inom Klimatanpassning. Bedömningarna
avser de svar som inkommit till kommunenkäten för 2015, aktörens egen bedömning,
Länsstyrelsens bedömning av åtgärden efter tertial 2, 2016.
Av totalt 43 åtgärder är 8 genomförda, 6 har kommit halvvägs och 17 stycken har
påbörjats. Resterande 12 har ännu inte påbörjats. Hela sammanställningen finns på
Klimatrådet.se
Inriktningsbeslut
Rådets ställde sig bakom att någon externremiss inte krävs för Kontrollstation 2017,
då de justeringar som tas inte innebär ett större åtagande för respektive aktör än
redan beslutade. Kontrollstationen redovisas på rådets nästa möte, 21 mars 2017.
G) KLIMATPRISET 2017

Andreas Olsson började med att summera årets upplägg och genomförande.
Höjdpunkten för priset var att över 500 personer deltog under prisceremonin på
Klimatkvällen den 13 september.
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Beredningsgruppen föreslår inga större justeringar för Klimatprisets tidplan och
inriktning år 2017.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom förslagets inriktning.
Förslaget i sin helhet framgår av bilaga 6 till dagordningen.
H) UPPFÖLJNING OCH RESULTAT

Jesper Agrelius presenterade ett nuläge med utvalda nyckeltal för länet som
geografiskt området. Jesper presenterar även det pågående arbetet med att följa upp
av rådet beslutade åtgärder och satsningar.

http://klimatradet.se/resultat/uppfoljning-och-utvardering/.
Inriktningsbeslut
Rådet önskar få så en sammanfattande nulägesbild för länet som geografiskt område
samt för rådets satsningar och åtgärder med fokus på resultat och vilka fortsatta
insatser som krävs för att nå uppsatt klimatmål.
I) RÅDETS EKONOMI 2017

Andreas Olsson presenterade förslaget som hade skickats ut inför mötet. Inga
synpunkter har framförts från ledamöter som inte kunde närvara på mötet och rådet
ställde sig enhälligt bakom förslaget vid senaste mötet. Förslaget har remitterats till
länets 13 kommun samt Regionen för beslut i respektive organisation. Samtliga
organisationer står bakom förslaget och budgeten kan därmed fastställas för 2017.
Mot barkund av att +E kommer att ges ut vid ett tillfälle i samband med
Klimatveckan kommer kostnaderna att minska och en revidering görs till kommande
rådsmöte.
Inriktningsbeslut
Rådet ställde sig bakom inriktningen.
Förslaget i sin helhet framgår av bilaga 7 till dagordningen.
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5. Rådets fokus år 2017
Ordföranden inledde med att lyfta fram vikten av att rådet framöver fokusera på två
eller tre insatsområden som rådet har mandat att påverka och kan åstadkomma
långtgående resultat.
En diskussion fördes där bland annat behovet av att öka takten i omställningen av
transportsektorn samt ökat fokus på beteendefrågor lyftes fram som centralt.
Inriktningsbeslut
Rådet gav beredningsgruppen i uppdrag att inför nästa möte återkomma med förslag
på insatsområden som rådet kan enas om, lyfta fram konkreta förslag inom och
genomföra samt följa upp under år 2017.

6. Övrigt
Inga övriga frågor anmäldes.

7. Förslag på rådsmöten år 2017
Rådet beslutade att hålla fyra möten under 2017.
Tid och plats för samtliga möten är klockan 09.00 – 12.00 Länsstyrelsen,
Sessionssalen.
1. Den 21 mars
2. Den 22 juni
3. Den 6 september
4. Den 6 december

8. Summering
Klimatrådet enades om att:
1. Solkraft, ställa sig bakom alla tre förslagen med vissa
administrativa tillägg. Punkt 3.
2. Grafiskt maner, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.
3. +E, ställa sig bakom förslagets inriktning med ett nummer under
2017. Punkt 3.
4. Klimatveckan 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning med
undantag för tiden som justeras. Punkt 3.
5. Åtgärdsförslag Trä och Glas, ställa sig bakom förslagets
inriktning. Punkt 3.
6. Nuläge program för Klimatanpassning, ställa sig bakom
förslagets inriktning. Punkt 3.
7. Klimatpriset 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.
8. Uppföljning och Resultat, ställa sig bakom förslagets inriktning.
Punkt 3.
9. Rådets ekonomi 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning.
Punkt 3.
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10. Rådets fokus år 2017, att ge beredningsgruppen i uppdrag att
inför nästa möte återkomma med förslag på insatsområden för
2017. Punkt 5.

9. Mötet avslutas
Ordföranden 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
Håkan Sörman

www.klimatrådet.se
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