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Minnesanteckningar från Klimatrådets möte den 20 juni 2011
Tid: 2011-06-20, klockan 13:00 - 16:00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen
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Klas Heed
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Per-Ola Simonsson
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Mikael Olsson
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Magnus Olsson
Fastighets AB Norrporten
Marie Johansson
Gislaveds kommun
Frank Augustsson
Fagerhults Belysning Sverige AB
Greger Phalén
Höglandsvind AB
Britt-Marie Larsson
Skogsstyrelsen, Höglandets distrikt
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Lars-Erik Fälth
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Stefan Lundvall
Eva Hallström
Andreas Olsson

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län

1.

Mötet öppnas
Landshövding Minoo Akhtarzand hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Mötesantecknare
Det anmäldes att dagens mötesanteckningar förs av Andreas Olsson.

3.

Kort presentationsrunda
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Ledamöterna presenterade sig för varandra.
4.

Sammanfattning föregående möte
Minoo Akhtarzand sammanfattade vad som framkom under föregående
möte och lyfte särskilt fram vikten av att nå Klimat- och energistrategins
vision, att vara ett plusenergilän 2050. Höga krav kommer att ställas i hela
länet och Klimatrådets arbete är en mycket viktig del i att vara
pådrivande för att nå visionen och de uppsatta målen.

5.

Exempel på scenarier som uppfyller vision och mål
Stefan Lundvall och Eva Hallström visade scenarier som uppfyller
Klimat- och energistrategins vision och mål. Regionförbundet
kommenterade presentationen och framhöll vikten av att ge en
kostnadsbild för investeringar som krävs för att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder. Evas och Stefans presentation finns på
Klimatrådets hemsida.

6.

”Laget runt” erfarenhetsutbyte
Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun arbetar med
energieffektivisering i byggnader och har antagit en energi- och
klimatstrategi med uppsatta mål. Jönköping Energi AB kommer inom
kort att ansöka om att få uppföra och driva ett bioeldat kraftvärmeverk
på Torsviksområdet. Från och med den 19 juni 2011 drivs fler bussar
inom tätortstrafiken i Jönköping med förnyelsebara bränslen (biogas). I
sammanhanget framhålls vikten av samarbete för att möta de två
utmaningarna för biogasens framtid, att få fram substrat och hanteringen
av biogödsel.
Tommy Fritz, Tosito Invest AB framhåller att fastighetsbranschen har
stora utmaningar inom området.
Tomas Werthén, Habo kommun har en klimat- och energistrategi där
man nu arbetar för att ta fram mål för nästa mandatperiod samt en
vindkraftspolicy. Tekniska kontoret arbetar med
energieffektiviseringsbesparingar. En person kommer att anställas för att
arbeta med dessa frågor tillsammans med Mullsjö kommun som även kan
ingå i en fokusgrupp för Klimatrådet.
Bengt Dahlqvist, Regionförbundet arbetar inte handgripligen med
frågorna utan har en stödjande och uppmanande funktion. Under hösten
kommer Regionförbundet att besöka kommunerna i länet i arbetet med
att revidera nuvarande RUP, regionalt utvecklingsprogram, till RUS,
regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län.
Arne Ottosson, Gnosjö kommun har miljö- och klimatfrågor som
prioriterade områden i verksamhetsbudgeten för 2012.
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Ivana Abrahamsson, Landstinget arbetar utifrån fyra perspektiv:
medborgare- och kund, process- och produktion, lärande- och förnyelse
samt det ekonomiska perspektivet. På 15 år har Landstinget minskat
energiförbrukningen med 60 % och elanvändningen har under samma
period minskat med 4 %. Ivanas presentation finns på Klimatrådets
hemsida.
Anders Råsberg, LRF framhåller att det inom vissa områden kan finnas
motstånd för nyetablering av vindkraft redan i planeringsskedet. LRF
menar att det är viktigt hur man i länet arbetar med synen på vindkraft.
Vissa kommuner har gått ut med föreläggande om energieffektivisering
vilket har, hos vissa lantbrukare, uppfattats som negativt. Frågan om
biogas är högst aktuell där tillsynsavgiften från myndigheternas sida är
orimligt hög. LRFs förbundsstyrelsen har beslutat att satsa 300 miljoner
kronor på klimatarbetet kommande år.
Marita Ivarsson, Schenker har antagit ett 7 punktsprogram, där varje
punkt har en handlingsplan, med målsättningen att halvera
koldioxidutsläppen per transporterat ton till 2020. Schenker Åkeri
medverkar aktivt i detta arbete och har satt som mål att minska
koldioxidutsläppen till 2012 med 30 %.
Mats Holmgren, Swerea SWECAST ingår som ett av fem institut i
Swerea och sorterar under Näringsdepartementet. Fokus ligger på
utveckling inom industrin där Swerea bland annat har i uppdrag av
Näringsdepartementet att arbeta med energieffektivisering. Swerea
SWECAST är en av organisatörerna till energieffektivisering i grupp
(ENIG). Som en av grundpelarna finns ett projekt som drivs i samarbete
med Energimyndigheten. ENIG samlar, skapar och sprider kunskap om
effektiv energianvändning.
Per Hallerstig, Högskolan i Jönköping arbetar inom tre områden: interna
projekt, forskning och utbildning. Lokaler är ett fokusområde för interna
projekt. På forskningssidan samverkar högskolan inom gjutning med
SWECAST. Ljushögskolan som ingår i Jönköpings Tekniska Högskola
arbetar mycket med energieffektivisering inom ljus- och belysning.
Högskolan tillhandahåller även utbildning inom området. I samarbete
med de främsta teknikföretagen och kompetenserna både i och utanför
Sverige startas en akademisk kurs med World Solar Challenge 2013 som
mål. Högskolan bygger Sveriges första bil som ska delta i tävlingen.
Henrik Zäther, HSB är miljöcertifierade enligt ISO och har antagit en
gemensam klimatstrategi och tecknar klimatavtal med sina
bostadsrättsföreningar för att åstadkomma en gemensam sänkning av
HSB:s utsläpp av växthusgaser. HSB har individuell mätning i
nybyggnation. Förra året genomförde HSB ett ”klimattåg” som stannade
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på olika platser i landet och hade 17 000 besökare. Till år 2023 ska
utsläppen av växthusgaser halveras, med basår 2008.
7.

Gruppdiskussion samt punkt 8 summering av gruppdiskussion
Gruppdiskussionen utgick ifrån nedanstående punkter:
•
Strategiska frågor under året och prioriteringar av åtgärder
•
Viktiga datum (där länets intressen behöver bevakas och framföras)
•
Gemensamma projekt
•
Goda exempel
•
Tema för nästa möte
•
Övrigt
Grupp ”Gula sofforna”
Diskussionen hade fokus på vikten av att kommunicera Klimatrådets roll
och aktiviteter gentemot omvärlden på ett bra sätt. Därför lyfte gruppen
fram värdet av att bilda en PR-grupp/kommunikationsgrupp som
komplement till fokusgrupperna.
Grupp ”Sessionssalen Vättern”
Diskussionen hade fokus på gemensamma projekt samt att det är viktigt
att lyfta frågan om ett energikontor. Vi går miste om många projekt då vi
inte har ett energikontor i länet. Målsättningen bör vara att det under
året beslutas om att bilda ett energikontor. Gruppen föreslår att en lista
på alla pågående och avslutad projekt/aktiviteter tas fram av
deltagarna i Klimatrådet för att, på ett effektivt sätt, hitta synergier för det
fortsatta arbetet med bland annat energieffektivisering. Frågan går ut per
epost i samband med utskick av minnesanteckningar från mötet den 20
juni 2011.
Grupp ”Rocksjön”
Det är viktigt att Klimatrådet lyfter fram goda exempel samt att olika
aktörer ges denna möjlighet, allt för att utnyttja varandras dragkraft i
arbetet. Biogas är högst aktuellt där det kan vara intressant att se på
mindre kontra större anläggningar. Gruppen lyfter även fram frågan om
krav i samband med byggnation och att dessa ser olika ut i olika
kommuner runt om i länet.

9.

Bildande av beredningsgrupp och fokusgrupper
Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
•
Transporter och Planering
•
Förnybar energi och Jord- och skogsbruk
•
Anpassning till klimatförändringar
•

Stefan Lundvall redogjorde för inkomna förslag och behov av
kompletteringar (se bilaga 1, beredningsgrupp och fokusgrupper 20 juni
2011).
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Ivana Abrahamsson föreslår att ytterligare någon inom näringslivet bör
ingå i beredningsgruppen, återkommer med förslag på person och
organisation.
Marie-Louise Jarl från Högskolan i Jönköping föreslås ingå i
fokusgruppen Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil.
Regionförbundet föreslår Emil Hesse som ordförande för fokusgruppen
för Transporter och Planering.
HSB föreslår Ulrika Malmsten till fokusgruppen för
Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil.
Angående medverkan från kyrkan avses inte bara Svenska kyrkan utan
alla samfund.
Ordförande uppmanade de organisationer som ännu inte lämnat förslag
till deltagare i grupperna att snarast göra det. Det är av stor vikt att
beredningsgruppen och de fyra fokusgruppernas så snart som möjligt kan
påbörja sitt arbete. Efter diskussion och i enlighet med förslag från
Länsstyrelsen enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen beslutar att
tillsätta beredningsgrupp och fokusgrupper med utgångspunkt från
redovisat förslag och redovisade behov av kompletteringar. Grupperna
bör utses så att de kan påbörja sitt arbete i god tid innan nästa
Klimatrådsmöte den 18 november 2011.
10. Kommande möten hösten 2011 och år 2012
Klimatrådet bestämde att ha kommande möten enligt följande:
Den 18 november 2011, förmiddag klockan 09.00 – 12.00
Den 10 februari 2012, förmiddag klockan 09.00 – 12.00
Den 11 maj 2012, förmiddag klockan 09.00 – 12.00
Den 12 oktober 2012, förmiddag klockan 09.00 – 12.00
Den 7 december 2012, förmiddag klockan 09.00 – 12.00
I samband med Klimatrådets möten kan studiebesök genomföras.
Sedan tidigare finns Domstolsbyggnaden på förlag.
11. Övrigt
Inga övriga punkter var anmälda.
12. Summering och avslutning
Klimatrådet enades om att fastställa följande:
•
Att ge beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte
behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PRgrupp/kommunikationsgrupp.
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•

•

•

Att ta fram en lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter
med hjälp av fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier
för det fortsatta arbetet.
Att tema för nästa möte blir energieffektivisering där en redovisning
kommer att göras av gruppen för Energieffektivisering, konsumtion
och livsstil.
Att Länsstyrelsen beslutar att tillsätta beredningsgrupp och de fyra
fokusgrupperna.

Trevlig sommar!
Vid anteckningarna
Andreas Olsson
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