MISSIV

Datum
2020-12-15

Beteckning
425-10598-2019

Sida 1/4

Annika Pers Gustafsson
Samhällsavdelningen
010-223 64 26
Enligt sändlista

Vill din organisation vara med och bidra till att
minska vår klimatpåverkan och öka den
förnybara energin i länet?
REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram åtgärdsprogram för länet. Nu är det
åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan som är aktuellt.
Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 ges möjlighet för alla
organisationer som vill att:
1. lämna synpunkter på förslaget, samt
2. svara på vilka av åtgärderna som din organisation kan bidra med att genomföra.
Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på 20 åtgärder och kommer att gälla mellan juli
2021–2025. Det ersätter ett tidigare program som gällde mellan åren 2015–2019.
VILL DIN ORGANISATION VARA MED OCH BIDRA? GÖR SÅ HÄR!

Ladda ner remissversionen av åtgärdsprogrammet. Den finns att ladda ner på
Klimatrådets webbplats. (https://klimatradet.se/atgardsprogram/)
1. Gå igenom åtgärdsförslagen som finns i åtgärdsprogrammet och svara på
vilka åtgärder ni vill genomföra under programperioden. Skriv in era svar i
bifogad excelfil.
Block 1 innehåller tre strategiska åtgärder där åtgärd 1 gäller alla. Block 2 innehåller 17 områdesspecifika
åtgärder och block 3 är en idébank med sju projektåtgärder.

•

Har din organisation inte varit med i framtagandet, men vill delta?
Fyll i excelfilen vilken organisation ni är och vilka åtgärder ni vill åta er. Ni
väljer själva hur stort åtagande ni vill ha: alla deltagande aktörer genomför
åtgärd 1. Vill ni åta er mer? Kanske vill ni genomföra någon av åtgärderna
som redan finns med i programmet eller har ni förslag på andra åtgärder?
Fyll i så fall i det på den första tomma raden i excelfilen.

•

Intresserade av projektåtgärderna?
För projektåtgärderna anges inget åtagande i detta skede. Lämna gärna en
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kommentar om din organisation anser att projektåtgärden är värdefull att
den genomförs och om ni har intresse av att delta vidare i processen för den
specifika projektåtgärden.
2. Ange dina övriga synpunkter på förslaget, både generella och detaljerade.
Disponera dina synpunkter efter åtgärdsprogrammets kapitel och sidnummer.

Svar önskas senast den 31 mars 2021 med e-post till Länsstyrelsen:
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 425-10598-2019.
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under
remisstiden och att diskutera förslaget till åtgärdsprogram.
Kontaktperson är:
Annika Pers Gustafsson, 010-223 64 26 annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se

Helena Jonsson
Landshövding
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Bakgrund
Åtgärdsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 (främst mål 13), ambitionerna i
Parisavtalet, och Sveriges miljökvalitetsmål. Tillsammans med Jönköpings läns klimat- och
energistrategi skapas en plattform för det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkande
utsläpp och öka andelen förnybar energi.
Klimat- och energistrategin (2019:18) visar en gemensam inriktning för klimat- och
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet, och är basen för det
arbete som genomförs i länet. I strategin finns vision och mål för länet till 2045 samt
beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen. Problemen är i
många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull
roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.
LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG

Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att
nationella mål för genomslag i samhället. Inom energi- och klimatområdet är uppdraget att
samordna och leda det regionala arbetet, och i miljömålsarbetet är uppdraget att i bred
samverkan utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin utgångspunkt i
länets klimat- och energistrategi.
ÅTGÄRDSPROGRAMMETS SYFTE

Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter
och därmed även bidra till de klimat- och energipolitiska målen i samhället i stort.
Åtgärdsprogrammet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att minimera länets
klimatutsläpp, öka den förnybara energin och därmed bidra till länets klimat- och
energistrategi.
FRAMTAGANDEPROCESSEN

Framtagandet har skett under 2020 i bred samverkan med länets kommuner, Region
Jönköpings län samt klimatrådets aktörer med tillhörande fokusgrupper och arbetsgrupper.
Arbetet startade med en översyn av de föregående åtgärdsprogrammen, och togs vidare via
workshopar och dialogtillfällen under våren och hösten 2020.
Remissperioden pågår till och med 31 mars 2021. Därefter tas inkomna synpunkter
omhand och åtgärdsprogrammet fastställs under sommaren 2021, och gäller sedan fram till
och med 2025.
UPPLÄGG

Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block:
1. Strategiska åtgärder, 3 åtgärder
2. Områdesspecifika åtgärder, 17 åtgärder
3. Projektåtgärder, 7 åtgärder
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Sändlista
Aneby kommun
Aneby Miljö & Vatten AB
Stiftelsen Aneby Bostäder
Aneby Näringsliv
Eksjö kommun
Eksjö Energi
Eksjö.nu
Eksjöbostäder AB
Gislaved kommun
Gislaved Energi
Gislavedshus
Enter Gislaved
Gnosjö kommun
Business Gnosjö Region AB
Fastighets AB Järnbäraren
Habo kommun
Habo Energi
Habo Bostäder AB
Jönköping kommun
Jönköping Energi AB
Bostads AB Vätterhem
JuneHem AB
Södra Munksjön Utvecklings AB
Mullsjö kommun
Mullsjö Energi & Miljö
Mullsjö Utveckling AB
Mullsjö bostäder
Nässjö kommun
Nässjö Affärsverk
Nässjö Näringsliv AB
Fastighets AB Linden
Sävsjö kommun
Njudung Energi
Sävsjö Näringsliv AB
Sävebo AB
Tranås kommun
Tranås Energi
Tranås United
AB Tranåsbostäder
Vaggeryds kommun
Vaggeryds Energi
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB
Vetlanda kommun
Nuvab
Witalabostäder
Värnamo kommun
Värnamo Energi

Värnamo Näringsliv
Finnvedsbostäder
Region Jönköpings län
Almi Företagspartner AB
Arkitekthuset
Atteviks Bil AB
Beyond by Andpeople AB
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Castellum
CSR Småland
Cybercom
Elmia
EWAYS
FC Gruppen
Forserum Safety Glass AB
Friskis och Svettis
Företagarna Jönköpings län
Försvarsmakten
GARO
Handelskammaren Jönköpings län
HSB Göta
Hushållningssällskapet
Husqvarna group
Jordbruksverket
Jönköping University
Kommuninvest
Linköpings universitet
LRF Jönköpings län
Miljösamverkan Jönköpings län
Naturskyddsföreningen Jönköpings län
OBOS Sverige AB
Riksbyggen
RISE
Science Park Jönköping
Skanska
Skogsstyrelsen Jönköpings län
SWECO
Swegon
Svenskt näringsliv Jönköpings län
Sävsjö Transport AB
Södra
Tosito
Trafikverket
Trafikverket Jönköpings län
Träbyggnadskansliet
Träcentrum
TUC

