Klimatrådsmöte den 10 mars 2021
Klockan:
Var?

09.00 – 12.00.
Digitalt

Minnesanteckningar
1. Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet
Inga övriga punkter anmäldes. Inga synpunkter har framförts på dagordningen eller på
informationspunkterna.
Dagordningen fastställdes.
Andreas har fått deltidstjänst på Blekinge Teknikska Högskola, och därför kommer
Frida Moberg och Annika Pers Gustafsson att ta över samordningen av Klimatrådet
istället. Frida är den du kontaktar i första hand.
Dagens mötesanteckningar förs av Frida Moberg.

2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunker. Mötesanteckningarna fastställdes.

3. Prioriteringar 2021
Eftersom Länsstyrelserna har knappare resurser för energi- och klimatarbete under
2021, har ett förslag på vilka grupper och insatser som med nu gällande budget kan
samordnas av Länsstyrelsen tagits fram. Förslaget presenterades och diskuterades:

STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet ställer sig bakom att beredningsgruppen får i uppdrag att utifrån rådets
diskussion hantera situationen och samordning för återstående grupper och insatser.
Semast den 19 mars återkommer respektive aktör i Klimatrådet om aktören kan överta
samordningsansvar för någon av de ännu ej lösta grupperna, eller förslag på lösning.
Avseende Trähusskolan och trähusgruppen kan trähusnätverket som finns på Höglandet
eventuellt samordna.

4. Klimatveckan 2021
Förslag på hur klimatveckan kan genomföras presenterades enligt nedan:
• Sedan tidigare har Klimatrådet tagit beslut om att klimatveckan ska genomföras i
samarbete med Elmia Matbruk under vecka 42 2021, vilket föreslås stå kvar.
• Klimatkonferensen föreslås ha mat-tema.
• Aktörer som vill arrangera egna aktiviteter föreslås kunna göra det på samma sätt
som tidigare.
• Klimatveckan genomförs så långt som möjligt digitalt, men fysiska aktiviteter kan gå
gå bra.
För att planera och genomföra veckan tillsätts en styrgrupp och en projektgrupp, med
representanter från Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, någon kommun, något företag
samt Elmia.
STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet ger i uppdrag att tillsätta en styrgrupp och en projektgrupp, i samarbete med
Elmia.

5. Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete- och program
Maria Cannerborg och Marcus Eskdahl beskrev Regions Jönköpings läns hållbarhetsarbete,
och hur det har resulterat i ett hålbarhetsprogram. Powerpoint bifogas.
Några framgångsfaktorer
1. Hållbarhetsmål naturlig del av strategi- och budgetarbete
2. Regelbunden uppföljning integrerad del i övrig uppföljning
3. Kostnadsberäknade mål och åtgärder
4. Stödjande miljöorganisation för alla verksamheter
5. Kostnadseffektivitet
6. Regionala utvecklingsstaretegin och klimat- och energistrategin ät viktiga i
styrningen

6. Utvärdering av rådet
Klimatrådet utvärderas varje år. I utvärderingen av 2020 inkom 13 fritextpunkter, vilka
presenterades av två av beredningssgruppens representanter (John Wibrand och Anna
Olsson).
De nyckelord som var framträdande var att driva frågor i rådet kring
•
•
•
•
•

de stora penseldragen
förtydliga syfte
diskussion och erfarenhetsutbyte och
hopkoppling av perspektiv samt
delta i den offentliga debatten

Klimatrådet delades upp i smågrupper där varje enskild ledamot först, på egen hand, fick i
uppdrag att fundera på de tre viktigaste punkterna för sig och sin verksamhet. Därefter
diskuterade gruppen och enades om tre tre gemensamma prioriteringar. De tretton
punkterna är:
1. Mer diskussion om samhällsfrågorna, demografi, energiomställningen och vad vi
står får i Jönköpings län. Mindre snuttifierade nedslag i enskilda studenters exjobb.
2. Tydliggöra syftet. Avstämningar vad som uppnåtts. Finns det uppsatta mål? Mer av
inspirerande och intressanta föreläsare.
3. Mer diskussion
4. Jag skulle vilja få mer tips ur te x energieffektiviseringsgruppen och
transportgruppen, saker som jag kan applicera i vårt företag. Hitta samverkan med
annan aktör hade också varit roligt.
5. Uppföljning och utvärdering av vårt arbete. Kan gälla olika moment som t.ex.
klimatberäkningsverktyget.
6. “Fortsätt att lyfta lärande exempel.
7. Kompetensutvecklande inslag, högskola/universitet/näringsliv
8. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi kan ta oss an
möjligheter/utmaningar utifrån våra förutsättningar och genom stärkt samverkan.
9. Hur fungerar kontaktytorna/dialogen mellan Lst och kommunernas förvaltning
avseende rådets beslut/diskussioner/planering? Finns det förbättringsbehov?
10. Uppföljning av åtgärder/aktiviteter/insatser som rådet har initierat/beslutat.”
11. “Vill ju som alla andra gärna ha fysiska möten, men Covid är segdraget! Har precis
kommit tillbaka till fokusgruppen för klimatanpassning och det är ett bra nätverk,
men vi behöver nog bli fler?”
12. Kanske bredda engagemanget hos säljare på tunga fordon, kontakta gärna
Finnveden Lastvagnar som ju säljer Volvo-bilar. Viktigt att vara konkurrensneutrala.
13. Att Klimatrådet deltar mer i den offentliga debatten kring hållbarhetsfrågor samt
bidrar till bildning i dess frågor.
Totalt sett var det fem smågrupper där varje grupps tankar redovisas nedan:
Grupp 1: Punkt 2+5+10, 8 och 13 är de viktigaste för oss. Klimatrådet är ett av de få stora
forum som vi har, därför är erfarenhetsutbyte av stor vikt här. Uppföljning är viktigt, men
med utgångspunkt i klimatrådets syfte och mål.
Grupp 2: 1, 2, 7 och 13. En 10 i topp-lista över ex-jobb som kan presenteras på Rådet vore
intressant. Hur gör vi Klimatrådet 2.0? Hur blir vi vassare? Att vara med i den offentliga
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debatten är nästa steg. Kompetensutvecklande inslag lokalt och utifrån som ger kunskap
och inspiration.
Grupp 3: 1, 6, 13
Grupp 4: 1, 6, 8. Konkreta exempel från företag, inte bara från akademi är viktigt.
Grupp 5: 2 är en grundförutsättning för 1, 7, 13.
SAMMANFATTANDE ANALYS

Klimatrådet vill fokusera på:
•
•
•
•
•

Uppföljning
Erfarenhetsutbyte
Diskussion
Mer synliga i den offentliga debatten
Framtidsdiskussion om klimatrådets utveckling (Klimatrådet 2.0)

STÄLLNINGSTAGANDE

Beredningsgruppen får i uppdrag att, med utgångspunkt från de diskussioner som fördes på
mötet, arbeta fram ett förslag som presenteras för rådet.

7. Vattenkampanjens status
Fokusgruppen bedömer att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att ta fram en egen
vattenkampanj.
Fokusgruppen föreslår att frågan får tas omhand inom ramen för den regionala
vattenförsörjningsplanen och bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och
tillgången till dricksvatten. Dessutom kan den VA-huvudman som vill hoppa på
branschorganisationen Svenskt Vattens vattenkampanj.
STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet ställer sig bakom att avbryta planering och fortsatt arbete med en
vattenkampanj.

8. Åtgärd nr 13 i Åtgärdsprogrammet för Minskad
klimatpåverkan
Åtgärdsprogrammet för Minskad klimatpåverkan är ute på remiss. En av åtgärderna i
programmet handlar om Kampanj om konsumtion (nr 13).
Klimatrådet föreslås vara ansvarig aktör för den och därför behöver rådet ta ställning, innan
remisstiden är slut, om genomförande av åtgärden.
Syftet med åtgärden är att få invånarna i Jönköpings län att förändra sitt beteende så att
konsumtionens miljöpåverkan minskar. Åtgärden innebär att Klimatrådet tar fram och
genomför minst två kampanjer om konsumtion under åtgärdsprogrammets
genomförandeperiod.
Det innebär:
a) Inriktning för kampanjen utreds och beslutas.
b) En kommunikationsplan tas fram.
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c) Informationsmaterial, som ska kunna användas av klimatrådets medlemmar, tas
fram.
STÄLLNINGSTAGANDE

Klimatrådet som samverkansplattform ställer sig bakom åtgärden, vilket innebär att minst 2
kampanjer genomförs av Klimatrådet under perioden juli 2021-dec 2025 och finansieras
genom Klimatrådets budget.

9. Informationspunkter
1.

Avslag på RISE ansökan till Mistra om föreslaget forskningsprogram inom
energiomställning.

2. Åtgärdsprogrammen: Åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan och
Anpasssning till ett förändrat klimat är båda ute på remiss. Påminnelse till de som
inte svarat på remissen ännu, att sista svarsdag är 31 mars. Därefter sammanställs
remissvaren och beslut om ställningstagande tas på Klimatrådets junimöte.
3. Studentförfrågan
Nadine and Katharina >> are planing to write their master thesis about the
influence of the Climate Council on the member organization’s communication and
CSR. Therefore, they would would like to interview around 12-15 people, for
example marketing managers and CEOs of the companies that are part of the
Climate Council. The interviews will be held in english, online and take not more
than 30 minutes. What do the climate council think about that?
De återkommer med en text om vad de önskar, och sina kontaktuppgifter.
4. Anna Carendi, CSR Småland: Varje aktör som är intresserad tar själva kontakt
med Anna Carendi och CSR Småland för deltagande i hållbarhetskonferens den 16
september.

10. Övrigt
Inga övriga frågor

11. Tillbakablick - Rådet 10 år.

Rådet startade 2011 och fyller 10 år i år. Jesper Agrelius presenterade en kavalkad av
händelser från dessa år. PowerPointen bifogas.
Tillbakablicken summerar även Andreas tid i Klimatrådet, som nu avslutas. Tack för allt du
bidragit med, Andreas!

12. Summering
13. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för idag och påminde om pandemiläget.
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Närvarande den 10 mars 2021
Helena Jonsson
Frida Moberg
Jane Ydman
Beata Allen
Simon Jonegård
Joakim Brobäck
Lotta Frenssen
Carl-Johan Lundberg
Fridolf Eskilsson
Malin Classon
Magnus Olsson
Lucia Naldi
Patrik Cantby
Fredrik Georgsson
Marcus Eskdahl
Susanne Wahlström
Michael Ginér
Johan Thor
Kristine Hästmark
Mona Forsberg
Reine Johansson
Stefan Gustafsson
Tommy Fritz
Patrik Lägermo

Ordförande, landshövding
Sekreterare, Länsstyrelsen
Region Jönköpings län
Aneby kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Träcentrum
Elmia
Region Jönköpings län
Jönköping Energi AB
Värnamo Energi
Länsförsäkringar
Högskolan i Jönköping
Nässjö Affärsverk
Castellum
Region Jönköpings län
Habo kommun
Försvarsmakten
Friskis&Svettis Jönköping
Gnosjö kommun
Jönköpings kommun
HSB Göta
Sävsjö kommun
Tosito AB
Cybercom

ADJUNGERADE
ordf fokusgrupp Transporter och
planering, Södra,

Henrik Brodin
Lubormira Eng

ordf fokusgrupp Klimatanpassning
SWECO
ordf fokusgrupp
Energieffektivisering konsumtion
och livsstil Vetlanda kommun

Gisela Brumme
Andreas Olsson

Beredningsgruppen, Länsstyrelsen

PROGRAMPUNKT
Jesper Agrelius
Maria Cannerborg
Nadine och Katherina

Länsstyrelsen
Region Jönköpings län
Studenter, JU
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John Wibrand
Anna Olsson

SWEGON, beredningsgruppen
Region Jönköpings län,
beredninggrupp

ÖVRIGA
Catarina Kristensson
Otto Hedenmo
Emma Willaredt
Annika Pers Gustafsson
Alexander Brännlund

Länsstyrelsen
JU
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Praktikant
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