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Förvaltningsnamn  

 

 

 

  

Svar på interpellation från Erik 
Hugander, Miljöpartiet – Vem tar det 
politiska ansvaret för biogas i länet? 
I en interpellation från Erik Hugander, Miljöpartiet, ställs frågorna: 

- Har de främsta alliansföreträdarna inom Jönköpings kommun och Region 

Jönköpings Län överhuvudtaget diskuterat med varandra om biogas och biogasens 

betydelse för visionen Plusenergilän? 

- Står Region Jönköpings Län fortfarande bakom vision, mål och etappmål för 

Plusenergilän 2050? 

- Lever Region Jönköpings Län upp till målmedveten och produktiv samverkan 

när det gäller biogas? 

 

Region Jönköpings län är medlem i länet Klimatråd. Klimatrådet har till syfte att  

vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga 

visionen Plusenergilän år 2050. Vägen till att förverkliga visionen är strategiskt 

arbete på alla nivåer i samhället för minskad klimatpåverkan och 

energieffektivisering.  

 

I Region Jönköpings län har vi under 2016 beslutat om program för Hållbar 

utveckling 2017 - 2020. I programmet framgår att till 2020 ska vi ha utvecklat 

arbetssätt och tagit fram kunskap som gör att vi kan arbeta med åtgärder för en 

hållbar utveckling på långs sikt. Vidare framhålls betydelsen av samverkan med 

andra aktörer i länet, som kommuner och med Energikontor Norra Småland. I 

programmet framgår också att Region Jönköpings län i klimatrådet arbetat fram 

en klimat- och energistrategi för att bidra till att klara klimatmålen och 

energiomställningen. 

 

Kommuner och region träffas regelbundet vid Kommunalt Forum. I maj 2016 

förde Rune Backlund fram frågan om framtida biogasproduktion i länet och 

behovet av regional samordning. Efter diskussion där Jönköpings kommuns behov 

att inom snar framtid hantera frågan bestämdes att ett underlag avseende biogas i 

länet skulle tas fram. I september 2016 bestämdes vid Kommunal Forum att det 

skulle finnas så väl en tjänstemannagrupp som en politisk styrgrupp med 

representation från Jönköpings kommun, Sävsjö kommun samt GGVG. 

Återkoppling ska lämnas till Kommunalt Forum när beslutsunderlag föreligger.   
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Arbetet har fortgått enligt plan och det föreligger ett förslag som ska behandlas av 

den politiska styrgruppen och därefter presenteras på Kommunalt forum i april 

eller juni 2017. 

 

Som framgår ovan så pågår ett arbete inom Region Jönköpings län och länets 

kommuner om framtida användning av biogas.   

 

 

 

Malin Wengholm 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


