
 

Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte i Klimatsamverkan Blekinge  

2017-05-30, i samband med klimatsamtal på Residenset  

1. Ordföranden öppnar mötet.  

Styrgruppen framför ett tack till Affärsverken som tog emot styrgruppen på studiebesök och visade 

sin anläggning i anslutning till senaste mötet. 

2.Uppdatering av klimat- och energistrategin 

Strategin 

Blekinges klimat- och energistrategi håller på att uppdateras och åtgärdsprogrammet revideras i 

samverkan med Blekinges övriga miljömål. Denna integrering uppskattas av styrgruppen. 

Beredningsgruppen har sedan senaste mötet, förutom omarbetningen av åtgärdsprogrammet, 

uppdaterat klimat- och energistrategin eftersom det har skett förändringar som påverkar, t.ex. 

energiöverenskommelsen och ny energibalans för Blekinge. De globala hållbarhetsmålen, Agenda 

2030, som FN har beslutat har också lagts till i strategin, även regionala strategier har tagits upp. Det 

avsnitt som beskriver Klimatsamverkan Blekinge har också uppdaterats i enlighet med det nya syfte 

som beslutades på ett styrgruppsmöte under 2016.  

Åtgärdsprogrammet 

Beredningsgruppen förklarar att i det nya förslaget till åtgärdsprogram finns ”företag” som 

huvudaktör och medaktör på färre ställen än tidigare. Anledningen är att det finns svårigheter att 

följa upp resultaten hos företagen. Vid genomgång av åtgärderna noterades direkt i 

åtgärdsprogrammet var företagen skulle läggas till som huvudaktör/medaktör.  

Det var även ett förslag att det skulle läggas till en text avseende upphandling i åtgärdsprogrammet. 

Detta är ett område där offentliga aktörer kan påverka marknaden och privata aktörer. Annika 

Christensen som är kunnig inom offentlig upphandling finns tillgänglig för att diskutera 

upphandlingsåtgärdena.  

 
  
3. Mål för solenergi och solutmaning från Fossilfritt Sverige  

Samuel presenterade den solutmaning som initiativet Fossilfritt Sverige har startat. Tidigare under 

klimatsamtalet hade även det regionala solmålet presenterats. Styrgruppen önskade att det skulle 

finnas en koppling mellan det regionala målet och utmaningen.  

4. Nästa möte 

Nästa styrgruppsmöte, som brukar vara ett gemensamt möte med Kronoberg och Kalmar, kommer 

äga rum i samband med Energiting Sydost. Det är Klimatkommissionen i Kronobergs län, GreenAct, 

som är värd för mötet. Energiting Sydost kommer äga rum 9 november i Ljungby i år. 



Efter det kommer det återigen arrangeras ett ”hemma-hos-möte” och denna gång hos Uniper. Vi ser 

fram emot ett studiebesök där i feb/mars 2018. 

 

5. Övrigt 

Energikontor Sydost informerar kort om att det just nu pågår flera projekt där styrgruppsmedlemmar 

har möjlighet att delta. Tillsammans med Energi och klimatrådgivarna och Länsstyrelsen i Blekinge 

storsatsar Energikontor Sydost på aktiviteter som ska stötta en ökad produktion av solenergi i 

Blekinge. Energikontor Sydost stöttar deras aktiviteter och samverkar via projekt t.ex. Solisyd och 

Enerselves. I höst och under 2018 kommer det finnas möjlighet att delta i studiebesök på olika 

platser i Europa för att titta på hur andra arbetat med integrering av sol och annan energiproduktion 

för egenkonsumtion på befintliga och nya fastigheter. Energikontor Sydost har även ett ökat fokus på 

kompetensökning och stöd till aktörer som ansvarar för energieffektivisering av fastigheter och mål 

kopplat till detta.   

5. Ordföranden avslutar mötet. 

 

Vid pennan, 

Anna Månsson och Monika Oredsson 


