
 

 

Minnesanteckningar Klimatsamverkan Blekinge 
Datum och plats: 25 oktober 2018, Region Blekinge 

Deltagare: Sarah Ericsson, Marie Wik, Marika Nilsson (Region Blekinge) Sabina Berntsson, Camilla 

Engdahl, Ulf Hansson (Länsstyrelsen Blekinge), Annica Lindh, Daniella Johansson (Energikontor 

sydost) 

Agenda för mötet 

1. Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinges insatsområde koldioxidsnål ekonomi. Vilka behov 
ser vi och hur kan vi i så fall nyttja finansiering? (Marie Wik) 

2. Inlogg och genomgång av Klimatsamverkans webb (eventuellt kan Marika vara med, annars 
kör Sarah så gott det går) 

3. Handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektiv i det regionala tillväxtarbetet (Sarah) 
4. Övriga punkter 

 

1. Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge 
Marie berättar att det finns möjligheter att ansöka om medel för att stärka utvecklingen inom 

koldioxidekonomi inom regionalfondprogrammet Skåne Blekinge. Utlysningen kommer öppna i slutet 

av 2018 och stänga i februari/mars 2019. Mer om programmet och koldioxidekonomi kan läsas här: 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-

programmet-for-skane-blekinge.html 

Marie föreslår att vi träffas och tittar på programmet i kombination med de mål som finns i Blekinge 

och inom regional tillväxt. Under mötet beslutades att vi träffas den 15 november kl.9 på 

länsstyrelsen. Marie tar också med exempel på projekt som har finansierats tidigare. Alla deltagare 

uppmuntras att ta med sig ideer till mötet.  

Marie tipsar också att gå in och titta på klimatsynk för projektideer:  

https://klimatsynk.se/ 

Marie önskar också klimatsamverkansgruppen som bollplank i beredning av ansökningar. Detta 

tycker gruppen är en bra ide. Marie återkommer när det blir aktuellt och tanken är att ansökningar 

skickas ut och feedback till Marie ges vid ett klimatsamverkansmöte.  

2. Klimatsamverkans webb 
Marika går igenom hemsidan.  

Hon ber oss tänka på målgrupp och om hemsidan ska ligga på en egen hemsida eller under någon 

organisation. Maria har satt på statistik på hemsidan och det har varit 5 personer där – troligtvis vi i 

gruppen.  

Marika går igenom hur publicering och redigering går till på hemsidan.  

Vi kan börja med att ändra namn och bild på personer som är med i samverkan.  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-skane-blekinge.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-10-01-strukturfonds-programmet-for-skane-blekinge.html
https://klimatsynk.se/


 

 

3. Handlingsplan för att stärka Klimat och Miljöperspektivet 
Regeringsuppdrag – syfte stärka energi och klimatperspektivet i tillväxten.  

Öka kunskapen om klimatperspektivet 

Regionen ska försöka revidera så att det dockar an med strategiplanen – vilket det inte gör idag.  

Vilken väg vi ska gå – klimatsamverkan. Tanken är att vi ska börja förankra och öka kunskapen. Ulf 

har bokat in samtal med kommunen.  

Workshop – vad för typ av kunskap. Är detta något för klimatsamverkan. Hur kan vi jobba med detta 

för att höja kunskapsvärdet.  

4. Övrigt 
Förslag på aktiviteter att öka kunskapen om klimat och miljöfrågor: Klimat-lunch. Tema bord. Plocka 

upp de som redan är intresserade.  

Sida – agenda 30 utbilda på två dagar. Sara och Landstinget kollar på utbildning. Konkret jobba 

vidare. Goda exempel – hur andra har gjort.  Ulf lyfter agenda 30 hur vi kan jobba med detta.  

Länsstyrelsen ska göra en strategi för laddstolpar och biobränsle i länet. Önskar input. Möte bestämt 

med region Blekinge. Energikontor sydost återkommer med förslag på datum för möte.  

 

Anteckningar: Daniella Johansson 


