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Minnesanteckningar webb-möte 26 maj 2015  
Tjänstemannagruppen för Klimatsamverkan Blekinge  
 
Deltagare: Aida Zubic (Karlskrona kn), Anna Månsson (Energikontor Sydost), Ann-Charlotte 
Andersson (Sölvesborg kn), Cecilia Näslund (Länsstyrelsen), Eva Johansson (Olofströms kn), Jesper 
Bergman (Länsstyrelsen), Jonas Lööf (Miljöfordon Syd), Petra-Charlotte Arrenäs (Netport), Lars 
Ivarsson (Sölvesborgs kn), Monika Oredsson (Region Blekinge), Samuel Karlström (Länsstyrelsen),  
Uppkopplingsproblem: Malena Nilsson (Landstinget Blekinge) -anslutning funkade inte. 
 

Transportstöd Blekinge 
Cecilia hade bjudit in till mötet och lämnade över ordet till Jonas Lööf. 
Jonas presenterade konkret förslag till upplägg av Transportstöd Blekinge, mot bakgrund av de 
önskemål som kommit in från tjänstemannagruppen (TG), se presentation i bifogad fil.  
Förslaget innehåller fem huvudpunkter; färgmarkerat område nedan. 

 
1. Gemensamma mål i länet. Översyn och skärpningen av transportmålen i regionala Klimat- och 
energistrategin 
Åtgärder 
- Uppdatera målen / förankra dem! 
•Lägg ökat fokus på förnybart 
•2020 fossilfria samhällsbetalda transporter det offentliga visar vägen! 
•2030 fossilfria transporter i Blekinge som helhet 
- Mål om infrastruktur för gröna drivmedel/grön energi i varje kommun (likt tankställe för biogas i 
alla kommuner). Arbeta fram underlag för rimlig minsta omfattning (biogas, el, etanol, biodiesel 
mm) 
- Uppföljning (statistik fordonsparken kn + lt som organisation samt kn som geografiskt område). 
Hur fossilfria är vi?  

2. Ökad kunskap kring förnybara drivmedel och energi (speciellt fokus på diesel som HVO, RME 
mm) 
Besök respektive KS/LS påvisa möjligheter (energidekl, nuvarande mål, vad behövs? -skapa ett 
upprop för ett: ”Grönt och fossilfritt Blekinge!!” – stolthet, samverkan).  
•Hur ser tillgänglighet på förnybara alternativ ut idag? Lista alla tankställen med förnybart 
drivmedel/förnybar energi i länet. 
•Workshop förnybara drivmedel (1-2 per kommun) 
•Vad finns för utbud? Hur fungerar det? Kostnader? 
 

3. Ökad kunskap kring möjligheter samt ökad tillgänglighet (bilhandlare, testa på elbil, 

personalbil mm) 

Kanske ett större event typ Green Cars Rock i kombination med lokala event hos bilhandlare 
– Visa upp goda exempel – ambassadörer? (ex. Landshövdingen kör gasbil, Hemtjänsten kör elbil 
etc)  
– Utbildning av bilhandlare i länet -ge dem någon form av kredit? Locka dem till att se ökade 
möjligheter med miljöbilar? Landshövdingen/KS ordförande delar ut utbildningsdiplom etc.  
– Gasbilar på lager i Södertälje –auktion i Blekinge? 
– Låna elbil / gasbil eller liknande till vettiga priser och/eller i samverkan med bilhandlarna 
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4. Upphandlingsstöd 

– KONKRET stöd vid upphandling, vad kan vi ställa för krav utan att fastna i överprövningar eller bli 
utan anbud. Konkurrensverket (fd MSR) är ordrika i sina skrivningar, men svåra att använda sig av. 
Åtgärd: inköpssamverkan/arbetsgrupp upphandlare m.fl., två möten under hösten 
– Diskutera energideklarationer, kriterier, krav för fossilfritt etc. 
– Lägga en plan för hur vi tar oss från nuläge till önskat läge (hur många fordon köps in årligen 
(utbytes/omställningstakt) 
– Vilka fordon/transporter köps in på längre kontrakt (extra viktiga) 
– Ökad kunskap kring flexibelt fordonsägande: äga/leasa/hyra/bilpool/extern bilpooletc. 
 

5. Mer kollektivtrafik på landsbygden – utveckla kollektivtrafiken i länet 

Kolla upp detta med Blekingetrafiken – vad de ser för möjligheter. Exempelvis ge dem i uppdrag att 
beskriva kollektivtrafiken idag: turtäthet, antal resenärer: Skulle denna trafik gå att fördubbla till 
2020?  
Åtgärder, mer trafik även på ”landsbygden” samt kostnadsbedömning inkl. hur dessa kostnader 
skulle kunna finansieras?  

 

Efter Jonas presentation av förslag till upplägg ovan gjorde vi avstämningsrunda, alla som var med 
på mötet fick ge synpunkter o önskemål.  
– Är detta vad alla deltagare vill, har de olika kommunerna/landstinget egna resurser (tid) som 
behövs?  

Karlskrona (Aida) Allt ser bra ut. 

Sölvesborg (Ann-Charlotte) Allt ser bra ut. 
Reflektioner: Viktigt med fokus på bilhandlare, svårt köpa elbilar pga lokala handlarnas ointresse. 
Bra att lyfta förnybara drivmedel; biodiesel. Upphandlare kan vara svåra att nå, finns nätverk för 
upphandlare i Blekinge att använda. 

Region Blekinge (Monika) Inom punkt 5 om kollektivtrafik borde vi ordna möte med 
Blekingetrafiken. Vet att många kartläggningar av resandet har gjorts, vore bra att vi får se och kan 
resonera utifrån. Finns mål för kollektivtrafikresor år 2020, samma som vi har i klimat- och 
energistrategin. Blekingetrafiken ingår i Region Blekinge så Monika tittar vidare på det. 

Olofström (Eva) Ser bra ut, de tre första är klockrena. Inom upphandling borde man söka 
Blekingenätverket. 

……………. 

Petra (Energikluster) berättade om kommande arr. av elbilsrally i Karlshamn. Möjlighet att ställa ut 
elbilar. Bjöd in alla intresserade att synas i det sammanhanget (Cecilia vb:ade infoutskick om detta 
efter mötet). 

 

Slutsats – fortsättning av Transportstödet: Som avslut på diskussionen bestämde vi att Jonas ska 
gå vidare och ta fram tidplan för insatser under punkt 1-4. För kollektivtrafikpunkten (nr 5) försöker 
Monika ordna möte för TG med ansvariga på Blekingetrafiken. 

 

Korta infopunkter 
- Inspirationsexempel lyckade projekt inom Energieffektivisering (nationell sammanställning 
bifogas) 
- Klimatsamverkans styrgruppsmöte 28/5, Cecilia informerade om dagordningen.  
- Fråga om projektet ”Fossilfria kommuner”; vad händer med ansökan? – Jesper berättade att 
Tillväxtverket plötsligt meddelat att ansökan troligen kommer att avslås pga för många 
medverkande aktörer. Mycket oväntat eftersom Tillväxtverket varit med i planeringen från start för 
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att se till att det skulle bli bra upplägg av projektet. Projektledningen i Skåne har bestämt att inte 
lämna in ansökan till första ans.omgången utan att istället omarbeta och lämna in vid nästa 
ans.tillfälle. Den oväntade ändringen av Tillväxtverkets inställning kommer att tas upp under 
partnerskapsmötet i mitten av juni. Både Region Blekinge och Länsstyrelsen ingår i 
partnerskapsgruppen. 
 
 
 

/Vid tangentbordet: Cecilia Näslund 


