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Minnesanteckningar  
Styrgruppsmöte Klimatsamverkan Blekinge den 19:e feb. 2016 
med verksamhetsbesök vid Södra Cell i Mörrum 
 
Närvarande från styrgrupp:  
Berit Andnor Bylund (ordf.), Länsstyrelsen,   Anna-Lena Cederström, regiondirektör, 
Ingrid Hermansson (c) politiker Region Blekinge,  Eva Pihlblad, BTH,  
Ulf Hansson, Energikontor Sydost,  Anne Andersson, Trafikverket,  
Kristina Olsson, Olofströmshus,  Mikael Wigermor Södra Cell,  
Torbjörn Odenberger Volvo Personvagnar, Anna-Lena Fransson, Äggaboden,  
Bo Johansson, NetPort Energikluster,    

Närvarande från beredningsgrupp: 
Anna Månsson (Energikontor Sydost), Cecilia Näslund (Länsstyrelsen), Monika Oredsson 
(Region Blekinge), Samuel Karlström (Länsstyrelsen). 
 

Inledning, presentationer och visning av verksamheten 
Stefan Sandberg platschef Södra Cell Mörrum, hälsade välkommen till Södra Cell. 
Landshövdingen (ordf.) tackade för möjligheten att kombinera Klimatsamverkans 
styrgruppsmöte med visning av verksamheten vid Södra Cell. Vi gick igenom 
listan med styrgruppsmedlemmar (se sista sidan) och alla närvarande 
presenterade sig.  
Presentationer:  
Blekinge kan drivas helt på förnybar energi - Cecilia Näslund, Länsstyrelsen 
(bilaga 1). Stefan Sandberg presenterade Södras verksamhet och 
hållbarhetsarbete i stora drag. Sedan gav Mikael Wigermo, processingenjör på 
Södra Cell, en presentation av verksamheten med fokus på energirelaterade 
frågor.   
 
Därefter fick vi en mycket intressant rundvandring. Pressen deltog under 
inledningen och vid större delen av rundvandringen. Se tidningsartikel (bilaga 2) 
samt nyhet på webben hos Region Blekinge och Länsstyrelsen och 
Energikontoret. 
 

 

http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7Q5NznNwgDdsOv66Nu2PNIhPl7Mrsfb7f8.html
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/nyheter/2016/Pages/blekinge-kan-drivas-helt-pa-fornybar-energi.aspx
http://www.energikontorsydost.se/a/klimatsamverkan-blekinge-besokte-sodra-cell
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1. Uppföljning: åtgärder genomförda av Klimatsamverkan Blekinge 

Monika Oredsson presenterade vilka åtgärdsinsatser där 
Klimatsamverkan Blekinge är ansvarig som har utförts, vilka som pågår 
samt vilka åtgärder från åtgärdsprogrammet som återstår, se bifogad 
sammanställning.  För perioden 2014-2015 har beredningsgruppen sökt 
och beviljats regionala tillväxtmedel för åtgärdsinsatserna. Vad det gäller 
planerade insatser under perioden 2016-2018 så finansieras de enbart via 
externa projektmedel (se bifogad sammanställning i bilaga 3, Åtgärder 
KSB 2015-2018). 

Sammantaget har större delen av åtgärderna där Klimatsamverkan 
Blekinge står som ansvarig genomförts eller pågår. Det är bara ett fåtal av 
de ännu icke genomförda åtgärderna som i nuläget saknar finansiering.  
 
Reflektioner under genomgången av Klimatsamverkan Blekinges 
åtgärder: 

- Att ta med inför revideringen; fundera igenom om vissa av åtgärderna 
behöver genomföras igen. 

- Ev. kan det finnas anledning att ta upp diskussion om utbyggnad av 
gemensamt fjärrvärmenät i västra Blekinge igen, mot bakgrund av 
ändrade förutsättningar och ambitionerna om Sverige som en av de 
första fossilfria välfärdsstaterna. Finns tidigare underlag framtaget inom 
KEAB (Karlshamn Energi AB)). 

- Inom kollektivtrafiken har man vägt in regionala Klimat- och 
energistrategins målsättningar i förslaget till Regionalt 
Trafikförsörjningsprogram (2016-2019) som Region Blekinge håller i. 
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Detta är inte helt enkelt, finns stora skillnader mellan de olika 
kommunernas prioriteringar och finansieringsmöjligheter. 

- Livsmedelsstrategi – hur ser planerna ut för Blekinge, ev koppling till 
hållbara transporter, framförallt i samband med en eventuell 
implementering av samordnad varudistribution?  
Den nationella Livsmedelsstrategin är under utarbetning. I Blekinge har 
Länsstyrelsen och Region Blekinge haft inledande diskussioner om hur 
arbetet ska läggas upp för att ta fram en regional livsmedels- och 
matstrategi, men beslutat avvakta med arbetet tills den nationella är klar.  

Vad det gäller transporter har det genomförts en förstudie för 
möjligheter till samlastning av kommunalt gods i Blekinge. I nuläget 
väntar vi besked om ansökta medel för fortsättningsprojekt blir beviljade.  
Det kan finnas anledning att ta upp strategiska aspekter för 
transportfrågor i den kommande Livsmedels- och matstrategin. Det berör 
aktörer inom både privata och offentliga sektorn. 

 

2. Åtgärdsprogram i Blekinges Klimat- och energistrategi  
Revidering 2016 
Cecilia Näslund berättade om revideringen av åtgärdsprogrammet under 
2016. Vid sittande bord framfördes inga synpunkter på åtgärderna som 
kopplar till näringslivet (tidigare utskickat underlag). Beredningsgruppen 
tar gärna emot reflektioner och synpunkter från styrgruppsmedlemmarna 
framöver via e-post. 

Näringslivsrepresentanternas roll och möjligheter 
Inför revideringen gjordes en kort avstämning kring 
näringslivsrepresentanternas roll och möjligheter. Arbetet inom 
Klimatsamverkan Blekinge startades upp i november 2011 och en första 
uppgift var att utforma fokusområden och övergripande mål för Blekinges 
regionala Klimat- och energistrategi. – Vilken möjlighet har 
styrgruppsrepresentanterna från näringslivet att sprida 
information/förankra och lyfta arbetet med minskad klimatpåverkan 
inom sin respektive bransch? – Kan åtgärdsprogrammet utformas så att 
det ger stöd till klimatarbetet inom näringslivet? 

Reflektioner från styrgruppsmedlemmarna 

 - Flera aktörer framförde att det är mycket intressant med 
konstellationen i Klimatsamverkan Blekinge. Utbytet ger förutsättningar 
för nya möjligheter och samarbeten.  

- Energifrågor diskuteras med underleverantörer, krav kan ställas på 
produkten som gör att leverantören måste anpassa sin produktion efter 
det t.ex.) 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/energi-och-klimatstrategi/Pages/default.aspx
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- Kunder/underleverantörer kan påverkas på andra sätt än att ställa krav, 
genom att skapa fördelar på olika sätt. Ex: bostadsbolag som erbjuder 
bilpool till hyresgäster. 

- För att öka klimatfrågornas genomslag i samhället handlar mycket om 
utbildning, exempel : mat. Många styrgruppsmedlemmar instämde i detta 
(något att ha med sig i revideringen av åtgärdsprogrammet) 

- Spillvärme är mycket intressant, inom det området finns flera 
företagssamarbeten  

- Energikontor Sydost arbetar med att skapa nätverk för 
energieffektivisering, inriktning små- och medelstora företag som 
uppfyller visa krav på energianvändning. 

- Netport Energikluster arbetar med energieffektivisering i ett projekt, 
”Driv i Blekinge” som är sammankopplat med Energikontorets, men med 
inriktning på större företag.  

- Netport Energikluster har idag ca 30-40 medlemsföretag. Arbetar för att 
skapa aktiva deltagare. Viktigt att identifiera vilka aktuella frågor som 
företagarna är intresserade av att samverka kring.  

- Det är mycket värdefullt att den regionala klimat- och energistrategin är 
förankrad inom både det offentliga och inom näringslivet, här har 
Klimatsamverkans styrgrupp en viktig funktion. Det är också viktigt att 
aktörerna i styrgruppen har inblick i planering av gemensamma 
åtgärdsinsatser (se bilaga 3) och kan ge input med önskemål och 
synpunkter. 

 
 

3. Deltagande i Fossilfritt Sverige 

Anna Månsson berättade om regeringens upprop Fossilfritt Sverige 
(bilaga 4). Synpunkter framkom att större satsningar måste vara 
lönsamma för företagen på ett eller annat sätt, att det är viktigt att det 
ger resultat t.ex i form av positiv publicitet som ger ökad goodwill. 
Styrgruppen beslutade att Klimatsamverkan Blekinge ska ställa sig bakom 
uppropet.  
Samtliga aktörer som medverkar i styrgruppen uppmanades också att ta 
hem frågan till sina egna organisationer och ta ställning till om de ska 
ställa sig bakom uppropet.  
Klimatsamverkan Blekinge är nu registrerad och finns listad på sidorna om 
Fossilfritt Sverige på regeringens webbplats, tillsammans med andra 
företag, kommuner och organisationer som stödjer initiativet 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-
sverige/deklaration-fran-aktorer/. 
 
Utmaning 100 % fossilfritt Blekinge 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/deklaration-fran-aktorer/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/deklaration-fran-aktorer/
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Samuel Karlström gav information om en kampanj som genomförs av vår 
systerorganisation Klimatsamverkan Skåne (bilaga 4, sista bilden), för att 
sondera styrgruppens intresse att genomföra motsvarande satsning i 
Blekinge. De har gjort en stor satsning för att driva på klimatarbetet 
genom en utmaning med målet att nå 100 % fossilfritt. Både företag, 
organisationer och enskilda kan anta utmaningen. Det finns mycket 
framtaget material att inspireras av  
Efter diskussion bestämde mötesdeltagarna att vi skickar ut info och 
exempel. Därefter kan styrgruppen ta ställning till om man vill att 
beredningsgruppen ska försöka hitta finansiering för en liknande satsning 
med utmaning om 100 % fossilfritt Blekinge. Information om Skånes 
satsning finns via denna länk 
 

4. Avstämning: Styrgruppsmöte med verksamhetsbesök 

Dagens styrgruppsmöte var första gången Klimatsamverkan Blekinge 
genomfördes kombinerat med verksamhetsbesök hos någon av 
styrgruppsmedlemmarna. Detta som ett resultat av 
styrgruppsdiskussionerna den 20/5 2015, då Karin Stenmar från 
företagsnätverket Hagainitiativet i Stockholm berättade om hur deras 
arbete skapar mervärde för företagen.   
Mötesdeltagarna var mycket nöjda med dagen, och styrgruppen 
bestämde att kombinerat styrgruppsmöte och verksamhetsbesök ska bli 
ett årligt återkommande inslag. 

 
 
6. Kommande styrgruppsmöten 2016 
Den 2/6 i samband med årets Klimatsamtal på Residenset, Karlskrona  
Den 9/11 dagen innan Energiting Sydost den 10 nov, Netport i Karlshamn. 

 

 

 
Bilagor 

1. Fossilfri energiförsörjning i Blekinge (presentation) 
2. Tidningsartikel och pressinbjudan till Klimatsamverkans möte 19/2 
3. Åtgärder KSB 2015-2018 (sammanställning) 
4. Fossilfritt Sverige och 100% fossilfritt Blekinge (presentation) 

  

http://www.klimatsamverkanskane.se/projekt/100-fossilbranslefritt-skane-2020
http://hagainitiativet.se/
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Sammansättning av forumet Klimatsamverkan Blekinge feb 2016  
 
Styrgruppen (rådgivande grupp)  
- Länsstyrelsen Blekinge  Berit Andnor Bylund, landshövding  
- Region Blekinge  Anna-Lena Cederström, regiondirektör  
- Regionpolitiker  Per-Ola Mattsson (s) 
- Regionpolitiker Ingrid Hermansson (c) 
- Landstinget Blekinge  Annika Christensson, miljöchef  
- Blekinge Tekniska Högskola  Anders Hederstierna, rektor  
- Energikontor Sydost  Ulf Hansson, VD  
- Fastighetsbolag  Magnus Lindahl, Olofströmshus 
- Produktion fjärrvärme  Mikael Wigermor, Södra Cell Mörrum 
- Produktion vindkraft  Håkan Gunnarsson, regionchef, E.ON  
- Trafikverket Anne Andersson, målstrateg  
- Tung industri  Anne Lexe, miljösamordnare, Volvo Personvagnar  
- Transportföretag  vakant  
- Kommunalt energibolag  Tomas Eriksson , VD, Affärsverken  
- Dagligvaruhandel  Patrick Johansson, Listermacken Mjällby  
- Intresseorganisation jordbruk  Fredrik Persson, Emmeryd, LRF Sydost  
- Besöksnäring  Anna-Lena Fransson, Äggaboden  
- Netport Energikluster 
- Försvarsmakten marinbasen 

Bo Johansson  
Fredrik J Hansson 

  
Beredningsgruppen  
(Operativt arbete)  

Representanter från Länsstyrelsen i Blekinge, Region 
Blekinge och Energikontor Sydost  

Tjänstemannagruppen  
(Arbetsgrupp/-er, handling i 
temaområden)  

Representanter från Blekinges kommuner, Landstinget, 
Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energikontor Sydost 
och Energikluster (företags-nätverk)  

  

 

 
 


