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ANTECKNINGAR 
 
Regionala arbetsgrupper. Lokalisering av möten 
  
Man kommer överens om att mötena framöver ska försöka hållas i mitten av länet, i Karlshamn eller 
Ronneby.  
  
2. Diskussion utifrån förslagen om utvecklat samarbete, se bifogad fil.  
  
Cecilia berättar om Länsstyrelsens uppdrag med Miljömålen, klimat och energistrategin, och 
klimatanpassning. Länsstyrelsen kommer i år att revidera åtgärdsprogrammet för miljömålen och 
klimat-och energinstrategin där ett av målen är att likforma dem på ett bättre sätt så att de blir 
lättare att ta till sig för kommunerna.   
  
Diskussion om uppföljning:  
 Frågan var uppe om arbetet behöver följas upp varje år.  Eftersom regering och riskdag ställer 

krav på återrapportering varje så behöver vi göra en årlig uppföljning.  
 Man undrade om det gjorts en analys av om vi kommer nå målen i Klimat och Energistrategin 

till 2020. Det har det gjorts. Mot bakgrund mot vision mot 2050 så är målen inte möjliga att nå 
med dagens förutsättningar. När strategin togs fram ville man visa på vad man behöver göra 
för att kunna nå visionen. Vi kommer inte heller att nå miljömålen utifrån dagens 
förutsättningar.  



 
 
 
 Det är viktigt att se över detaljeringsgraden på åtgärderna eftersom man får olika resultat 

beroende på vilken nivå rapporteringen görs på.   
 Det finns en stor efterfrågan på uppföljning. Det tas just nu fram en gemensam nationell portal 

för uppföljning av åtgärder som ska vara enkelt och tydligt. En första del planeras under 2016. 
Förhoppningsvis går det att synligöra arbetet bättre.  

 Länsstyrelsen borde kunna gå före och göra ett uppföljningssystem och ta hjälp av BTH. 
Länsstyrelsen ska ta kontakt med NetPort för mer info.  

  
Anna-Karin berättar hur länsstyrelsen har börjat synliggöra miljömålen i rapporter, beslut mm. för att 
ännu mer lyfta fram det arbete som görs för att nå miljömålen.   
  
Cecilia berättar om hur man kan likforma arbetssättet inom miljömål och klimatområdet. Ett sätt är 
att lägga mötena efter varandra och ha fler representanter från olika miljömålsområden.  
Cecilia frågar om det ska vara ett större utbyte mellan länsstyrelsen och kommunerna för att öka 
medvetenheten om vilket arbete som pågår inom miljömålsarbetet och klimat-och energiarbetet och 
hur behoven ser ut? Behövs det andra former av utbyte?  
  
Kommentarer:  
 Länsstyrelsen är bra och välvilligt inställda och ställer upp när man har frågor och man vill ha 

hjälp.  
 Det är bra när vi gör något gemensamt vad gäller tex eko-måltider, giftfri miljö och Geodome-

satsningen, den typer av aktiviteter är jättebra. Mer gemensamma satsningar!  
 Tycker att länsstyrelsen gör det bra. Den här gruppen är frälst, hur lyfter man frågan i de andra 

delarna av kommunen? Behöver kommunerna hjälp med att lyfta frågan?  
 Synligheten är viktig, att marknadsföra och kommunicera arbetet. Inom klimat lägger 

länsstyrelsen mycket kraft på det. Det lyfts att länsstyrelsen borde anställ en till kommunikatör 
som arbetar med klimatfrågan.  

 Länsstyrelsen har den senaste tiden blivit bättre på kommunikation och man har blivit mer 
aktiv på sociala medier vilket är positivt.  

 Länsstyrelsen har tagit upp frågan på en högre nivå med kommundirektörerna, 
regiondirektören om att man upplever att det är en brist på resurser inom klimat och 
miljöområdet på kommunerna. Resurserna har inte ökat i samma takt som nya uppdrag har 
tillkommit.  Kommuncheferna sa att det är ont om resurser.   

 Klimatsamtalet är ett bra forum för att tända politikerna. Det är en konkret sak som ger 
mycket.  

 Giftfri miljö och eko-måltiden har fungerat jättebra. Det är bra att ha fokus på insatserna.  
 Det ständiga påverkansarbetet är det viktigaste av allt, vilket ger ringar på vattnet och påverkar 

budgeten.  
 Det är svårt att sprida miljö och klimat till olika förvaltningar. Kommunerna kan sondera av 

terrängen och länsstyrelsen kan hjälpa till. 
 De olika förvaltningarna har mycket att göra, det är där skon trycker. Man måste prioritera och 

komma med rätt åtgärder vid rätt tillfälle.  
  
Mötet tycker det är bra att ha fyra möten per år plus eventuella diskussionsmöten för olika projekt 
och insatser.  
 
 
 
  



 
 
 
3. Regional samverkan 
  
Vid revideringen: Ska det vara förvaltningsövergripande möten med varje kommun eller ska vi träffas 
inom olika länsövergripande nätverk. Hur tycker kommunerna?  
  
Kommentarer:   
 Man får bättre uppslutning om man har ett möte inom respektive nätverksområdet. Det blir 

lite som det strategiska samtalet. Känner man att det är mitt område då kommer man. Göra 
inriktade insatser är det bästa. 

  
4. Planering och uppföljning  
  
Planeringsprocesserna hos de olika aktörerna infaller olika tid. Hur ser kommunerna på när det 
passar bäst med uppföljning.  
  
Kommentarer:  
 Ronneby: Sakerna har kommit hastigt vilket gör att man inte når ut. Det är viktigt att ha 

framförhållning för olika insatser, handlar om halvår innan.  
 I Karlshamn har man börjat med ett nytt styrsystem så man har svårt att säga när det passar 

bäst med uppföljning. Det är olika planering i olika förvaltningar. Det är bättre med lång 
framförhållning, exempelvis två månader.  

 NetPort: Tycker man ska ha uppföljning varje månad.  
 Sölvesborg: Det är svårt att säga. Det måste finnas ett tidspann. Blir jobbigt var man än lägger 

det. Hellre kort framförhållning än lång tid innan, en månad vore bra.  
 Olofström. Det spelar ingen roll när i tiden uppföljningen kommer. Mycket är personrelaterat.   
 Region Blekinge. Det passar bra när som helst.  
 Energikotor sydost. Det passar bra när som helst. 
 Skogsstyrelsen: Det passar bra när som helst.  

  
Diskussion om insatsen "Run for your life.  Vissa tyckte det var för snabbt inpå för att ha möjlighet att 
göra något som de var nöjda med. Andra tyckte det var en bra insats som fick stor spridning även 
utanför länet och Sverige.   
  
Ökat stöd i prioriteringar:  
 Positiva ordalag om Landstingets handlingsplan där har man plockat ut ett antal åtgärder och 

gjort en handlingsplan  
 Vi borde prioritera arbetet med de miljömålen som fungerar sämst där utvecklingen går neråt.  

Kommer överens om att arbeta med prioriteringen på kommande nätverksmöten.  
 Kommunerna tar gärna emot initiativ från Länsstyrelsen som talar om var kommunerna bör 

göra sina insatser och vad de ska prioritera.  
 Martin Stålhammar kommer gärna ut till kommunerna och berättar om Lova där man 

diskuterar åtgärder. Det finns mycket pengar att söka.  
  
5. Utbildningar 
 Länsstyrelsen har inte möjlighet att ge utbildningar, men finns det särskilda områden där de 

kan stötta och samordna?  
 Karlshamn, Sölvesborg och Olofström jobbar med Giftfri Miljö och önskar hjälp med steg 2.  
 Ethel Forsberg kommer till Sölvesborg 4 april.  
 Karlshamn önskar hjälp med upphandling.  



 
 
 
 Sölvesborg och Olofström bjöd in Fredrik Mörtberg och har genomfört en dag om ansvar vid 

översvämningar.  
  
6. Stöd till projekt 
 Länsstyrelsen la ner mycket tid på projekt under 2015, men kommer ha mindre tid i år. Region 

Blekinge, Energikontor Sydost och NetPort ger stöd i projekt och Energikontoret uppmanar 
kommunerna att komma in med förslag på vad de vill ha hjälp med så kan Energikontoret hålla 
ögonen öppna efter passande projekt.  

 9 maj har Region Blekinge en workshop om transporter och miljö.  
 
Går igenom problem som kommunerna fört fram:  
1. Behöver baka ihop åtgärderna bättre och synka utskicken av uppföljning.  
2. Det är ok 
3. Det är ok.  
  
Grön infrastruktur 
Jonas Warhammar berättar om uppdraget grön infrastruktur.  
  
Revidering av Klimat-och Energistrategin 
 Positiva reaktioner på idébank men samtidigt behöver det göras prioriteringar och peka på 

vilka åtgärder som är viktiga.  
 Det största arbetet är att identifiera vilka åtgärder som ger störst effekt. För att prioritera vilka 

åtgärder i Klimat-och energistrategin kan man utgå från matrisen som Camilla Norrman har 
tipsat om.   

 Gör inte för mycket förändringar i åtgärdsprogrammet för miljömålen.  
 Länsstyrelsen kommer kalla till ett möte för uppstart av revidering av klimat-och 

energistrategin och åtgärdsprogrammet för miljömålen.  
 

      
    /Vid tangentbordet: Samuel Karlström 
 
 


