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ANTECKNINGAR 
 
1. Åtgärdsprogram 2017– 2020:  

Cecilia gav en bakgrund till revideringen av regionala klimat-och energistrategins åtgärdsprogram.  
Åtgärdsprogrammet syftar till att:  

• Stärka klimatarbetet genom regional samordning 
• Synliggöra de insatser som pågår (ge cred, inspirera) 
• Stöd för val av satsningar inom resp organisation (VP) 
• Fungera som stöd för att motivera projektansökningar (behövs t.ex. i Klimatklivet) 
• Fungera som underlag hela perioden; 4 år 

 
Revideringsprocessen har utgått från följande punkter:  
 

• Samordna med regionalt ÅP Miljömål 
• Utforma åtgärder enligt ny nationell vägledning 
• Utgått från föregående åtgärdsprogram 
• Minska antalet åtgärder; bättre överblick 

 
  



 
 
 

 
2. Underlag för gruppdiskussioner 

Som underlag inför gruppdiskussionerna presenterade Länsstyrelsen och Energikontoret:   

 En sammanställning av de pågående samarbetsprojekt i länet som vi känner till. 
Kompletterades under mötet, se ”Pågående samarbetsprojekt klimat_2017-01-21.pdf” 

 Goda exempel: Ett urval av projekt med hög kostnadseffektivitet från den nationella 
rapporten Spridning av goda exempel i  klimat- och energiarbetet (2016) 

 Lista över prioriterade områden att arbeta med utifrån tjänstemannagruppens och 
styrgruppensprioriteringar (Klimatsamverkan Blekinge 2016) 

1. Bygga infrastruktur för förnybara drivmedel 
2. Energieffektivisering i små och medelstora företag 
3. Livsmedel – från jord till bord 
4. Smarta persontransporter (beteendepåverkan) 
5. Upphandling 

 
 

Reflektioner kring listan med ”Goda exempel” 

 Flera kommuner arbetar kontinuerligt med att ersätta äldre gatubelysning med LED, borde 
kartlägga läget inom Klimatsamverkan för att se om alla är på G eller om det finns stödbehov.  
*Förfrågan ska skickas ut till kommunerna. Om behov finns; lägg till åtgärd. 
*Informera Trafikverket om möjligheter gatubelysning med Klimatklivet (Malin Dahlberg). 

 LCC och totalkostnadsanalys för att få tillstånd energieffektivisering av fastighet; vore bra om 
utbildningsdagen i dec kan ges i repris för de som ej kunde delta. Regionalt projekt planeras, 
bör göras inom projektet. 

 Samordnad varudistribution – Ronneby intresserad av forts även om de ej arbetar aktivt i 
nuläget. Landstinget Blekinge + Kronoberg arbetar gemensamt kring samordnad 
varudistribution.  

 Resfria möten: Behöver utvecklas vidare, breddas. Satsning bör riktas till it-folket så de blir 
taggade att sprida det.  

 Sparsam körning; har de flesta genomfört, bara fylla på för nyanställda. Projekt behövs ej. 

 HP för utbyggnad av sammanlänkade cykelbanor behövs; kan vara svårt att påverka där 
Trafikverket är huvudman. (Regional cykelstrategi som är på G blir ett stöd). 

 Stärka samarbetet mellan kommunernas förvaltningar inom strategisk planering och tekniska 
kontorets åtgärder… - viss tveksamhet kring åtgärdsbehov i Blekinges kommuner; gäller det 
inte större kommuner? 

 Förslag till ny åtgärd: Alla kommuner ska se till att de har aktuell P-norm som omfattar både 
cyklar och bilar. 

 Utnyttja Havs-/ sjövatten för fjärrkyleproduktion; Någon i Karlshamn gör redan det; AAK? 

 Lustgasreducering; Landstinget Blekinge jobbar med det, planerar stor satsning.  

 Ordnas mycket festivaler i Blekinge, borde stärka hållbarhetsarbetet. Musik i Blekinge har 
Klimatklivet-projekt för att ta fram handbok o checklista för hållbara festivalarrangemang. Bör 
föra in åtgärd i ÅP om spridning och implementering av handboken. 

 
  

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/goda-exempel-klimat-och-energi.pdf


 
 
 
3. Gruppdiskussioner 

Vi delade in oss i fyra grupper. Utifrån listan med goda exempel skulle grupperna välja ut tre projekt-
exempel som vi vill gå vidare med i Blekinge och föra in i åtgärdsprogrammet. 

Alla grupper skrev upp sina förslag på tavlan och vi gick gemensamt igenom resultaten och ringade in 
de projektexempel som hade pekats ut av flest grupper. Se tabell nedan.  

Deltagarna enades om högsta prioritet: Regional drivmedelstrategi med förstudie för att matcha 
offentliga aktörers fordonsflottor mot Blekinges produktionspotential (utveckling av det vi jobbat med 
i flera år inom Klimatsamverkan, kommer inte från goda-exempel-listan). 
 

Projektexempel att jobba vidare med Röster 

Regional drivmedelstrategi – matchning (se ovan) 
Resfria möten 

Högsta prio! 
3 

Landsbygd - Fossilfritt jord - och skogsbruk 3 

Sparsam körning till sjöss 3 

Upphandling - hållbar miljömässig 2 

Energieffektivisering i fastigheter  2 

Spillvärme (annan formulering) 2 

Biogasproduktion  1 

 
Dessutom föreslogs lägga till åtgärder kopplat till 

- Hållbara placeringar; kapitalförvaltning (”divestera”) 
- Beteendepåverkan; ”nudging”, återbruk, … 
- Se även reflektioner under punkt 2 ovan. 

 
 
4. Sammanställning av insatsområden i strategin 

Vi tittade på de nya insatsområdena, se sista sliden i presentationen. I diskussionen kom vi fram till 
att det vore bra att genomföra ett möte kring konsumtion för att diskutera relevanta åtgärder 
inom det området. Länsstyrelsen bjuder in till ett möte/workshop.  
   
 

5. Övrigt 
Laget runt. Deltagarna beskrev kort vad som är aktuellt inom respektive organisation 

 Sölvesborg- Har sökt bidra inom landsbygdsprogrammet och statligt stöd för solceller för att 
sätta upp solcellspollare längs med en cykelbana; solcellsamaturer som tänds vid rörelse.  

 Olofström – arbetar med att få till ett projekt inom spillvärme. Berättar gärna mer när man 
kommit längre fram i projektet. Man jobbar med att få till en våtmark.  

 Ronneby – Har tagit fram ett nytt miljöprogram för kommunen. Arbetar med att bygga fler 
laddstolpar. Snart är det invigning av biogasmacken (24 jan). Inom samma område arbetar 
man för att etablera en tankstation för HVO och laddstolpar. 

 Karlskrona- Arbetar med en drivmedelstrategi och fordonspoolen är under upphandling. 
Hållbar upphandling, ser över möjligheter med ”Gröna lån”.   

 Landstinget- Kommer köpa in biogasbilar till deras tjänstebilpool. Inbjudan till SKLs 
klimatkommission om upphandling. Arbetar med åtgärder för lustgasdestruktion. Motsvarar 



 
 
 

en större minskning av växthusgaser än alla Landstingets transporter. Arbetar med hållbar 
kapitalförvaltning och finansplanering. Genomför en textilupphandling där man köper in 
läkarrockar i textilfiber.  

 Energikluster – jobbar med delprojekten inom DRIV i Blekinge, se sammanställning ”Pågående 
samarbetsprojekt klimat_2017-01-21.pdf” 

 Skogsstyrelsen – Johannes är ny att ha hand om miljömål- och klimatfrågor, håller på att sätta 
sig in i arbetet. 

 Länsstyrelsen, Energikontoret och Region Blekinge – Se sammanställning ”Pågående 
samarbetsprojekt klimat_2017-01-21.pdf”. Jobbar vidare med revideringen av åtgärdsprogram 
för regionala klimat- och energistrategin. 

 
 
 
 
/ Sammanfattat av Samuel och Cecilia, 2017-02-07     


