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1. Introduktion   
Landshövdingen inledde studiebesöket med att 
presentera sig själv som ny ordförande för 
Klimatsamverkan efter Berit Andnor Bylund. 
Han berättade om Länsstyrelsens nya uppdrag 
att ta fram en ny långsiktig regional klimat- och 
energistrategi som ska antas i mars 2019. Den 
nuvarande gäller till 2020. Inom det arbetet har 
Länsstyrelsen fått i uppdrag att just samordna 
åtgärder för fossilfria transporter och ta fram 
regionala planer för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel. I Blekinge står 
transporter för en stor del av utsläppen av 
växthusgaser. Sten berättade mer om det och 
visade några figurer som illustrerade detta. Se 
bilderna längt ner i presentation 2.  
 
2. Presentation av Uniper och rundvandring på 
Karlshamnsverket 
Henrik Svensson välkomnade alla till 
Karlshamnsverket och presenterade Uniper och 
verksamheten på Karlshamnsverket.  
Se presentation 2. Efter presentationen 
genomfördes en rundvandring på verket.  
 
 
 



         
 

3. Styrgruppsmöte 
Styrgruppsmötet startade med en tillbakablick av förra mötet. Därefter gick vi laget runt där alla 
styrgruppsmedlemmar fick presentera sig och berätta mer om vad som var på gång i deras respektive 
organisation. Katrine Svensson på Energikontoret berättade om vilka områden som styrgruppen hade 
prioriterat vad gäller samverkan med Kronoberg och Kalmar. Se presentation 3.  
 
Samuel Karlström på Länsstyrelsen berättade vidare om uppdateringen av Klimat- och 
energistrategin för perioden 2017-2020 och de nya åtgärderna som numera ingår i 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Se presentation 4. Den uppdaterade strategin finns på 
Klimatsamverkan Blekinges hemsida.  
 
Styrgruppsmötet avslutades med en workshop där styrgruppen prioriterade vilka åtgärder som 
beredningsgruppen bör arbeta vidare med i åtgärdsprogrammet för miljömålen och som 
Klimatsamverkan är huvudansvarig för. Resultatet från workshopen läggs ihop med resultatet från en 
workshop med tjänstemannagruppen den 6 februari. Utifrån det gemensamma resultatet jobbar 
beredningsgruppen vidare med att hitta finansiering för åtgärderna då Klimatsamverkan Blekinge 
inte har någon egen grundfinansiering. Resultatet av workshopen finns nedan. Vissa av åtgärderna 
som inte blev prioriterade hänger ihop/har beröringspunkter med de prioriterade åtgärderna och 
kommer därför kunna genom genomföras tillsammans. 
 
Nästa styrgruppsmöte är på eftermiddagen den 30 maj i samband med Klimatsamtal på Residenset.   
 
Vid tangentbordet, Samuel Karlström 

Resultat av workshop - Klimatsamverkans åtgärder i nya åtgärdsprogrammet 

Antal 
röster 

Styrgruppens prioriterade åtgärder för beredningsgruppen att arbeta med. 
 

3 Nytta överskottsvärme för att utveckla nya verksamheter. 
 

3 Marknadsföra Blekinge som ett län där det finns goda förutsättningar för solenergi. 
 

2 Öka medvetenheten om nyttan av totalkostnadsanalys (LCC) som verktyg vid 
upphandling. 

2 Stimulera samarbete med fokus på biogasproduktion.  
 

2 Förbättra samordning av transporter inom varukedjor. 
 

2 Informera om samåkningssystem och hållbar arbetspendling. 
 

2 Anordna ett seminarium för att öka kompetensen om cirkulära affärsmodeller i 
företag. 
 1 Öka laddmöjligheter för elbil vid bostäder och arbetsplatser.  
 

1 Ordna möte mellan energibolag och industriföretag för att tillvarata överskottsvärme.  
 

 

Åtgärder som inte prioriterades 

Förankra Blekinges regionala solenergimål.  
 
Kartlägga förutsättningarna för geoenergi och energilagring i akviferer. 
 
Skapa mötesplatser för tänkbara producenter och användare av biobränslen.  
 

http://klimatsamverkan.regionblekinge.se/aktuellt/visa/klimat-och-energistrategi-foer-blekinge-atgaerder-2017-2020


         
 

Arrangera evenemang för att uppmärksamma ett fossilfritt lantbruk. 
 
Höja kunskapen om förnybara drivmedel hos offentliga aktörer och företag. 
 
Genomföra utbildning för yrkestrafik och privat trafik om sparsam körning till sjöss. 
 
Ta fram en mall med hållbarhetskrav som kommuner kan ställa på arrangörer vid konferenser 
och möten. 
 Arrangera regional inspirationsdag med fokus på policy för hållbara investeringar och 
placeringar. 

 

Länk till åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017–2020 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgardsprogram-for-miljomalen/Documents/Ett%20hallbart%20Blekinge%202017-2020_mindre.pdf

