
 
 

 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte i Klimatsamverkan Blekinge, 
2017 03 28 på Affärsverken, Mältan. 
 
Närvarande styrgruppen: 
Berit Andnor Bylund, Länsstyrelsen 
Anne Andersson, Trafikverket  
Katarina Hansell, NetPort Energikluster 
Ingrid Hermansson, Region Blekinge 
Magnus Lindahl, Olofströmshus 
Mikael Wigermo, Södra Cell 
Thomas Eriksson, Affärsverken 
Pia Lindahl, BTH 
Annika Christensson, Landstinget (del av mötet)  
 
Närvarande beredningsgruppen: 
Cecilia Näslund 
Samuel Karlström 
Monika Oredsson 
  
Övriga  
Caroline Edén, Affärsverken 
Jenny Hellberg, Länsstyrelsen 
 

 
 

1.Introduktion – Landshövdingen   
Landshövdingen öppnar mötet och inleder med att lovorda det arbete som sker i Blekinge inom 
klimatområdet. Hon vill skicka med gruppen att ”Vi är bra!”  

 
2. Revidering av åtgärdsprogrammet för 2017-2020; prioritering av insatsområden 
Cecilia berättade övergripande om klimat och energistrategin och den revideringsprocess som 
pågår. Strategin står fast men åtgärderna revideras. Åtgärderna ska bli tydligare och mätbara 
samt enhetliga med åtgärderna inom övriga miljömål. Styrgruppen beslutade att Klimat- och 
energistrategin ska uppdateras med de reviderade åtgärderna och publiceras som ett dokument 
för klimatområdet.    

Styrgruppen diskuterade om kommunernas ansvar för strategin. Länsstyrelsen eller någon 
annan kan inte tvinga övriga till åtgärder. Varje organisations ledningen måste sätta ribban för 
arbetet.  Klimatsamverkan kan, och har en viktig uppgift, att stimulera arbetet.  
 

3. Pågående samverkansprojekt i länet 
Cecilia visade en sammanställning över pågående samverkansprojekt inom respektive 
fokusområde visades.  
Informationen kommer så småningom att läggas på den nya hemsidan  och ge en överblick över 
pågående samarbetsprojekt i Blekinge. 



 
 

  
4. Projekt 
Energikontoret driver Drivmedelsprojektet i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Det är ett 
informationsprojekt för att höja kunskapen inom olika områden som berör drivmedel med tre 
delområden; strategiskt arbete, bil och beteende. 
http://energikontorsydost.se/l/projekt/14703 
 
Enerselves – ett internationellt projekt om egen produktion och användning av förnybar energi i 
byggnader. KSB:s  styrgrupp kommer att erbjudas att åka på studiebesök. Nästa projektmöte är i 
Ronneby 10-11 maj. 
http://energikontorsydost.se/l/projekt/14706 
 
BEA-app – Monika berättade om projektet ”Balitic Energy Areas – a planning prospective” som 
har till syfte att koppla samman samhällsplanering med planering för förnybar energi. I projektet 
ska identifieras planeringskonflikter för olika förnybara energislag samt ska planeringskriterier 
tas fram som ska främja att förnybar energi kommer in tidigt i planeringsprocessen. 
https://www.balticenergyareas.eu/project 
 
5. Hemsida 

 
Samuel visade den nya hemsidan som är på gång. När den tas i bruk kommer protokoll och 
nyheter fortsättningsvis att läggas där, samt samlas länkar till exempelvis aktuella projekt. 
Ett gruppfoto togs av styrgruppen för att läggas på hemsidan så småningom.  
6. Nästa möte  
I samband med Klimatsamtalet den 30 maj blir nästa styrgruppsmöte.  
 
7. Övriga frågor och Avslutning 
Inga övriga frågor fanns. Landshövdingen tackar, särskilt Thomas och Caroline för det väl 
genomförda studiebesöket och avslutar mötet. 

 
Vid pennan, 
Monika  
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