
 
 

MINNESANTECKNINGAR MÖTE 2018-02-06 

Tjänstemannagruppen Klimatsamverkan Blekinge (KSB). 
Plats: Ronneby kommun, kommunhuset.   
 
Deltagare 

• Sofie Samuelsson, Ronneby  
• Therése Samuelsson, Karlskrona  
• Magnus Olofsson, Ronneby  
• Helen Gårner, Sölvesborgs  
• Ann Charlott Andersson, Sölvesborg  
• Eva Johansson, Olofström  
• Jesper Bergman, Karlshamn  
• Anna Månsson, Energikontor Sydost 
• Samuel Karlström, Länsstyrelsen 

 
ANTECKNINGAR 

 
1. Tanka Grönt – Hitta rätt bränsle varje gång (Miljöfordon Sverige) 

Jonas Lööf och Simon Kämpendahl presenterade den första versionen av appen som kommer 

lanseras snart. De önskade tjänstemannagruppens hjälp med input och att komma med synpunkter 

på appen samt att sprida den. Tjänstemannagruppens representanter gick med på att vara 

kontaktpersoner för att sprida appen inom respektive organisation. Mer information om appen finns 

i Miljöfordon Sveriges presentation, se bifogad fil. Det kommer även finnas en webbsida 

www.tankagront.se. Tjänsten innehåller idag information om ca 80 tankställen och uppdateringen av 

detta kommer förhoppningsvis, på sikt, genomföras av tankstationerna själva.   

2. Länsstyrelsens nya uppdrag i regleringsbrevet  

Samuel berättade om länsstyrelsens två nya uppdrag för i år:  

1. Ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 31 

december 2019. 

2. Samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för 

elfordon och förnybara drivmedel. Ska vara klart 31 december 2018.  

Kommentar: Kommer drivmedelsplanen innefatta även trafik på vatten och i luften? 

3. Laget runt om pågående och planerat arbete 

• Olofström – OKABs ansökan till Klimatklivet som gick ut på att konvertera en gasolpanna fick 

avslag med argumentet att bolaget är en aktör som kan han handla med utsläppsrätter. 

Håller på att sätta upp en snabbladdare på torget.  

• Ronneby – Har skrivit på ett borgmästaravtal där de ska ta fram en klimat- och energistrategi 

inom två år. Har tagit fram ett sankey-diagram för år 1990 och 2015. En jämförelse mellan 

åren visar att utsläppen inom flera sektorer har minskat, dock är utsläppen från transporter 

fortsatt hög. Under 2019 planerar man att införa en klimatväxling för flyg och tågresor inom 

kommunen. Politiken prioriterar just nu arbetet med en samordnad varudistribution.  

• Karlshamn: Arbetar med samordnad varudistribution, drar igång i feb-mars nästa år. Har en 

central anläggning för alla leasade bilar. Scandinavian Biogas Fuels planerar en stor 

biogasanläggning i Stilleryds hamn för produktion av flytande biobränsle. Anläggningen är 

http://www.tankagront.se/


 
tänkt att producera 500 GWh per år. Kommer finnas flera linjer med olika substrat, där t.ex. 

bark från södra cell är en del. Har en ansökan inne hos Klimatklivet.   

• Sölvesborg: arbetar med samlastningsprojektet och laddinfrastruktur. Har gett över en 

snabbladdare och semi-snabbladdare till en annan aktör. Hoppas på ett beslut om 

överlämning snart. Man hoppas även på en biogmasmack i kommunen. Det kommer skickas 

in en ansökan till klimatklivet om det. Kommunens etanolbilar kommer att bytas ut då de 

inte längre kommer tillverkas.  

• Energikontor Sydost: Katrine och André arbetar i ett projekt riktat mot besöksnäringen. De 
planerar för en utbildning i vår. Fredrik och Anna arbetar med samordnad varudistribution 
och planerar för en studieresa till Ystad 26 feb. Den 8 mars på länsstyrelsen är det ett 
seminarium om upphandling och samordnad varudistribution. Anna flaggar för att det finns 
möjlighet att komma på studiebesök och titta på småskalig kraftvärme under april, vid 
intresse kan man kontakta daniella.johansson@energikontorsydot.se. Arbetar med ett 
projekt i Olofström där man ska bygga en uppställningsplats för lastbilar. Detta görs 
tillsammans med Tech tank och Olofströms kommun. I januari blev klimatsamverkan 
inbjudan till Hyper Island, Digital Media Creative, där studenterna skulle titta på kreativa 
tankar kring hur man kan arbeta med transporter. De fick 48 timmar på sig att ta fram olika 
lösningar. Presentationen var i form av korta filmsnuttar som Anna kommer att skicka ut när 
de blir tillgängliga. Kort sammanfattning finns här: 

http://www.energikontorsydost.se/a/studenter-presenterade-digitala-loesningar-foer-

persontransporter-i-blekinge  
 

• Region Blekinge (energikontor sydost berättar): Strukturbild Blekinge, region Blekinge har 

tagit fram en film om vikten av strategisk planering över kommungränser,  

https://www.youtube.com/watch?v=RRuMuOoFcnU&t=64s . Regionen, Netport, 

Energikontor sydost m.fl. arbetar med ett förslag kring cykelaktiviteter i länet. Detta som en 

följd av en inställd ”cykelkampen” som brukar genomföras i maj samt den just antagna 

regionala cykelstrategin. Aktiviteterna kommer troligtvis starta i slutet av 2018 om 

projektansökan beviljas. 

• Energi- och klimatrådgivning: Har skickat in en ansökan till Energimyndigheten om en 

gemensam organisation för Blekinge. Planerar just nu för att ta fram gemensamt 

informationsmaterial. Ska göra en VP. Ska köra en belysningskurs i länet med Jim Kolin. 

Arbetar med hållbar utveckling och besöksnäringen och Incitamentprojektet. Länsstyrelsen 

Blekinge: Länsstyrelsen kommer anordna en utbildning i motiverande samtal för Karlskrona 

kommuns miljöinspektörer den 26 februari och energi-och klimatrådgivare kring hur de kan 

motivera små och medelstora företag att komma igång med sitt energiarbete. 

Miljöförbundet Blekinge Väst kommer att utbilda sina egna inspektörer. Länsstyrelsen 

kommer att se över den regionala handlingsplanen för klimatanpassning för att genomföra 

en revidering av den till hösten och i början på nästa år. Den 31 januari anordnade 

Energikontor Sydost tillsammans med Länsstyrelsen en solenergikonferens för politiker i 

länet där syftet var att berätta om Blekinges solenergimål, pågående projekt och aktiviteter 

liksom information om solenergins utveckling i länet, nationellt och internationellt.  

4. Prioritering av Klimatsamverkans åtgärder i det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen 

Vi delade in oss i tre grupper med tre personer i varje grupp. Utifrån de 17 åtgärder där 

Klimatsamverkan Blekinge står som ansvarig skulle grupperna välja ut de åtgärder som man vill att 

beredningsgruppen bör prioritera i åtgärdsarbetet.  

https://www.youtube.com/watch?v=RRuMuOoFcnU&t=64s


 
Följande åtgärder prioriterades:  

Åtgärder att jobba vidare med för beredningsgruppen Röster Kommentarer 

Höja kunskapen om förnybara drivmedel hos offentliga 

aktörer och företag. 
3 

En inriktning mot bilhandlarna. El- 

och biogasbilar.  

Öka laddmöjligheter för elbil vid bostäder och 

arbetsplatser.  
3 

Det nya bidraget. Göra en riktad 

kampanj. 

Arrangera evenemang för att uppmärksamma ett 

fossilfritt lantbruk. 
3 

 

- Förankra Blekinges regionala solenergimål. 

- Marknadsföra Blekinge som ett län där det finns goda 

förutsättningar för solenergi. 

3 

Företag inom specifika branscher 

utmanar varandra. 

Öka medvetenheten om nyttan av totalkostnadsanalys 

(LCC) som verktyg vid upphandling. 
1 

Nya byggregler och energikrav. En 

uppföljning av kursen år 2016.   

Ta fram en mall med hållbarhetskrav som kommuner 

kan ställa på arrangörer vid konferenser och möten. 
1 

Implementera snarare än ta fram. 

Anordna ett seminarium för att öka kompetensen om 
cirkulära affärsmodeller i företag. 

1 
 

Arrangera regional inspirationsdag med fokus på policy 
för hållbara investeringar och placeringar. 

1 
 

 

BeChange© - CO₂ banta med klimatterapi” – på distans 

Anna på Energikontor Sydost berättade om planerna på att starta ett projekt i Blekinge om 

koldioxidbanting efter önskemål från Ronneby kommun. Alla kommuner tillfrågades om intresse 

fanns och det var lite varierande kommentarer. När ett mer konkret förslag och projektupplägg finns 

skickas det ut till alla kommuner. Diskussion förs vidare med studiefrämjandet, Region Blekinge 

(projektkontoret) och Ronneby kommun som initialt kom med förslaget. Se bifogad fil för mer 

information om projektet.   

 

/Vid tangentbordet: Samuel Karlström 


