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1. Föregående möte i februari 2016.  
Cecilia berättade från förra mötet som hölls tillsammans med studiebesök på Södra Cell i 
Mörrum. Vid mötet redovisades vilka åtgärder som genomförts under året. Vidare 
informerade beredningsgruppen om att åtgärdsprogrammet i strategin skulle revideras. Vi 
diskuterade näringslivets roll i åtgärdsarbetet och fick en del input som kommer att tas med  
i revideringsarbetet. Styrgruppen beslutade vid det mötet att ställa oss bakom utmaningen 
Fossilfritt Sverige. (Se http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-
sverige/deklaration-fran-aktorer/ där vi finns med längst ned under Övriga aktörer.) 

  
2. Arbetssätt och roller – Klimatsamverkan Blekinge 

Bakgrund: Länsstyrelsernas arbete med regional samverkan inom klimatfrågor har utvärderats, 
och slutsatserna har varit rekommendationer och goda exempel i ett sådant arbete. 
Sammanställningen visar att särskilt bra har arbetet fungerat när det gäller att ta fram av 
strategier och åtgärdsprogram, samt för det fortsatta samverkansarbetet är det viktigt att 
formulera vilket ansvar man har i en styrgrupp.  

Inför dagens styrgruppsmöte hade ett förslag skickats ut som beskriver de olika grupper, 
ansvar, möten m.m. inom Klimatsamverkan Blekinge. Efter en kort diskussion beslutade 
styrgruppen att anta det utskickade förslaget som gäller Klimatsamverkan Blekinges roller och 
arbetssätt.  
  

3. Revidering av åtgärdsprogrammet för 2017-2020; prioritering av insatsområden 
Cecilia berättade kort om processen för revidering av åtgärdsprogrammet i Blekinges regionala 
klimat- och energistrategi. En viktig del är att minska antalet åtgärder (idag nästan 100 
stycken). Styrgruppsmedlemmarna bidrar i revideringen genom att ge synpunkter på 
prioritering av insatsområden (under dagens möte), och senare genom att granska och ge 
synpunkter på utformningen av föreslagna åtgärder (förslag kommer att skickas ut under 
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hösten). Åtgärdsförslagen kommer att utarbetas med stöd av tjänstemannagruppen inom 
Klimatsamverkan Blekinge, samt bredare workshops på tjänstemannanivå.  

Måluppföljning  Behovet av uppföljning av målen i strategin diskuterades. Måluppföljning är 
värdefullt som grund för prioritering av det fortsatta arbetet. I strategin finns övergripande mål 
för Blekinge till år 2020 inom:  
a) Växthusgasutsläpp, b) Energianvändning, c) Andel förnybar energi, d) Transporter,  
samt e) Medvetenhet om konsumtionens klimatpåverkan.  
Målnivåerna för Blekinge är mycket ambitiösa då de utformats för att kunna nå Sveriges 
nationella vision om netto-noll-utsläpp år 2050 (nu föreslås målåret ändras till 2045). 
Uppföljningen för de fyraförsta målen ovan baseras på underlag från SCB. Tyvärr blir SCB:s 
utsläpssiffror tillhängliga först två år efter året för datainsamling (omfattande bearbetning och 
korrigering). Det gör att den mest aktuella uppföljningen avser år 2013, vilket är samma år som 
Blekinges regionala strategi sjösattes. Det är förstås olyckligt för måluppföljningen, men det är 
vad som finns. Länk till webbsida med uppföljning av Växthusgasutsläpp och Energianvändning.     

Prioritering av insatsområden  Monika presenterade ett antal insatsområden som 
beredningsgruppen arbetat fram, samt vad som sker inom dessa insatsområden i form av 
projekt. Därefter genomfördes en workshop där styrgruppen prioriterade vilka områden som 
bedömdes viktigast för Blekinge.  
 
Resultatet blev: (poängsättning genom antal röster från styrgruppen) 
Bygga infrastruktur för förnybara drivmedel  10 
Energieffektivisering i små och medelstora företag  8 
Livsmedel - från jord till bord   8 
Koldioxidsnåla godstransporter   6 
Fossilfri region    6 
Fysisk planering   6 
Upphandling    5 
Solkusten Blekinge    4 
Smarta persontransporter (beteendepåverkan)  4 
Utbildning    3 
Småskalig kraftvärme    2 
Avfall*   1 
 
*Avfall lades till vid prioriteringen som ett viktigt område – hantering av organiskt avfall och 
allt annat avfall.  
  

4. Nästa möte blir den 9 nov, dagen (innan Energitinget) tillsammans med motsvarande 
klimatforum i Kalmars och Kronobergs regioner.  
 
Affärsverken anmälde sig som intresserade att ta emot styrgruppen vid kommande 
styrgruppsmöte med studiebesök vilket blir våren 2017. Tidpunkt bestäms senare. 
   

5. Landshövdingen tackar för den goda uppslutningen och avslutar mötet. 
 
 

Vid pennan, 
Monika och Cecilia 
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