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Frågan om hur man förankrar klimat- och energistrategin i kommunerna och 
hos andra aktörer på bästa sätt diskuterades:  
  

• Viktigt att kommunfullmäktige tar beslut om att man står bakom strategin.  
• Ta upp strategin i olika regionala forum där politiker och andra beslutsfattare 

sitter med.  
• Man kan låta kommuner och aktörer göra avsiktsförklaringar och arbeta 

vidare därifrån, så att man inte tappar tid i förankringsprocessen.  
• En idé som lyftes var att skapa utmaningar för strategins olika områden som 

offentliga organisationer och näringsliv kan välja att engagera sig i. T.ex. 
transporter, förnybar energi osv. Att man väljer olika paket att jobba i. 
Liknande upplägg som Fossilfritt Sverige.   

 
Andra synpunkter som lyftes under mötet:  
 

• Det lyftes ett behov av att bilda arbetsgrupper. Det kan vara en väg framåt för 
att driva olika åtgärder.  

• Specificera ansvariga aktörer för olika åtgärder ännu tydligare. T.ex. 
förvaltningsnivå i kommunerna istället för en hel kommun.  

• I åtgärdsprogrammet är det inte tydligt vad man menar med 
Klimatsamverkan Blekinge när man pekar ut dem som huvudansvarig eller 
medaktör för olika åtgärder. Det blir otydligt vem som ska sammankalla till 
arbetet osv. Beskriv istället på en mer detaljerad nivå vilka i Klimatsamverkan 
som ansvarar för åtgärden, t.ex. beredningsgruppen osv.  

• Anna Lena Cederström tipsade om en handbok för hållbar utveckling inom 
besöksnäringen som Region Blekinge hart tagit fram i samarbete med 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Energikontor Sydost.   

• Samuel Karlström berättade om Region Blekinges arbete med att ta fram en 
handlingsplan för att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet och 
uppmuntrade styrgruppsdeltagarna att svara på en enkät som kommer 
skickas ut till styrgruppen under juni.  Länk till 
enkäten: https://goo.gl/forms/tSE2dVZRK6EjbtCu2  
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