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Klimatsamtal på residenset, 30 maj 2018 
 
Sammanfattning av gruppdiskussionerna 

 

- För att engagera aktörer krävs att goda exempel lyfts fram, som är nära kopplade 
till aktörernas egna verksamheter. Med goda exempel åsyftas sådana som är 
hållbara och samtidigt lönsamma, då ekonomi är en viktig drivkraft.  

- Att ta fram och kommunicera information till samhället i stort är en viktig roll för 
det offentliga.  

- Man behöver fånga det som är positivt engagerande och synliggöra förändringen 
och det arbete som genomförs.  

- Visa på enkla lösningar. Det ska vara lätt att göra rätt. Människor vill ha trygghet.  

- Mycket av ansvaret ligger på 
offentliga aktörer (främst 
kommunerna och politikerna) 
samt viss del på näringslivet. 
Samarbete mellan dessa, i form av 
nätverk och förankring, är av vikt.  

- Skapa en vi-känsla. Utmana och 
sporra varandra att genomföra 
åtgärder.  

- Åtgärderna är definierade, men det är svårt att veta hur man följer upp dessa mot 
satta mål. Finns det underlag att följa upp det? Vem har ansvaret att följa upp? 
Vilka indikatorer används? Även en avvägning, så att det inte blir för svårt 
administrativt. Nyttja statistik som redan samlas eller är relativt lätt att ta fram. 

- Transporter en enormt viktig fråga för länet: 

- Skapa bättre möjligheter för biogasen att växa, med fokus på både 
produktion och användning. 

- Sätt upp en regional drivmedelsstrategi med nära koppling till 
kommunerna, och se till att dessa implementeras och relaterar till 
varandra. 

- Dra lärdomar från de som redan gjort resan. Bjud in kompetens utifrån 
som kan hjälpa till att stötta med att skapa en mer förnybar 
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transportsektor. Hela Sverige arbetar med frågan, man behöver inte 
uppfinna hjulet. 

- Skapa fordonsdelningspooler, och skapa förutsättningar för att lättare 
välja cykel- och kollektivtrafik framför bilen. 

För Klimatsamverkan Blekinge 

- Det är viktigt att 
fortsätta koppla samman 
aktörer och hitta 
samarbetsmöjligheter. 
Fortsätt skapa nätverk 
och mötesytor för aktörer 
som kanske inte annars 
träffas men som kan dra 
nytta av varandra. 

- Lyft fram goda exempel, som uppvisar både hållbarhet och lönsamhet, vid 
aktörsträffar. Ta fram information, hitta former för att föra vidare den på ett 
effektivt sätt och sprid den. Synliggör arbetet! 

 

 

 

 

 

 

 


