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 Karlskrona 2016-11-17 

 

 

Anteckningar från möte mellan klimatforum i Småland och 
Blekinge 2016-11-09. 
 

Deltagare:  

Tommy Lindström, länsstyrelsen Kalmar, Robert Olesen och Johanna Bergström Region Kronoberg, Henrik 

Svensson Uniper, Katarina Hansell NetPorts Energikluster, Lars-Henrik Holgersson TitanX, Krister Wall 

Trafikverket, Berit Andnor Bylund, Cecilia Näslund och Samuel Karlström länsstyrelsen i Blekinge, Ulf Hansson, 

Sarah Nilsson, Anna Månsson, Pierre Ståhl och Christel Liljegren (delvis) från Energikontor sydost, Per-Ola 

Mattsson, Ingrid Hermansson och Monika Oredsson från Region Blekinge. 

 
Inledning 

Landshövding Berit Andnor Bylund hälsade som ordförande i Klimatsamverkan 

Blekinge välkommen till det årliga mötet mellan de regionala forum för 

klimatfrågor som finns i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Per-Ola Mattsson 

hälsade därefter särskilt välkommen till Karlshamn där mötet hölls.  

 
Green Act 

Robert Olesen och Johanna Bergström berättade om GreenAct Kronoberg. Den 

tidigare Klimatkommissionen har utvärderats och resultatet är att arbetet 

breddats och Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit ansvar för det fortsatta arbetet.  

GreenAct Kronoberg ska vara motor för länets hela miljöarbete och inkluderar 

såväl miljömålen som den regionala utvecklingsstrategin. Man kommer att 

arbeta i olika temagrupper där de som först valts ut är cirkulär ekonomi och 

transporter.  

 
Blekingetrafiken  

Anna Claesson gav ett inspel om vad som sker i Blekinge när det gäller 

påverkansfrågor i trafikens dagliga arbete. Blekingetrafiken har efter omläggning 

av stadstrafiken i Karlskrona ökat marknadsandelarna med 60% och antalet 

resande med 40%. Anna gav prov på vad som gjorts och att förändringar i 

kollektivtrafiken berör XXXX 
 
Nätverksprojekt 

Anna Månsson berättade om ett nytt projekt som berör alla tre regionerna. 

Energimyndigheten har beviljat ca 700 000 kr för en satsning på nätverk för 

offentliga aktörer med fokus på förnybara drivmedel och med mål att öka 

kunskapen om förnybara drivmedel. Under 2017 kommer Energikontor Sydost 

med hjälp av respektive Länsstyrelse att bilda och driva 3 nätverk, ett i vardera 
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länet. Offentliga aktörer i respektive län ges möjlighet till stöd genom 

nätverksträffar under 2017. Mötet bestämde att skicka ut ett gemensamt 

pressmeddelande för hela Småland-Blekinge om projektet.  
 
Workshop: 

Syftet med workshopen var att diskutera vilka frågor inom nätverksprojektet som 

skulle ge ett mervärde av att arbeta gemensamt med över länsgränserna. Vi 

arbetade med några olika temaområden enligt formen ”world café” som är en 

strukturerad samtalsprocess för att komma åt en grupps kollektiva visdom. De 

valda temaområdena var ”Drivmedel med fokus på hållbar utveckling”, ”Policy för 

fossilfria resor” och ”Minskat resande – främst flyg och bil – i arbetslivet”. För 

varje fråga diskuterades också vinster för näringslivet.   

 

Utifrån diskussioner baserat på frågorna framkom att samverkan mellan länen 

kan vara extra viktigt för att t.ex. 

 gemensamt ta del av extra goda exempel inom olika områden 

 gemensamt bedriva metodutveckling och planering inför t.ex. 

informationsinsatser 

 samverka med andra länsöverskridande initiativ och projekt 

 planera nätverksträff inom temat ”arbetsmaskiner”  

 

Anna föreslog att i kommande pressmeddelande om nätverksprojektet lyfta fram 

samarbetsmöjligheterna över länsgränser med stöd av GreenAct Kronoberg, 

Klimatsamverkan Kalmar län och Klimatsamverkan Blekinge. Mötesdeltagarna 

enades om att det var en bra idé, att Anna skulle gå vidare med förslaget. 

 
Vad har hänt sen sist 

Tommy Lindström berättade bl a att länsstyrelsen besökt flera kommuner och 

utvärderat deras klimatarbete, bl a Kalmar kommun.  Tanken var att ge feed-back 

på olika delar av en kommuns arbete inom energi och klimat och diskutera vad 

en klimatkommun bör göra. Kalmar kommun fick väl godkänt!   

 

I Kronoberg har man arbetat med ett kunskapsprojekt, Resolve, om handel i 

stadskärnan och projektet Zumba som arbetar med att koppla samman 

transportmedel. Växjö kommun har också jobbat med ett cykelbibliotek. Genom 

sammankoppling av restvärme och industri med plastrester har man byggt 

fiskdammar för livsmedelsproduktion.   

 

I Blekinge pågår en revidering av åtgärdsprogrammet i Blekinges klimat och 

energistrategi. En målsättning är färre antal åtgärder och mer konkreta åtgärder 

än tidigare. Arbetet bedrivs på bred front med inbjudna från kommunernas olika 

verksamheter och näringslivet. I Blekinge hålls årligen ett Klimatsamtal på länets 

residens där årets tema i juni var fossilfritt resande. Ett femtiotal deltog; politiker 

och tjänstemän från offentliga verksamheter samt representanter från 

näringslivet. Klimatsamverkan Blekinge deltog också i Riksteaterns evenemang 
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Run for your life inför klimatmötet i Paris. Då presenterades personliga 

klimatberättelser vid olika kulturevenemang i samtliga kommuner. 

Klimatsamverkan har genomfört det första ”hemma-hos-mötet” där 

styrgruppsmedlemmarna  i Klimatsamverkan besöker varandras verksamheter, 

visar sitt energi- och klimatarbete och får tillfälle att diskutera. Även pressen 

inbjuds så att det ger goodwill för företagen som bjuder in.  

 
 

Vid pennan för Klimatsamverkan Blekinge, 

Monika Oredsson 
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