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Agenda för styrgruppsmötet 

1. Föregående möte 

2. Presentationsrunda och genomgång av syftet med Klimatsamverkan 
Blekinge 

3. Samverkansområden mellan Blekinge, Kronoberg och Kalmar 

4. Uppdaterad klimat- och energistrategi och det nya åtgärdsprogrammet 
för miljömålen. 

Workshop: Prioritering av åtgärder för Klimatsamverkan Blekinge 

5. Diskussion: Hur ska vi minska utsläppen från transporter? Hur kan 
styrgruppsmedlemmarna bidra genom sina kanaler? 

6. Nästa möte och kommande studiebesök 



Föregående möte – 30 maj på Residenset

• Uppdatering av Klimat- och energistrategin – Information om 
revideringen 

• Mål för solenergi och solutmaning från Fossilfritt Sverige  -
Beskrivning av förslag till mål. 

• Nästa möte och kommande studiebesök 



Klimatsamverkan Blekinges syfte

Vara en samordnande och pådrivande kraft i länets klimat- och energiarbete. Arbetet utgår från målen 
i Blekinges regionala klimat- och energistrategi. Ledord ska vara att skapa samsyn, samverkan och 
samordning utan att skapa nya organisationer. 

Samlar representanter i ledningsposition för offentliga och privata aktörer i arbetet med att minska 
utsläppen och hantera klimatförändringarnas effekter. Styrgruppen är viktig för att den regionala 
strategin ska vara väl förankrad. 

Styrgruppens uppgifter 

• Prioritera Klimatsamverkans insatsområden utifrån framtagna åtgärdsförslag. 

• Varje representant bidrar med specifik kunskap och erfarenhet från sin egen bransch eller 
organisation i utformning av åtgärder. 

• Medlemmarna medverkar till erfarenhetsutbyte och att sprida sitt eget klimatarbete som goda 
exempel. 



Klimat- och energistrategi

- Samlad strategi

- Målbilder till 2020

- Nytt åtgärdsprogram 

Har integrerats i 

åtgärdsprogrammet för 

miljömålen



Takten i omställningsarbetet måste öka om 
vi ska nå uppsatta mål

• Det behövs särskilt stora insatser för att 
minska utsläppen från transporter.

• Det är strategiskt viktigt att på ett hållbart sätt 
ta vara på den energi som kan utvinnas ur 
restprodukter och biomassa från 
närområdet, från t.ex. skogsindustri, 
djurhållning och hushållsavfall.

• Alla åtgärder för minskad klimatpåverkan ska 
utformas utifrån en hållbar utveckling i ett 
helhetsperspektiv.



Åtgärdsprogram för miljömål i Blekinge

Visar prioriterade insatser för att nå miljömålen i Blekinge:

• Strategiskt underlag för långsiktig planering inom respektive organisation.

• Nyttja potentialen till samverkan inom projekt.

• Inspirera



Programmet fokusområden

GOD BEBYGGD MILJÖ FRISKT VATTEN BIOLOGISK MÅNGFALD
HÅLLBARA TRANSPORTER
& SMART ENERGI

GIFTFRI MILJÖ HÅLLBAR LIVSSTIL

Översiktsplanering och 
detaljplanering

Långsiktig vattenförsörjning Skyddsvärda träd
Infrastruktur för förnybara 
drivmedel

Information om miljö- och 
hälsoskadliga ämnen

Hållbarhetskrav i upphandling

Främja gång, cykel- och 
kollektivtrafik

Vatten och avlopp
Fria vattenvägar och 
förbättrade livsmiljöer

Mål om förnybart drivmedel
Kartläggning av miljö- och 
hälsoskadliga ämnen

Livsmedel

Kommunala kulturmiljöprogram Förbättrad vattenkvalitet
Våtmarker -
Biologisk mångfald

Effektiva godstransporter Utfasning av skadliga ämnen Skola och förskola

Ekosystemtjänster
Lantbruk och skogsbruk Ökad kunskap -

biologisk mångfald
Persontransporter -
beteendeförändring

Förorenade områden
Miljövänliga evenemang 
och besöksmål

Grön Infrastruktur 
Grön infrastruktur -
Biologisk mångfald

Minskad energianvändning Smart konsumtion

Frisk luft Ekologisk odling
Totalkostnadsanalys i 
upphandling

Hållbara placeringar

Miljöhänsyn vid genomförande
av planer

Invasiva arter Solenergi

Solenergi i fysisk planering Artrika vägkanter Nyttja överskottsvärme

Biogasproduktion

Ökad biobränsleanvändning



Workshop: Prioritering av Klimatsamverkans 
åtgärder

Pågående åtgärder

• Nätverk för större fastighetsägare kring energieffektivisering och förnybar energi 

• Kartlägga stora användare av fossil energi och föreslå lämpligt förnybart alternativ 

• Drivmedelsstrategi 

• Utveckla infrastruktur för fossilfria drivmedel i Blekinge 

• Anordna ett seminarium för att öka kunskapen om nudging.

Uppgift: 

Dela in er tre och tre. Gå igenom åtgärderna som ej påbörjats och välj ut tre stycken ni vill 

att vi prioriterar. Tid för diskussion: 10 minuter. 



Tabeller som visar utsläpp från 
olika samhällssektorer



Energibalans för Blekinge 2015



Utsläpp från olika samhällssektorer



Växthusgasutsläpp mellan olika 
transportslag


