
 

 
  

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum för utbyte och samverkan mellan 

aktörer inom både det offentliga och näringslivet. Arbetet leds av 

Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I 

styrgruppen finns representanter i ledningsposition från offentliga aktörer och 

utvalda branscher inom näringslivet.  I tjänstemannagruppen samarbetar 

representanter från länets alla kommuner, Landstinget Blekinge, 

företagsnätverket NetPort Energikluster, Region Blekinge, Energikontor Sydost 

och Länsstyrelsen. 

 
 
 
Klimatsamverkan Blekinge – 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. 

 
 
Roller och arbetssätt 
 
Styrgrupp 

Samlar representanter i ledningsposition för offentliga och privata aktörer i arbetet med att minska 
utsläppen och hantera klimatförändringarnas effekter. Landshövdingen är ordförande. 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. 

Styrgruppsmöten 

Årligen hålls två styrgruppsmöten inom Klimatsamverkan Blekinge. Det ena styrgruppsmötet ägnas i 
första hand åt att diskutera och bestämma prioriterade insatsområden för Klimatsamverkan 
Blekinge. Det andra styrgruppsmötet kombineras med studiebesök hos någon av 
styrgruppsmedlemmarna, där mötet ägnas åt aktuella frågor.   

Utöver detta samverkar Klimatsamverkan Blekinge med aktiva klimatsamverkansforum i grannlänen 
för erfarenhetsutbyte. 

 

  

http://www.regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Klimatsamverkan/styrgrupp_KSB_sept_2015.pdf


Beredningsgrupp 

Består av representanter från Region Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen. 
Beredningsgruppen utför det huvudsakliga operativa arbetet inom Klimatsamverkan Blekinge.  
Gruppen tar bl. a. fram faktaunderlag, föreslår verksamhetsplaner och gör uppföljningar. Förslagen 
utvecklas i samverkan mellan tjänstemannagruppen och beredningsgruppen.  Gruppen administrerar 
och initierar styrgruppens och tjänstemannagruppens möten. 
 

Tjänstemannagrupp 

Utgörs av klimat- och miljöstrateger vid länets alla kommuner och landstinget. Möten inom 
tjänstemannagruppen syftar till informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan. 
Inom gruppen diskuteras enskilda åtgärder – utformning och planering, genomförande och resultat. 
Identifiera gemensamma problembilder och behov. Utbytet stödjer och stärker klimatarbetet i länet. 

 

Projektinsatser 

Arbetsgrupper bildas vid samarbeten kring gemensamma frågor. Tjänstemannagruppen och 
styrgruppen fungerar som ingång för att hitta nyckelpersoner till arbetsgrupperna. 
 

 

Finansiering  

Aktörerna som medverkar i Klimatsamverkan Blekinge betalar ingen medlemsavgift. Alla parter 
deltar i Klimatsamverkan med sin egen tid och arbetsinsats, vilket finansieras med medel från 
respektive organisation. Specifika åtgärdsinsatser kan däremot finansieras med externa medel från 
statliga och privata finansiärer samt EU-medel.  
 

 


