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Plats och tid Asarumssalen, kl. 13:00 – 14.40 

Deltagare Charlott Lorentzen Ordförande (MP) 
Elna Håkansson Karlshamn Energi AB  
Henrik Nyh Blekinge Tekniska Högskola §§ 2-4 
Jesper Bergman Miljöstrateg  
Jonas Engzell Miljöförbundet Blekinge Väst  
Katrine Svensson Projektledare  
Mathias Roos Kreativum i Blekinge AB  
Mikael Wigermo   
Pia Lindahl Region Blekinge  
Susanna Strandberg 
 

Västblekinge Miljö AB  
 

 

Övriga Anna Persson, sekreterare 
Monica Ekman, sekreterare 
 

 

 

Paragrafer §§ 1-4  

   
Sekreterare Anna Persson, Monica Ekman  
   
   
Ordförande Charlott Lorentzen  
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Diskussion om kommunens målbild för miljö och klimat  
 
Rådets beslut 
 
att gå vidare i frågan genom att anordna en workshop under nästa möte. Ordföranden 
tillsammans med förvaltningen förbereder underlag och ramar för workshoppen.  
 
att ordföranden tillsammans med förvaltningen sammanställer material att läsa inför 
nästa möte 
 
att förvaltningen tar fram syftesbeskrivning för rådet att diskutera vid nästa möte 
 
att hitta en samarbetsyta för rådet. 
 
Sammanfattning 
 
Jesper och Katrin inleder genom att beskriva förvaltningens tidigare arbete inom 
området. Ingen målbild finns fastslagen. På regionalt plan har Länsstyrelsen tagit fram 
mål med tillhörande prioriterade fokusområden. Inom ramen för Hållbara Karlshamn har 
mål och riktlinjer diskuterats med syfte att konkretisera hur kommunen ska arbeta med 
de olika områdena. Det är aktuellt att ta fram en övergripande målbild och sedan öka 
detaljgraden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade år 2018 att kommunen ställer sig bakom målen i Agenda 
2030 och att lokala mål och riktlinjer ska tas fram. Arbetet har påbörjats med gick i stå 
och har återupptagits i och med att Miljörådet infördes. 
 
Vidare finns det beslut om ett par övergripande mål så som att minska klimatpåverkan 
och bidra till renare sjöar. Dessa mål kan vara svåra att mäta.  
 
Rådet diskuterar vilka olika styrdokument som finns inom området i kommunen och 
känner ett behov av att samla de som är aktuella och prioritera dess vikt för rådets 
arbete. Relaterat detta efterfrågas också samsyn på rådets uppgifter och mandat. Rådet 
är kopplat till kommunstyrelsen och har i uppgift att lämna förslag till styrelsen inom sitt 
expertområde. Förvaltningen ska ta fram underlag inför kommande arbete och resten av 
deltagarna kommer med input utifrån expertkompetens.  
 
Rådet beslutar att det är viktigt med en gemensam kunskapsbas för att komma framåt i 
målbildsarbetet. Förvaltning och ordföranden ska därför samla ihop och strukturera 
relevanta dokument och skicka ut till övriga deltagare för genomläsning inför nästa 
möte. Övriga deltagare som har relevanta dokument kompletterar med dessa, gärna 
med en förklaring över vad som är relevant med just detta dokument.  
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§ 3 Nulägesbild inför nästa möte, 2 november 2020 
 
Rådets beslut 
 
att nästa möte kommer användas till workshop och att nulägesbild ska förberedas att 
läsa in sig på inför mötet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut i föregående punkt utnyttjas kommande möte till workshop. Nulägesbild 
kommer vara en del i förberedelse och workshop. 
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§ 4 Övrigt 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
 


