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Minnesanteckningar från möte om

Samordningen inom Energiintelligent
Dalarna
Tid: 11-16, 21 september 2014
Plats: Haganäs, utanför Ornäs mellan Falun och Borlänge, se www.haganas.com
Deltagare:
Anna Lindström, Energikontoret – ansvarig för verksamheten
Lisa Fredriksson, Energikontoret – ansvarig för projektet Green Drive Region,
Sara Skärhem, Stiftelsen Teknikdalen – projektledare Hållbar utveckling,
Chris Bales, Högskolan Dalarna - Universitets lektor miljöteknik,
Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna – ansvarig för fortsättningen på Next Horizon och EKC,
Hans Ersson, Högskolan Dalarna – ansvarig för fortsättningen på Next Horizon och EKC,
Åke Persson, ByggDialog Dalarna – koordinator ByggDialog Dalarna
Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna – ansvarig för energieffektiviseringsnätverk för
SMEs;
Kerstin Angberg-Morgården, Länsstyrelsen Dalarna – ansvarig för det nya klimatinversteringsstödet och det energistrategiska arbetet i kommunerna
Erik Särnholm, Länsstyrelsen Dalarna – kontakt med LEKS - processutvecklare;
Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna – koordinator för Energiintelligent Dalarna.

Syfte med möte:
Presentation av EID nuvarande funktion och arbetssätt
Presentera och diskutera samordningsgruppens sammansättning och revidera
ansvarsfördelningen för strategiska områden i strategin/VPn.
Då fler aktörer under sommaren fått nya projekt och uppdrag och vi dessutom fått ett eget
energikontor, behöver vi diskutera vilka som bör vara med i samordningsgruppen och vilken
organisation som bör vara ansvarig för respektive område i energi- och klimatstrategin.
Ökad samordning av insatser
Utveckla samordningen inom EID så att vi får en effektiv användning av våra resurser,
undviker dubbelarbete och ”intern” konkurrens.
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Minnesanteckningar från mötet
Maria hälsar alla välkomna och vi kör en presentationsrunda.
Om EID - syfte-mål-arbetssätt
Maria berättar om EID utifrån den samverkansbeskrivning som togs fram inom EID under 2013 och
som finns med i verksamhetsplanen 2014. (se bifogad presentation, Bilaga A).
Vi diskuterade lite kring presentationen. Marit påpekade att IndustriDialogen är samma som
samverkan för ett energieffektivt näringsliv. Maria ändrar i bubbelbilden.

Reflektioner kring EID’s nuvarande arbete.
Efter lunchen gavs möjligheten att reflektera över EID nuvarande arbete. Var och en fick fylla en enkät
och när man var klar fick man diskutera med närmaste bordsgrannen. Resultatet av enkäten bifogas, ,
Bilaga B.
Vi pratade om hemsidan och att vi behöver börja skicka ut mail om att skicka in aktivitetet igen. Kerstin
trodde att det inte längre sker. Vi pratade även om möjligheten att göra om hemsidan. Länsstyrelsen
håller just nu på att uppgraderat sitt hemsideverktyg så eventuellt kommer det finns möjlighet till det.
En annan aspekt är att EID och energikontoret behöver prata ihop sig om en eventuell gemensam
hemsida eller fördelning av informationsspridning. Så att det inte blir två hemsidor som rapporterar alla
aktiviteter inom området i länet.

Samordningsgruppens sammansättning och arbetssätt.
Maria inledde och berättade att hon tänkt att var och en först skulle fundera själv och skriva ner sona
tankar på post-it lappar. Efter det skulle alla få berätta vad de tänkt och sen diskuterar vi.
Sammanställning av Post-it lapparna bifogas, Bilaga C.
Sammanfattning Post-it förslag och diskussion om komplettering av samordningsgruppen
Flera skrev att representant för transporter saknades. Vi diskuterade att det behövs någon från
regionen som kan representera Transportområdet. Tidigare gjorde Amelie det i och med att hon höll i
TransportDialogen. Regionen arbetar med omorganisering och ska under hösten fundera på vem som
kan ta bollen. Det vore bra om även den personen hade koll på infrastrukturplaneringen,
kollektivtrafikaretet och Länstrafik planeringen.
Det framkom även önskemål om en näringslivsrepresentant, en representant från kommunerna och
en politisk representant.
Vi pratade innan övningen om att ha mer utmaningsdrivna möten som fler bjuds in till. Att själva
samordningsgruppens kärnan kan vara liten – och ungefär samma som nu - men att man vid olika
möten bjuder in andra aktörer.
Sammanfattning förslag och diskussion kring nya arbetssätt
Flera föreslog att vi skulle ha möten om olika problem/utmaningar. Vi diskuterade att det finns en
önskan om att gruppen ska jobba mer med utmaningar/problem och att gruppen sträva efter att arbeta
för att vara en facilitator. Tillexempel genom att identifiera utmaningar problem och vita fläckar samt
erbjuda arenor för kunskapsöverföring, projektidégenerering, match-making osv.
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Gruppen bör fokusera mindre på det administrativa och uppföljande arbetet och istället jobba mer utåt.
Vi diskuterade att det ändå finns en vits med att veta vilka insatser som planeras/pågår – för att
undvika dubbelarbetet och öka möjligheterna för samverkan men en del av detta borde kunna göras
som ”hemläxa”, d.v.s. skrivas upp och skickas in innan mötet.
Marit visade en inspirationskatalog med metoder att skapa möten, främja erfarenhetsutbyte osv.
Katalogen bifogas, se bilaga D.
Vi pratade också om att driva EID som en helt egen organisation utanför länsstyrelsen och att kräva
medlemskap. Hur detta skulle fungera och finansieras är dock oklart och vi pratade även om att det är
många som tycker att det vi har är bra och att det är viktigt att behålla det som är bra, och istället

fokusera på hur vi kan utvecklas till det bättre.

Vilka huvudsakliga insatser pågår och planeras under 2016?
Energikontoret – planer tankar idéer?
- Anna
Anna började som verksamhetsledare för Energikontoret den 15 september och har varit mycket
bortrest på möten sedan dess. Hon har inte hunnit fundera på hur energikontoret ska jobba. Det som
redan är bestämt är att Lisa ska jobba med GreenDriveRegion, att energikontoret ska stödja
energirådgivarna i länet och att energikontoret ska fungera som en regional nod i det nationella
arbetet med att stödja energieffektvisering i små och medelstora företag.
Stiftelsen Teknikdalen
- Sara
Sara berättade att Stiftelsen fått igenom sin stora strukturfondsansökan om Win-WIn projektet där
även GBR ingår. De kommer jobba med företagsbesök och fortsätta arbetet med inkubatorn. Förutom
det kommer de jobba med två projekt. Inom det nationella projektet ECOgovernence är Borlänge
utsett som en ort med bra miljöarbetet och därför kommer en del intervjuer och studier göras där.
Projektet ECOInside handlar om bygg, sol och avfall – där är alla arbetsgrupper på plats. Stiftelsen
jobbar även med en samverkan med STRI som fått en del uppdrag genom stiftelsens insatser att
marknadsföra svensk industri/kunskap utomlands.
Högskolan/Energikompetenscentrum
- Mats/Hans
Hans berättar att de på högskolan håller på att inrätta EKC. Det borde vara formellt klar imorgon (22
september). De har även ett projekt inom EKC som syftar till att samordna alla strukturfondsprojekt i
länet. EKC syftar till att öka forskningsaktiviteterna hos företagen, men ska även vara en
kunskapsförmedlande plattform och bidra till att påverka EU i frågor som rör de lokala aktörerna.
Mats berättar att den stora utmaningen för högskolan är att hitta folk. De har sökt två olika professurer
(i elnät och energieffektivbyggande) men inte lyckats anställa någon. En annan utmaning är att få med
näringslivet och få dessa att förstå nyttan med att bedriva forskning kopplat till företagets verksamhet.
Mats berättade även att Sofia brorson på Dalacampus kommer sluta och att det är oklart om någon
kommer ersätta henne.
TransportDialog/Green Drive Region
- Lisa/Anna
Lisa kommer vara ansvarig för GreenDriveRegion i länet. Dalarna har ett särskilt ansvar för att titta på
biodrivmedel. Ännu är inga konkreta aktiviteter inplanerade. Maria S frågade om det är någon typ av
infrastruktur satsning inkluderat i GreenDriveRegion. Detta är viktigt att veta inför kommande
ansökningar till Klimatinvesteringsstödet KlimatKlivet. Lisa svara att det är det inte.
ByggDialogen
- Åke
Åke berättar att ByggDialogDalarna fått sitt stora strukturfondsprogram Excellent Building region
beviljat. De kommer även jobba med ECOInside (träbyggar delen) och jobba vidare med möjligheten
för kommunerna att använda EPC kontrakt. Ett annat projekt som nyss fått finansierign via
energimyndighetens E2B2 – program är ” Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar, som
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Tunabyggen kommer driva tillsammans med Högskolan Dalarna. Inom ByggDialogen jobbar man
även med ett planeringsprojekt i samverkan med KTH. Som Tonys Svensson håller i. Det kallas
Hållbart samhällsbyggande. Byggdialogen ska även dra igång en förvaltar grupp för att stödja
fastighetsförvaltare i mindre kommuner.
Energieffektiviseringsnätverk
- Marit
Marit berättar att två energieffektiviseringsnätverk ska upprättas och att dessa initialt ska drivas av
länsstyrelsen men att tanken är att energikontoret ska driva det ena och den regionala nod som är
kopplad till arbetet. Det har nationellt beslutats att företagen behöver betala en avgift om 20 000 SEK
för att få medverka i nätverken.
Nedanstående punkter hanns inte med under mötet utan har fyllts på i anteckningarna i
efterhand.
Påbörjad revidering av EKS
- Maria
I gällanda energi- och klimatstrategi står att en revidering av strategin ska ske 2017. Som tidigare
meddelats och diskuterats i EID är tanken nu att denna revidering inte resulterar i en ny strategi utan
mer fokuserar på genomförandet och att ta fram en ny nulägesanalys. Enligt strategin skall
genomförandet ske i de processer och grupper som finns och bildas kring de i strategin identifierade
strategiska områdena. Ett möjligt arbetssätt för att skapa underlag till revideringen är att låta dessa
grupper göra handlingsplaner som sedan sammanställs i en gemensam åtgärdsplan/genomförande
strategi. Länsstyrelsen jobbar vidare med förslag som kan diskuteras på nästa möte.
Energiseminariet
- Kerstin/Maria
Som tidigare diskuterats är tanken att 2016 års energiseminarium blir mer ”lokalt” är tidigare. D.v.s.
färre, eller inga, inbjudna nationella talare och mer workshop. Vi har även diskuterat i
samordningsgruppen att samordningsgruppen skulle bli mer delaktiga i anordnandet av seminariet, i
samverkan med den planeringsgrupp som finns.
Just nu finns det inte någon på länsstyrelsen som kan prioritera planering av energiseminariet under
hösten. Det nya energikontorets eventuella roll i anordnandet av seminariet behöver också diskuteras.
Nätverket hållbara energisystem
- Erik
Nätverket arrangerade ett seminarium som kallades ”Energiintelligenta kommuner” den 15 september.
Seminariet blev lyckat.
Nätverket hållbar konsumtion
- Maria
Nätverket hållbar konsumtion jobbar på. Vid senaste mötet planerades gemensamma insatser i form
av workshops/föreläsningar som ska arrangeras under våren. Ett antal förslag tog fram och dessa
prioriterades. De tre teman som gruppen ska börja med är Mat/matsvinn, handel/shopping och
lärande/beteende.

