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PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA
Torsdagen den 21 februari 2019, kl. 09.30 – 14.00. Länsstyrelsen Dalarna, Falun

Närvarande:

Ordinarie

Ylva Thörn, Länsstyrelsen i Dalarnas län (Ordförande)
Per Adriansson, Byggdialog Dalarna
Jan Ekebjär, Dalarnas Bildningsförbund
Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna
Christer Sjölin, Energiexpert
Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag Mitt
Lars Johansson, Teknikföretagen
Sten-Rune Lundin, Länsstyrelsen i Dalarnas län (adjungerad)
Maria Saxe, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tomas Carlander, Länsstyrelsen i Dalarnas län (sekreterare)
Mattias Ahlstedt, Region Dalarna (adjungerad och ersättare för Amelie
Sahlin)

Thomas Hirsch, SSAB
Amelie Sahlin, Region Dalarna (adjungerad)

Förhinder:

1. Mötet öppnas.
a. Ylva hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.

Presentationsrunda.
a. Jan Ekebjär och Tomas Carlander är nya i styrgruppen.
b. Maria Saxe meddelade att Region Dalarna inte tillsatt någon politisk representant. På
dagens möte blir regionen representerad av Mattias Ahlstedt.
c. Maria Saxe presenterade dagens upplägg med gemensamt möte med
samordningsgruppen efter ordinarie styrgruppsmöte.
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d. Anna Torsgården representerade Dalarna Science Park vid senaste
samordningsgruppsmöte.
3. Godkännande av dagordning.
a. Dagordningen godkändes. Ingen övrig fråga.
4. Val av protokolljusterare.
a. Sten Rune-Lundin
5.

Föregående mötesprotokoll
a. Föregående protokoll är från oktober. Mötet i december var ett arbetsmöte med
Energi- och klimatstrategin. Inget protokoll skrevs.
b. Beslut: Föregående protokoll, från oktober, läggs till handlingarna.

6. På gång nationellt
a. Regering och budget – Ylva
Det kommer förändringar på länsstyrelsen på grund av ändrad budget. Mindre pengar
till klimatklivet, solceller, naturvård, och gröna jobb. Skogsstyrelsen och
naturvårdsverket har fått de största nedskärningarna i och med den gällande budgeten.
Länsstyrelsen ser inga behov att varsla med de nedskärningar som har kommit.
Regionen Dalarnas nya organisation gick igång 1 januari 2019. Region Dalarna har tagit
över tillväxt och serviceprogram från länsstyrelsen.
Maria Saxe: Klimatklivet vi vet inget mer om just nu. Riksrevision har slagit ned hårt
på klimatklivet. Riksrevisionen har rekommenderat att göra mer riktade stöd.
b. Färdplaner för fossilfrihet – Tomas
Ett arbete har pågått på nationellt plan sedan 2015 för att ta fram långsiktiga
handlingsplaner (färdplaner) för olika industriella näringar. Hitintill har 9 färdplaner
skrivits och 4 till är planerade.

7. På gång regionalt – kort från samordningsgruppens senaste möte
a. Energi och klimatstrategin – Maria
Samordningsmötet ägde rum tisdag 19 februari över Skype.
Energi- och klimatstrategi, den har varit på internremiss. Den snart ut på extern
remiss. Internt har det var främst mindre justeringar. Det har dock varit en åsikt om att
strukturen inom Energiintelligent Dalarna behöver ses över. Där strategier behöver
genomsyra de aktiviteter som görs i länet.
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Styrgruppen uttryckte att det finns en risk med en sådan inriktning då det till och med
kan göra det svårt för vissa parter att samverkan under paraplyet Energiintelligent
Dalarna.
Sten-Rune underströk dock att en ökad samverkan kan göra Energiintelligent mer
offensiv och på så vis få större effekt.
Ylva Törn konkluderade att vi måste beakta våra egna uppdrag eftersom det är de som
göra att vi sitter här gemensamt och att det kan bli svårt att alltid göra allt med minsta
gemensamma nämnare.
b. Regionbildning status- Ylva Törn
7 Personer har flyttat vid årsskiftet 2018–2019. Redan 1 juni 2018 flyttade
bredbandskansliet från Länsstyrelsen till Regionen.
Sten Rune: ENCOM flyttades över till Regionen. ENCOM var ett bra sätt att
stimulera både sysselsättning och Energieffektivisering. Länsstyrelsen har frågat
Tillväxtverket varför inte energibesparingar togs i beaktning när de stödde
investeringar på 25 miljoner upp.
Beslut: Maria Saxe lyfter frågan med Region Dalarna: Hur erfarenheterna från
ENCOM kan användas för att öka kraven på energieffektivisering och klimatåtgärder i
företagsstöd generellt.
c.

Regionala utvecklingsstrategin tidplan – Amelie
Beslut: den regionala utvecklingsstrategin skjuts upp till nästa styrgruppsmöte.

d. Nya projekt på länsstyrelsen - Maria
Alla 5 sökta projekt beviljades:
i. Hela Dalarna Cyklar 2.0: Skapa kommunala cykelplaner, och aktualisera redan
existerade planer. Energimyndigheten förhandlande bort beteendedelen av
projektet. Patrik Magnusson påpekade att skyltfonden har mycket pengar som
kan riktas mot beteende. Patrik kan gå in som referens.
ii. Hållbar vindkraft i Dalarna: Vindkraftsprojektet ska jobba proaktivt med
målkonflikt från intresseorganisationer: exempelvis ornitologiska föreningen
och mykologiska föreningen. Projektet drivs med Jacob Ebner fram till
oktober 2020
Ylva Törn påpekade också militärens påverkan. De har ett brett bälte mellan
Dalarna och Värmland. Ylva tror att det är en större komplikation.
Ylva Törn föreslog att Jacob bjuds in till ett Styrgruppsmötet under hösten.
Christer trycker på frågan att vi borde proaktivt lyfta fråga om vilka
kapacitetsproblem som nätet har i Dalarna med Svenska Kraftnät. Detta får tas
upp på ett senare möte.
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iii. Återbruk i den offentliga affären: Annika Varghans driver avfallsminskning i
offentlig upphandling.
iv. Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna: det finns inte nu någon
projektledare.
v. Klimatsmart samhällsplanering med social värden: Länsstyrelsen i Västmanland
har ett projekt där Länsstyrelsen i Dalarna är med på en del. Där fokus ligger
möjligheten att påverka tidigt i planeringsstadiet på det kommunala planet
8. Energi och klimatseminarium 2019
a. Vindkraftsseminarium den 16 april 2019 föreslogs som året energiseminarium.
Christer Sjölin tycker det är viktigt att trycka på skillnaden i år. Vi ersätter inte
energiseminariet med vindkraftsseminariet. Utan det är endast vinkraftsseminariet som
vi gör i år.
Sten-Rune tror på att det finns goda möjligheter att bredda temat med de frågor som
är intressanta, exempelvis producenter, lagringsmöjligheter, m.m.
Ylva väckte frågan om det blir för smalt.
Ewa Wäckelgård tycker att det kan bli lite för smalt. Det är viktigt att bredda
målgruppen. Vi behöver ta med brett med olika aktörer.
Ylva väcker frågan om det ska vara ett bredare seminarium i höst. Det är ett hårt tryck
på energifrågan. Tema skulle kunna vara 100% förnybar elproduktion.
Ingen konsensus nåddes i frågan.
9. Regionala Färdplaner
a. Föredragande: Tomas Carlander, se bilaga 1.
Christer: Det finns andra organisationer som driver detta på nationell och global nivå,
det kan vara svårt för Dalarna att göra något som är ekonomiskt försvarbart.
Sten-Rune: Innovationskraft i regionen är viktig det här är ett sett att skapa en
brinnande plattform för Regionen när det gäller energismarta
10. Övriga frågor och information.
a. Erik Särnholm kan komma och föredra näst styrgruppsmöte. Temaförslag vindkraft
och effekt.
11. Nästa möte.
2019-05-21, 09:30-12:00
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12. Mötet avslutas.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ordförande
Ylva Thörn
Sekreterare
Tomas Carlander
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FÖRTECKNING ÖVER KVARSTÅENDE FRÅGOR OCH UPPGIFTER FRÅN STYRGRUPPEN INOM ENERGIINTELLIGENT DALARNA
Fråga/uppgift

Vem ansvarar

Lyft frågan med Region Dalarna hur energieffektiviseringsåtgärder kan integreras i
framtida sysselsättning och tillväxtåtgärder. Exempelvis så som har skett lyckosamt
inom ENCOM.
Effektproblematik tas med som en agendapunkt till mötet i maj. Erik Särnholm
(eventuellt Svenska kraftnät eller Ellevio) kontaktas för innehåll.
Fördjupning om Agenda 2030 på något styrgruppsmöte under året
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