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Om oss 
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivise-
ring och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter 
för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig 
samhällsutveckling.

Energikontoret Skåne drivs utan vinstintresse och var under 2022 en del av Skånes Kom-
muner. Vår huvudsakliga finansiering kommer från de projekt som vi medverkar i, eller 
de uppdrag vi utför. Utöver detta har vi en viss basfinansiering från kommunerna i Skåne 
– direkt eller via vår tidigare huvudman Skånes Kommuner.

Energikontoret Skånes målgrupper inkluderar kommuner, företag, organisationer och 
hushåll. Viktiga samarbetspartners är Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, universitet 
och högskolor och energibolag i Skåne.

Rollen som regional energiaktör innebär att vi samordnar nätverk, initierar och driver 
projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens 
och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser. Några av de 
nätverk vi samordnar är Biogas Syd, Skånes vindkraftsakademi, Energirådgivarna i Skåne 
och Solar Region Skåne.

Antal anställda (under 2022): 11 
Adress fr o m mars 2023: Bytaregatan 4d, 222 22 Lund 
Ägare (under 2022): Alla Skånes 33 kommuner 

Ny organisation
Från och med den 1 januari 2023 ingår Energikontoret Skåne i en ny organisation –  
Energikontor Syd – som är en sammanslagning av energikontoren i södra Sverige (Skåne 
och Sydost) där vi tillsammans blir det största energikontoret i Sverige. Vi har därmed 
förstärkt våra resurser för att kunna fortsätta vara ett lokalt, regionalt och opartiskt stöd 
för frågor inom energieffektivisering och förnybar energi.  

Nya e-postadresser
I och med sammanslagningen har vi bytt e-postadresser till namn.efternamn@energi-
kontorsyd.se. Samtliga nya mejladresser och telefonnummer hittar du här: 

LinkedIn och Facebook
Följ oss på våra sociala mediekanaler: Länk till LinkedIn , FB 

Nyhetsbrev
Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 

https://energikontorsyd.se/
https://energikontorsydost.se/kontakt
https://www.linkedin.com/company/energikontorsyd/]
https://www.facebook.com/EnergikontorSyd
https://gansub.com/s/rB8TiOsIs9LgJLKeJ6PZ
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EKR 
Kommunal energi- och klimatrådgivning: Lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning för hushåll, 
föreningar och små/medelstora företag. 
 
Energi- och klimatrådgivningen förlängs 2023: Nu är det klart att stödet från Energimyndigheten 
som förser kommunerna med medel för energi- och klimatrådgivning förlängs. Alla Skånes kom-
muner har idag tjänsten, en del delar rådgivare med sina grannkommuner. Förlängningen säkrar 
att det finns stöd för målgrupperna under nästa vinter. 

Den senaste tidens höga elpriser, osäkerhet på energimarknaden och ökade drivmedelspriser har 
ökat efterfrågan på rådgivning med det dubbla i Skåne. Privatpersoner, små- och medelstora fö-
retag och föreningar behöver hjälp med att tolka elfakturor, ta reda på var energin går och få hjälp 
och råd vid investeringar av nya värmesystem, förbättring av byggnaders energiprestanda och 
investeringar i förnybar energi. 

Energimyndigheten fördelar ca 10 miljoner kronor årligen i stöd till de skånska rådgivarna, några 
kommuner stöttar även upp med egna medel. I samband med förlängningen kommer en del kom-
muner med hög arbetsbelastning dessutom att kunna ansöka om förstärkning med ytterligare 
medel. 

Energikontoren är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare 
energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett uppdrag som re-
gional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen 
STEM 2016:385 och utgör en viktig regional part i genomförandet av det energi- och klimatpoli-
tiska uppdraget. 
 
Mer information om energi- och klimatrådgivningen: finns på Energimyndighetenshemsida, där 
du också hittar kontaktuppgifter till rådgivarna. Skånes energi- och klimatrådgivare finns på www.
ekrs.se  
 

http://www.energimyndigheten.se/ekrn.se
https://www.ekrs.se
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Projekten 

Elbilslandet Syd
Avslutat: Projektet startade i januari 2018 och pågick i fyra år
Målgrupp: Företag i Skåne och Blekinge 

Projektet Elbilslandet Syd ville öka andelen fossiloberoende fordon samt underlätta användandet 
av bland annat elbilar och biogasbilar inom Skånes och Blekinges näringsliv. 
 
Elbilslandet Syd var ett fyraårigt ERUF-finansierat projekt med Region Skåne som projektäga-
re. Samverkanspartners och medfinansiärer har förutom Region Skåne varit Skånes Kommuner,  
Miljöfordon Sverige, Sustainable Innovation samt Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad under åren 
2018–2021. Projektet har också medfinansierats av Region Blekinge.

För att ta del av verktygen, vägledning och reflektionerna från projektet.  

För frågor: kontakta Sabine Täuber

2017

Energismarta företag i Skåne 
Pågående 
Målgrupp: Företag i Skåne 

Under 2022 startade projektet Energismarta företag i Skåne upp. Inom projektet erbjuder vi hjälp 
till skånska företag att minska sina energikostnader på kort och lång sikt. Deltagande företag får 
lära sig tillsammans om energiarbete och dela erfarenheter med andra företag i ett nätverk där vi 
fokuserar på energieffektivisering och långsiktig lönsamhet. 
 
Energismarta företag i Skåne medfinansieras av Region Skåne och erbjuds via Energikontor Syd 
och Länsstyrelsen Skåne. 

För frågor: kontakta Gustaf Wiklund

2017

Fossilbränslefria kommuner – ett metodstöd för att göra din 
organisation fossilbränslefri
Avslutat under 2022 

På www.fossilbranslefriakommuner.se finns verktyg och arbetsmetoder som kan vara till hjälp för 
arbetet mot fossilbränslefrihet i din organisation. Verktygen kommer från riktigt arbete i kom-
muner som kommit en bra bit på området. Arbetsmetoderna beskriver hur de arbetat för att 
genomföra förändringen. 

På webbplatsen finns även seminarier med konkreta tips, värdefulla erfarenheter och fallgropar 
att undvika inom områdena, resor, offentlig konsumtion, transporter och entreprenader. 

https://utveckling.skane.se/tema/elbilslandetsyd/
mailto:sabine.tauber@energikontorsyd.se
mailto:gustaf.wiklund@energikontorsyd.se
https://www.fossilbranslefriakommuner.se


6

Sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, har i sju år ar-
betat med att fasa ut fossil energi inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Det har lett till 98 
procent fossilfrihet i den egna organisationen och ökad effektivitet och struktur inom de områden 
de arbetat. 
 
Vi blir glada om våra erfarenheter sprids! Länka gärna till www.fossilbranslefriakommuner.se när 
du använder materialet, så att fler kan inspireras till att försöka bli fossilbränslefria. 
 
Fossilbränslefria kommuner delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och leddes 
av Länsstyrelsen Skåne samt Energikontoret Skåne. 

För frågor: kontakta Annica Owesson

2017

Förstudie: Elbilsladdning i Skåne och Blekinge 2.0 
Avslutat (2022-02-01 till 2022-11-30) 
 
Under perioden februari till november 2022 genomförde Energikontoret Skåne tillsammans med 
Länsstyrelsen Skåne och Miljöfordon Sverige en förstudie där vi har tagit vidare delar av arbetet 
från det avslutade projekt Elbilslandet Syd. Länsstyrelsen Blekinge, Region Skåne och Region Ble-
kinge ingick i referensgruppen. 

Förstudien undersökte tre intressanta spår för att främja utveckling av laddinfrastruktur för lätta 
fordon i Skåne och Blekinge på ett resurseffektivt, behovsanpassad och hållbart sätt. Med målet 
att möjliggöra för näringslivet i Skåne och Blekinge att ställa om till elbilar, minska utsläppen och 
bidra till en hållbar tillväxt. 

Här kan du ladda ner en Sammanfattande rapport om vad vi har gjort i förstudien, våra analyser 
och förslag för genomförandeprojekt. 
 
Förstudien medfinansierades för Energikontoret Skånes del av Region Skåne, Skånes Kommuner 
och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket. 

För frågor: kontakta Sabine Täuber eller Teodor Kandefelt

https://www.fossilbranslefriakommuner.se
mailto:annica.owesson@energikontorsyd.se
https://utveckling.skane.se/tema/elbilslandetsyd//
mailto:sabine.tauber@energikontorsyd.se
mailto:teodor.kandefelt@energikontorsyd.se
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Förstudie: Förnybara drivmedel som viktigt komplement till 
elektrifieringen 
Avslutat (2022-02-01 till 2022-10-31) 

Under perioden februari till oktober 2022 genomfördes förstudien ‘Förnybara drivmedel som vik-
tigt komplement till elektrifieringen’. Förstudien syftade till att öka kunskapen kring betydelsen av 
och förutsättningarna för fossiloberoende fordon och drivmedelsinfrastruktur att nå målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. 

Förstudien har avsett att undersöka tre delar som bedöms som värdefulla för en accelererande 
omställning till fossiloberoende hand i hand med elektrifieringen där näringslivets förutsättningar 
och möjligheter att bidra står i centrum. Detta möjliggör i sin tur för näringslivet i Skåne och Ble-
kinge att ställa om till fossiloberoende fordon, minska utsläppen och bidra till en hållbar tillväxt.  
Läs kortversionen av slutrapporten här: Förstudie Bilen och bränslet slutrapport sammanfattning 
 
Förstudien har genomförts av Energikontoret Syd tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och 
Miljöfordon Sverige under projektledning av Miljöfordon Sverige.  Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och Region Blekinge har ingått i referensgruppen. 
 
Förstudien har medfinansierats av Region Skåne, Skånes Kommuner, region Blekinge och Europe-
iska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket. Förstudien medfinansierades för 
Energikontoret Skånes del av av Region Skåne och Tillväxtverket. 

För frågor: kontakta jonas@miljofordonsverige.se 

2017

Greater BIO – Ett verktyg för kommuner att veta hur man 
kan använda lokal biomassa och tång utarbetat av svenska 
och danska aktörer tillsammans.   
Avslutat (2020-01-01 till 2022-09-30) 

Under 2022 avslutades det internationella projektet Greater BIO som innefattat flera samarbets-
partners från både Sverige och Danmark. Projektets huvudsakliga mål var att utveckla en hållbar 
bioekonomi när det gäller utnyttjandet av resurser men också energiproduktion genom att öka in-
samlingen och användningen av biomassa.   Projektet har haft sju olika fokusområden där vi huvud- 
sakligen var delaktiga i två av dem som riktar in sig på utveckling av ett verktyg för bedömning av 
biomassa och tång.  

Projekthemsida: https://www.gate21.dk/greater-bio/  
Här finns information för dig som vill läsa mer om liknande pågående projekt:  
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/contra-179.html  
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/grass-176.html 
 
Projektet har finansierats av INTERREG (Öresund-Kattegat-Skagerrak) och Region Skåne. 

För frågor: kontakta: Matilda Gradin

mailto:jonas@miljofordonsverige.se
https://d1da7yrcucvk6m.cloudfront.net/sites/400/media/978611_TGA_Rapport_Elbilsladdning_i_Ska%CC%8Ane_och_Blekinge_2.0_feb_2023.pdf?1676020199
https://www.gate21.dk/greater-bio/
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/contra-179.html
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/grass-176.html
mailto:matilda.gradin@energikontorsyd.se
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Insatsprojekt Hållbara transporter – Hela Sverige laddar 
Pågående (september 2021 till december 2023) 

Under 2022 blev förlängningen av Hela Sverige laddar beviljat. Hela Sverige laddar är ett så 
kallat nationellt insatsprojket som riktar sig till Sveriges kommunala energi- och klimarådgi-
vare. Projketet ska stötta rådgivarna så att de kan hjälpa målgrupperna bostadsrättsförening-
ar, små- och medelstora företag och privatpersoner som är intresserade av laddinfrastruktur.  

Hela Sverige laddar finansieras av Energimyndigheten och det mesta material som tas fram är 
internt utbildningsmaterial till rådgivarna, men nedan finner du några publika informationsblad 
som används utåt i projektet.  

Räckviddstips – checklista  
Begagnad elbil – checklista  
Begagnad laddhybrid – checklista  
Skaffa ellastcykel – checklista 
 
Mer information om energi- och klimatrådgivningen finns på Energimyndighetens hemsida, där du 
också hittar kontaktuppgifter till rådgivarna. Skånes energi- och klimatrådgivare finns på ekrs.se.
 
För frågor: kontakta Gustaf Wiklund eller Annica Owesson 

2017

Hållbara företagsresor 2.0 
Pågående (Sep 2021 – dec 2024) 

Hållbara företagsresor 2.0 är en fortsättning och vidareutveckling av det framgångsrika projektet 
Hållbara företagsresor 1.0, som pågick mellan 2018–2020. Nu ska vi återigen stötta företag att nå 
högt uppsatta hållbarhetsmål och dessutom undersöka aspekter som har betydelse för omställ-
ningen till ett transporteffektivt samhälle i ett post-coronaperspektiv. 

Hållbara företagsresor 2.0 kommer fram till slutet av 2024 att stötta och coacha 20–30 företag 
i Helsingborgs stad och Lunds kommun med att ställa om till att resa mer hållbart, öka andelen 
digitala möten och därmed minska sina CO2 utsläpp.
 
Det handlar både om klimatet och det attraktiva samhället. Vi måste jobba både med klimatfrågan 
och att göra våra städer mer attraktiva, gröna och hållbara. Färre bilar och minskad trängsel ger 
mer plats för människor, till fots eller på cykel. Och en sundare och trevligare stad.
 
Projektet ska också följa hur företagens persontransporter påverkats av Corona-pandemin. Nyck-
elfaktorer som bidrar till ett transporteffektivt samhälle efter Corona ska fångas upp i nära sam-
arbete med företagen. Deltagandet är gratis! 

Med den här filmen vill vi inspirera fler till att testa att pendla hållbart någon dag i veckan eller 
under den härliga vår/sommar/höstperioden. Använd gärna filmerna för interkommunikation på 
era företag och visa för ledningsgruppen. 

https://d1da7yrcucvk6m.cloudfront.net/sites/400/media/977766_Rackviddstips-checklista.pdf?1675848201
https://d1da7yrcucvk6m.cloudfront.net/sites/400/media/977767_Begagnad-elbil-checklista.pdf?1675848243
https://d1da7yrcucvk6m.cloudfront.net/sites/400/media/977769_Skaffa-ellastcykel-checklista.pdf?1675848325
https://d1da7yrcucvk6m.cloudfront.net/sites/400/media/977768_Begagnad-laddhybrid-checklista.pdf?1675848284
mailto:gustaf.wiklund@energikontorsyd.se
mailto:annica.owesson@energikontorsyd.se
https://youtu.be/RADN9v-3ISg
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English version: Four ambassadors from the companies in the project: Se en film från Hållbara 
företagsresor 1.0 här. 
Läs mer på Energimyndigheten om projektet.
 
Projektet Hållbara företagsresor 2.0 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne som anvarar för 
projektledning, Energikontoret Skåne, Lunds Universitet, Lunds kommun och Helsingborgs Stad. 
Projektet är finansierat av Energimyndigheten. 

För frågor: kontakta: Annica Owesson

2017

Lantbrukseffekten - Optimering av flexibilitetsresurser inom 
lantbruksnäringens värme- och kylsystem 
Avslutat (1 december 2020 - 30 november 2022) 

När elproduktionen stundtals är lägre än efterfrågan kan en lösning vara att under korta stunder 
stänga av elen hos lantbrukare. Lantbrukaren kan i sin tur få betalt för avstängningen. I ett större 
värme- eller kylsystem på en gård hinner temperaturerna knappt påverkas. Projektet Lantbruks-
effekten var en förstudie som tittade närmre på hur detta skulle kunna fungera. 

Projektet övergripande mål var att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lant-
brukssektorn i Skåne län att bidra som flexibilitetsresurs i syfte att stötta det överliggande elnätet. 
Projektet studerade möjligheten för lantbruk att styra deras elanvändning och elproduktion för att 
bistå nätet med flexibilitet och skapa en ny intäktsström. För elproduktion från biogas kan en flexibel 
produktion i kombination med gaslager, innebära högre intäkter både från anpassning av elproduk-
tion till perioder med högre elpriser samt genom att sälja flexibilitet till svenska kraftnät (SVK). 

Länk till hemsida.
 
Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne, RISE, HIR Skåne, Skånes kommuner (Energikontoret Skåne) 
och konsultfirman Seniorit. Projektet finansierades av Energimyndigheten.
 
För frågor: kontakta: Ulf Jobacker

2017

https://youtu.be/-FsieF9X2ac
https://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/hallbara-foretagsresor/
mailto:annica.owesson@energikontorsyd.se
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/energi-och
mailto:ulf.jobacker@energikontorsyd.se
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NUDGE – Nod för utveckling av digital  
och grön energiomställning 
Pågående (Juni 2021 – augusti 2023) 

NUDGE är ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt där företag i Skåne ska få bättre koll på sin energi-
användning och göra energieffektiviserande insatser. Målet med projektet är att sänka deltagande 
företags energikostnader samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin. Ge-
nom projektet erbjuds erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och individuell energikonsultation. 
 
Just nu: Tre nätverk med sammanlagt 33 deltagande företag har startats upp och haft sina första 
nätverksträffar. Deltagande företag får även individuellt stöd i sitt energiarbete genom våra ener-
giexperter, erfarenhetsutbyte och individuell energikonsultation är i fokus. Projektet stöttar del-
tagarna till en grön och digital omställning genom konkreta åtgärder inom energieffektivisering. 
Syfte: Vi vill genom projektet stödja företag i Skåne att få kontroll på och hushålla med sin energi-
användning. Detta för att stärka samt stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pande-
min. På så sätt kan företaget ta strategiska beslut för att sänka sina kostnader och samtidigt stärka 
sin konkurrenskraft under och efter projektet. 

Vad erbjuds? I projektet kommer företagen få ökad energikompetens, expertrådgivning samt 
möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag genom aktivitetsbaserade nätverk. Nät-
verken består av 8-12 företag och koordineras av Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 
I varje nätverk finns en upphandlad energiexpert som genom individuell energikonsultation kom-
mer stötta företages energiarbete. 

Tips: Koordinerande projektaktörer har tidigare genomfört liknande nätverksbaserade projekt 
med goda resultat. Läs mer om det arbetet och företagens upplevelse i denna broschyr. 
Som en del i omvärldsbevakningen tar vi ofta upp aktuella företagsstöd som finns att söka; exem-
pel Region Skånes företagscheckar eller Klimatklivet från Naturvårdsverket. 
 
Projektet finansieras av insatsprogrammet React-EU inom det Nationella regionalfondsprogram-
met samt Region Skåne.
 
För frågor: kontakta: Matilda Gradin eller Teodor Kandefelt

2017

NÄSSEL – nätverk för systematiskt och strategiskt  
energiarbete i lantbruket 
Avslutat (202101-202206) 

Syftet med projektet var att hitta en metod för arbete i nätverk där lantbruksföretagen genom 
erfarenhetsutbyte och expertstöd hittar en kostnadseffektiv metod för ett långsiktigt energiar-
bete där arbetet skulle bidra med energieffektiva lösningar samt ökar företagens produktion och 
användning av förnybar energi.   

Att jobba med uppföljning från energiexpert och i nätverk med andra företag är ett säkert sätt 
att arbeta systematiskt och strukturerat med energi- och klimatfrågor. Projektet riktade sig till 

mailto:matilda.gradin@energikontorsyd.se
teodor.kandefelt@energikontorsyd.se
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företag i Skåne och Halland inom de gröna näringarna som hade en ambition att utveckla verk-
samhetens hållbarhetsarbete.  

Projektet omfattade nätverksträffar som genomfördes på olika företag, digitala frukostmöten 
med olika teman och en studieresa till Wapnö Gård. Företagen erbjöds även individuell uppfölj-
ning av energiarbetet, expertrådgivning och erfarenhetsutbyte i grupp samt expertmedverkan vid 
nätverksträffar.  
 
Projektet utvecklades av HIR Skåne i sammarbete med Energikontoret Skåne och delfinansierades 
av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket. 

För frågor: kontakta: Ulf Jobacker

2017

Omställningslyftet – kostnadsfritt energistöd för företag.   
Pågående (mars 2022 till augusti 2023)

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt 
initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. 
Små och medelstora företag i Skåne kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för 
att sänka sina energikostnader och minska sitt klimatavtryck. Nu erbjuder Energikontoret Skåne 
oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven 
klimatomställning. 

Genom att medverka i Omställningslyftet får företaget tillgång till expertstöd inom energiarbetet 
och hjälp med att möta de specifika utmaningarna för en grön omställning. Energikontoret Skåne 
erbjuder: 
Individuell rådgivning: 
Platsbesök där vi går igenom företagets energisituation samt status för energiarbetet. 
Vi analyserar företagets energianvändning och lämnar rekommendation till åtgärder för fortsatt 
arbete. 
Bollplank – vi svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis 
inom energiområdet. 
Finansiella stöd – vi tipsar om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar. 
Nätverksträffar: Energikontoret Skåne låter er utveckla er energikompetens i samverkan med an-
dra företag där vi också tar del av varandras erfarenheter och lösningar. 
Den senaste kunskapen: Ni bjuds löpande in till kunskapshöjande seminarier med forskare, före-
tag och experter inom energieffektivisering. 
Extern hemsida.
Inspirerande exempel: Det finns många företag, organisationer och verksamheter som är i samma 
situation som du och så finns det företag som påbörjat sitt omställningsarbete. Inspireras av hur 
de gjort och hitta motivationen till att börja arbetet i ditt eget företag.
 
Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sveri-
ge, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
 
För frågor: kontakta: Ulf Jobacker eller Teodor Kandefelt

https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet
https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/inspirerande-exempel
mailto:ulf.jobacker@energikontorsyd.se
mailto:ulf.jobacker@energikontorsyd.se
mailto:teodor.kandefelt@energikontorsyd.se
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Höjdpunkter 

Skånes Energiting 2022 
– Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor
Skånes Energiting 2022 arrangerades av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan 
Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner 
och Region Skåne. 

Målgrupp: Yrkesverksamma, intressenter och studenter inom klimat- och energiområdet

Tema: Yes or no in my backyard – att bo nära energiproduktion 

För sextonde året i rad arrangerades Skånes Energiting som i år ägde rum den 23 november på 
Clarion Hotel Sea U i Helsingborg. Årets tema var ”Yes or no in my backyard – att bo nära ener-
giproduktion”. Temat anspelar på att många tycker att det är viktigt och brådskande att göra en 
energiomställning, men få är villiga att ta de fulla konsekvenserna av vad det skulle innebära. Ett 
vanligt exempel är vindkraft där många är positiva till själva energislaget, men få är lika positiva 
till att ha ett vindkraftverk där de bor och verkar. Tinget modererades av Lina K Wiles, Head of 
Sustainability på OKQ8 Scandinavia. På förmiddagen hölls ett antal kortare föredrag följt av en 
paneldiskussion innan lunch. Efter lunch hölls två parallella seminarier. 

En film från dagen.

Här är en lista på alla talare för dagen:
Lina K Wiles, OKQ8 Scandinavia 
Rosa Özgen Sundin, Solar Region Skåne 
Frida Hylander, Klimatpsykologerna 
Michael Wallis Olausson, Scandinavian Biogas 
Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne 
Christel Liljegren, Energikontor Sydost 
Jan Magnusson, Helsingborgs stad 
Eric Brandstedt, Lunds universitet 
Sara Färlin Tynelius, Skånes Effektkommission 
Heidi Laine Lundgren, Wind Sweden 

För frågor: kontakta: Elsa Magnusson

https://vimeo.com/774977394
mailto:elsa.magnusson@energikontorsyd.se
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Anna Mattson nationell samordnare – Samordnar och stärker 
Sveriges regionala utvecklingsledare 
Från maj 2022 till december 2023 har Anna Mattson fått uppdraget som nationell samordnare 
för regionala utvecklingsledare. I dagsläget finns det 15 regionala utvecklingsledare som ansvarar 
för energi- och klimatrådgivarna i respektive energikontorsområde. Detta projekt syftar till att 
samordna dessa, samt information mellan dem, Energimyndigheten och andra funktioner som 
stöttar rådgivningen. Detta innebär att stärka och utveckla den regionala utvecklingsfunktionen 
på Sveriges olika energikontor för att bidra till ett jämnt stöd för energi- och klimatrådgivare i hela 
landet, samt främja energieffektivisering, förnybar energi och ett hållbart energisystem 

Målet är att höja kvaliteten på de kommunala energi- och klimatrådgivarnas rådgivning. Syftet är 
att säkra ett jämnt stöd för energi- och klimatrådvningen oavsett region, effektivisera, introduk-
tion och arbetsmetoder, samt skapa en nationell gemenskap. 

2017

Företagsakuten/Energi
Region Skåne gav Energikontoret Skåne uppdraget att projektleda och samordna det utökade 
stödet inom företagsakuten/energi under vintern 2022–2023. 

Syftet med företagsakuten är att tillsammans stötta det skånska näringslivet genom kunskaps-
spridning i syfte att hjälpa företag i Skåne att klara sig genom ett vinterhalvår med höga energi-
kostnader, samt att hjälpa företagen att energieffektivisera så att de minskar sina kostnader (på 
både kort och lång sikt) och får stärkt konkurrenskraft. 

Företagsakuten finansieras av Region Skåne

2017

”Snackis” – Resultaten från Fossilbränslefria kommuner 
Under de sju år som projektet Fossilbränslefria kommuner (ursprungsprojektet och 2.0-projektet 
inkluderade) har pågått har det fått uppmärksamhet i media vid flera tillfällen. Ibland har pro-
jektets namn nämnts, men många gånger är det snarare kommunernas arbete/delaktiviteter i 
projektet som har lyfts fram. Det har varit allt från tidningsartiklar, radioinslag och nyhetsinslag 
på TV. Klicka på länken för ett radioinslag på Sveriges radio. 

2017

Lär känna några av våra medarbetare bättre:
Matilda Gradin: Miljövetaren som bytte Hurtigruten mot Energikontoret
Ulf Jobacker: Högaktuell energicoachning för företag
Sabine Täuber: Biogasboom på gång i Skåne
Gustaf Wiklund: Gustaf Wiklund är ny tillförordnad chef för Energikontoret Skåne

https://kfsk.se/energikontoretskane/2022/12/13/miljovetaren-som-bytte-hurtigruten-mot-energikontoret/
https://kfsk.se/energikontoretskane/2022/10/25/hogaktuell-energicoachning-for-foretag/
https://kfsk.se/energikontoretskane/2022/09/27/biogasboom-pa-gang-i-skane/
https://kfsk.se/energikontoretskane/2022/08/24/gustaf-wiklund-ar-ny-tillforordnad-chef-for-energikontoret-skane/
https://sverigesradio.se/artikel/kommu-ner-jobbar-mot-fossilfritt--2



