Lund 181206
Per-Johan Wik
0728-854931

Protokoll styrgruppsmöte 6
december 2018
Tid och plats:
6 december kl 09.00 – 13 (inklusive lunch) hos
Kommunförbundet Skåne 4:e vån (Rullebören), Gasverksgatan 3a i Lund
Närvarande:
• Petter Forkstam, MP, Lund (ordf.)
• Anders Berngarn, M, Lomma
• Anders Östlund, Öresundskraft
• Mia Rolf, Ideon Science Park
• Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne, samordnare
• Jari Ylitolva Henriksson, Kommunförbundet Skåne, tf avd. chef
• Leif Sandberg, C, Tomelilla
• Anna Wiking, Fastighetsägarna Syd
• Anders Månsson, S, Bjuv
• Anne Dederichs, V, Lund
Ej närvarande:
• Lars J Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
1. Mötet öppnas
Ordförande Petter Forkstam öppnade mötet och samtliga deltagare på mötet
presenterade sig.
2. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
3. Val av justerare
Mia Rolf valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll
Petter gick igenom föregående mötesprotokoll från 11 oktober 2018, protokollet
hade dock inte skickats ut till styrgruppen varför det inte kunde läggas till
handlingarna. Protokollet från 11 oktober skickas ut tillsammans med detta
protokoll.
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5. Omorganisation och struktur Energikontoret Skåne
Jari går igenom hur omorganisationen och den nya strukturen ser ut för
Energikontoret Skåne. Jari är tillförordnad chef och har personalansvar och
arbetsmiljöansvar. Per-Johan är strateg på 50 % och bistår Jari med det
organisatoriska arbetet av energikontoret. Två koordinatorer på 25 % inrättas
som bistår i det operativa och löpande arbetet på energikontoret. Anna Evander är
koordinator för området energieffektivisering och Anna Tibbelin är koordinator
för området förnybar energi. Tjänsterna är tidsbegränsade uppdrag som längst till
31 december 2019 och börjar gälla från och med 1 januari 2019. Under 2019 ska
det utvärderas hur den framtida strukturen ska se ut. Viktigt är att varumärket
Energikontoret Skåne måste marknadsföras bättre. Viktigt är också att värdet för
finansiärerna måste vara tydligt. Styrgruppen ställer sig positiv till förslaget men
poängterar att det är viktigt att en avdelningschef finansieras långsiktigt framöver
som också ingår i ledningsgruppen. Det är också viktigt att resultat av
omorganisationen bygger på en medarbetarledd process.
6. Ekonomisk rapport och personalplanering
Jari går igenom budgeten för Energikontoret Skåne 2019. För 2019 är
energikontoret fullfinansierat. En ny ekonom har anställts till energikontoret,
Nour Alhamidi. Nour återkommer med en mer detaljerad ekonomisk rapport på
nästa styrgruppsmöte. Per-Johan går igenom en ny form av personalplanering där
man planerar projektbeläggning utifrån finansieringskällor per månad för
respektive medarbetare. Per-Johan går också igenom energikontorets hela
projektportfölj för 2019 och 2020.
7. Godkända ansökningar 2018 Energimyndigheten
Sammanlagt har energikontoret fått fyra projekt beviljade av Energimyndigheten
där Energikontoret Skåne är projektägare. Projekten startar november/december
2018 och avslutas 31 oktober 2020. De är:
•
•
•
•

Energiplanering 2.0 – utveckla metodik och coacha 6 kommuner
Fossilfria uppstartskommuner – med lst, Svalöv, Hörby, Åstorp, Osby
Hållbar upphandling – stötta skånska kommuner med att integrera klimatoch energikriterier i upphandling
Repowering 3 – potentialstudie för repowering av vindkraft i Skåne

Ytterligare två projekt där Länsstyrelsen Skåne är projektägare och
Energikontoret Skåne är deltagare har blivit beviljade. De är:
• Hållbara företagsresor
• Inspirationsnätverk för fossilfria kommuner
För de nya projekten behöver personal anställas, totalt 3 st.
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Ett förslag är utreda möjligheten att ”låna in” anställda från kommunerna för att
hålla en mer flexibel personalstyrka, istället för att behöva anställa för varje
projekt.
8. Ansökningsarbete ERUF-projekt Fossilfria kommuner 2 och Sol i Syd 2
Ansökningsarbetet med Fossilfria kommuner 2 och Sol i Syd 2 pågår och
rapporteras om vid nästa styrgruppsmöte.
9. Övriga frågor
Nästa möte bestämdes till 28 mars kl. 9-13 inklusive lunch och nästa igen den 12
juni kl. 13-16
Ordförande tackar Energikontorets styrgrupp och personal för fantastiska insatser
under året och önskar alla en riktigt skön uppvilande julhelg.
10. Mötet avslutas
Petter avslutade mötet.

Petter Forkstam
Ordförande

Per-Johan Wik
Mötessekreterare
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Mia Rolf
Justerare

