
Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Nyheter från Svenska kraftnät
Vill du vara säker på att inte missa några nyheter från Svenska kraftnät? Du vet väl att du kan
prenumerera på deras nyhetsbrev. Anmäl dig här.

Du kan också få Svenska kraftnäts pressmeddelande skickade direkt till din e‐post.
Anmäl dig här.

Energifattigdom i Sverige
Ökade energikostnader slår olika hårt mot olika grupper i samhället. I andra länder i Europa har man
under en lång period pratat om energifattigdom, ett begrepp som nu är aktuellt i Sverige.
Energifattigdom handlar om att hushåll behöver göra avväganden om de kan ha en tillräckligt
uppvärmd bostad eller om de har råd med andra nödvändiga utgifter. Ett hushålls samlade inkomst
påverkar såklart möjligheten att betala för den ökade energikostnaden. Olika hushåll har även olika
möjligheter att bidra till en effektminskning, det vill säga att använda el vid de tillfällen då
efterfrågan, och även priset, är lägre.

För att kunna genomföra effektiva stödinsatser är det viktigt att ta hänsyn till de mest sårbara
hushållens förutsättningar för att kunna minska sin elförbrukning.

Läs mer i Jenny von Blattens kapitel Energifattigdom i Sverige, som är en del i boken Du sköra
nya värld

LÄS MER

LÄS INFORMATIONEN HÄR

FÖR NÄRINGSLIV

Förberedda företag stärker beredskapen
Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap publicerar information och stöd kring företagarens betydelse för Sveriges beredskap i
kris och krig och hur företag kan bli mindre sårbart. Läs till exempel om hur företagens sårbarhet
kan minskas och vad företagen förväntas göra.

BEREDSKAPSINFORMATION

Hjälp till att sprida information om att flytta och minska
elanvändningen
Länsstyrelsen Skåne har skickat ut information till länets kommunala krissamordnare och
kriskommunikatörer angående budskap att flytta eller minska elanvändningen. Informationsmaterialet
är framtaget för att underlätta för kommunerna att sprida information till invånare om att flytta eller
minska elanvändning under höglasttimmarna.

KOMMANDE EVENEMANG

LÄNK TILL WEBBINARIUM

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Två webbinarium om energibesparingsåtgärder i
offentlig verksamhet
Webbinarium offentlig verksamhets kontorslokaler
Den 15 december kl 13.00‐15.00 har webbinariumet fokus på offentlig verksamhets kontorslokaler.

Kontakta energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se för att ta del av inspelningen.

Webbinarium kommunala och regionala offentliga lokaler
Den 16 december kl 10.00‐12.00 har webbinariet fokus på kommunala och regionala offentliga
lokaler, exempelvis idrottshallar, skolor och vårdlokaler.

Eftersnack med Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till eftersnack efter webbinarierna ”offentlig verksamhets kontorslokaler”
samt ” kommunala och regionala offentliga lokaler” den 16 december klockan 13‐14.

Vi välkomnar alla aktörer i Skåne som lyssnat på webbinarierna och som vill diskutera frågan vidare
att delta för att lära av varandra! Vilka lärdomar kan vi dra och hur jobbar vi vidare?

Ladda ner outlookinbjudan med länk till mötet och lägg in den i din kalender.

Minimera energikostnaderna genom fastighetsförädling
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en utbildning där du kommer få handfasta tips på hur du genomför
ändringar och även verktygen för att lyckas med det! Utbildningen vänder sig till kommunala
tjänstepersoner som ansvarar för och/eller hanterar fastigheter samt ansvariga politiker. I tuffa tider
med skenande energipriser och svajande lågkonjunktur är det ännu viktigare att arbeta proaktivt
med att få bort de onda kostnaderna till fördel för de goda. Kom och lär dig hur kommunen kan
skapa lönsamma projekt i sitt fastighetsbestånd, kraftigt sänka energibehovet och höja kvaliteten
samt skapa många nya arbetstillfällen.

Välkommen att anmäla dig till ett av tillfällena nedan:

18 januari i Båstad

25 januari i Svedala

26 januari i Klippan

1 mars i Höör

VECKANS INSPIRATION

Vilka åtgärder kan man genomföra för att få ett mer
energieffektivt kontor?
Energimyndigheten beskriver vad de gjort på sitt kontor i Eskilstuna i fyra
punkter:

1. Arbeta med behovsstyrning
2. Använd energieffektiv belysning
3. Ställ krav på apparater
4. Anpassa ventilation och värme efter behov

Se filmen där Tomas Berggren, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om några av de
åtgärder de har genomfört på deras kontor i Eskilstuna och vilka åtgärder som planeras framöver.

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma
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