
ALMEDALEN 2014
Tisdag 1 juli kl 13.00 – 19.00
Lokal: Börshuset, Strandgatan 10
Moderator: Susanne Spicar
13.00 – 14.00 
En fossilfri fordonsfl ott a 
– klimatkrisen väntar inte!
Hur förverkligar vi en fossiloberoende fordonsfl ott a 
till 2030? Utmaningarna inom trafi ksektorn påverkar 
 klimatet, luften, industrin och jobben.  Medverkande: 
Lott a Brändström, vd Göteborg Energi, Thomas B 
Johansson, FFF-utredningen, regeringsuppdrag, Lena 
Bruce, vice vd Svebio. Jakob Lagerkrantz , projektledare 
ECOAST & Infragreen, Sten Forsberg, vd Volkswagen 
Sverige, Christer Akej, riksdagsledamot Moderaterna, 
Ewa Rosén, upphandlingschef Skånetrafi ken, Erika 
Ullberg, oppositionslandstingsråd i Stockholm. 

14.00 – 14.15 Paus

14.15 – 15.15 
Kund, energibolag och kommun 
– samverkan för hållbar utveckling
De regionala energiföretagen är viktiga spelare i sam-
hällsutvecklingen. Vi bidrar till regional sam verkan, in-
vesteringar, arbetstillfällen samt ett  hållbart samhälle. Vi 
vill belysa vikten av långsiktiga och stabila spelregler för 
vår överlevnad. Medverkande: Lott a Brändström, vd 
Göteborg Energi, Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå 
Kraft, Anna Vadasz-Nilsson, generaldirektör Energi-
marknadsinspektionen, Johan Söderström, koncern-vd 
ABB Sverige, Gösta Gustavsson, ordförande i Tekniska 
Verken Linköping, Annsofi  Andersson, kommunalråd 
Östersund.

15.15 – 15.30 Paus

15.30 – 16.30 
Vatt net och kraft en 
– inte bara energibolagens ensak
Vatt nets kraft ger möjligheter till produktion av el. 
Men vatt enkraften påverkar även männi skorna i 
bygden; husägaren, företagaren, student en. Seminariet 
handlar om jobben och Sveriges konkurrenskraft, om 
människorna, landskapet och framtiden. Medverkan-
de: Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndig-
heten,  Tommy Borgh, Chef elproduktion Jämtkraft, 
 Isadora Wronski, Energitalesperson Greenpeace, Klas 
 Gustafsson, vice vd, Tekniska verken, Paul Lindvall, 
kommunalråd Linköping, Hans Kreisel, koncernchef 
Skellefteå Kraft. 

16.30 – 19.00 Mingel

Mer informati on fi nns på 
almedalsveckan.info 

och regionalenergi.se

Välkommen!
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De 19 kommunägda bolag som ingår i Regional Energi 
står för cirka 20 procent av energiinvesteringarna i Sverige.1) 

• Omsätt er tillsammans nära 45 miljarder kronor.
• Har över 2 miljoner kunder.
• Har under de senaste 5 åren investerat drygt 35 miljarder kronor.
•  Kommer under de kommande 5 åren att  investera närmare 30 miljarder kronor. 
1)Uppgifterna baseras på enkät genomförd under våren 2013 med de 18 energibolag som då ingick i Regional Energi.

Regional Energi 
– ett  nätverk med 19 kommunägda energiföretag

Kommunägda energibolag bidrar till regional samverkan, investeringar, arbets-
tillfällen och ett  hållbart samhälle. Långsiktiga och stabila spelregler är nödvän-
diga för vår verksamhet och vi samarbetar för att  föra upp dessa frågor på den 
nationella politiska agendan.

•  Kommunägda energibolags verksamhet kan vara mer långsiktig och bidra till 
lokal och regional utveckling samt aff ärsmässig samhällsnytt a.

•  Kommunägda företag är viktiga aktörer i omställningen till ett  hållbart sam-
hälle – våra uppdrag innebär att  vi kan ha en långsiktighet i våra engagemang.

•  Våra investeringar och eff ektiviseringar kommer kommuninvånarna till godo. 
Målet för vår verksamhet är en kombination av samhällsnytt a och aff ärsmässighet.

•  Klimatfrågorna kräver energibolag som för en nära dialog med sina kunder 
och som inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet.

•  Vår avkastning går tillbaka till ägarkommunerna och kommer därmed 
 kommuninvånarna till godo.

•  De kommunägda energibolagen behöver tidsenliga aff ärsvillkor där vi kan 
konkurrera och utvecklas på lika villkor som privatägda bolag. 

Läs mer om oss på www.regionalenergi.se

Vi har stor betydelse för  regional ekonomi 
och hållbar energiprodukti on
Kommunägda energibolag utgör ett  viktigt lokomotiv för den lokala 
och regionala ekonomin. Det handlar till exempel om att  bolagen:

• Gör stora investeringar i infrastruktur som kommer många till del.
•  Är stora arbetsgivare vars inköp från omgivande näringsliv uppgår 

till betydande summor.
•  Har en viktig roll att  spela för att  få till stånd grönare och smartare 

energitillförsel och energianvändning.

Den roll som kommunägda energibolag har kommer inte alltid fram i 
samhällsdebatt en. Vi vill belysa våra bolags uppdrag och villkor – vår 
verksamhet är viktig för den lokala och regionala ekonomins utveckling.


