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Protokoll Agenda 21 ledningsgruppsmöte 2019-04-18
Plats: Rådhus Skåne, rum 403
Tid: Torsdagen den 18 april 2019, kl. 8.00-10.00
Närvarande

Helen Persson
Leino Svensson

(s)
(so)

Tommy Danielsson
Beata Svensson

$ 1 Mötet öppnas

Agenda 21-samordnaren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
$ 2 Val av justeringsman
Leino Svensson valdes till justeringsman
$ 3 Dagordningen

fastställs

Förslaget till dagordning godkändes och fastställdes
$ 4 Föregående mötes protokoll
Protokollet från det föregående mötet godkändes
$ 5 Aktuella aktiviteter

e Agenda 21:s verksamhet då och nu - informationspunkten genomfördes som
sista punkt på dagordningen. Beata berättade historien bakom Agenda 21,
dess utveckling under åren samt vilka arbetsområden vi arbetar med.
©

Fairtrade City
Beata berättade att Kristianstads kommun i mars 2019 blev omdiplomerad
som Fairtrade City för femte året i rad. Arbetet med Fairtrade City bygger på
ett politiskt beslut i Kristianstads kommun och omdiplomering sker varje år.
Beslutet att arbeta med diplomeringen sträcker sig till 2020. För att fortsätta
bli diplomerad måste man uppfylla vissa krav, dels ska det finnas ett utbud
med Fairtrade-märkta produkter i butiker och caf6er, dels ska kommunen
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som organisationköpa in Fairtrade-märkta produkter. Det ska även genomföras publika informationsinsatser. De delar som vi kan påverka är den kommunala upphandlingen samt information om Fairtrade till allmänheten. Tack
vare den nya upphandlingen med klausulen om rättvis handel från förra året
har kommunens kvantitet av Fairtrade-märkta produkter ökat. Detta gäller
framförallt kaffe, te, socker och bananer.
Beata berättade om svårigheterna att hitta medlemmar till styrgruppen för
Fairtrade City-arbetet. Föreningen för Fairtrade Sverige samlar 40 organisationer såsom studieförbund, organisationer för bistånd och utveckling, fackföreningar, ungdomsorganisationer, trossamfund, konsumentföreningar och
mångaandra på en gemensam nationellplattform.Vi har kontaktat alla dessa
på lokal-eller regional nivå utan respons- Ett samarbete med dessa organisationer skulle kunna vara mycket givande. Helen Persson, ordförande i ledningsgruppen, berättade om att hon eventuellt visste två personer som är intresserade av att sitta i styrgruppen för Fairtrade City-arbetet.
8

Glorientering
Som en del av arbetet med Agenda 2030 är Glorientering en av de aktiviteter
som sprider kunskap om de sjutton hållbara målen. Projektet är färdigt och
presenterat för skolorna. Agenda 21 har skapat hemsidor för Agenda 2030
och Glorientering vilka idag är flyttade från Agenda 21s hemsidor ett steg
högre upp i nätet. Det var nödvändigt att skapa sidorna innan projektet presenterades för allmänheten och skolorna. Informationen lades upp på Barnoch utbildningsförvaltningens personalforum. Glorientering är en sorts orienteringdär punkterna utgörs av sjutton metallskyltar som symboliserar de
sjutton målen. Skyltarna är monterade i Tivoliparken. Till skyltarna hör vykort med koordinater. Lärarna kan beställa dessa vykort till sina elever och
över åttahundra vykort har redan skickats till olika skolor. Vykorten finns
även för avhämtning på medborgarcenter. Politikerna föreslog att även naturum kunde dela ut korten.

©

Earth four, 30 mars
För tionde året i rad har vi planerat för Earth Hour; en världsomspännande
kampanj som har till syfte att uppmärksamma miljöfrågor. l år genomförde vi
kvällen på naturum. Klockan 19.30 föreläste Patrik Olofsson, fotograf. filmare
och författare om "14ngar över Uatcenrfket". Kristianstads Vattenrike tillhör
ett av landets artrikaste naturområden. Vi följde med på en resa till våtmarker, bokskogsraviner och sanddyner, strandängar, gungflyn och videdjungler
och mötte några av landets mest hotade arter. Därefter släckte vi symboliskt
ned belysningen och gick upp till Cafe brum där vi bjöd på Fairtrade- och

närproducerad fika.
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Nästa talare var naturvägledare Sussie Söderlundh som berättade om "Biosfärområde Vattenriket - goda exempel i vått och torrt". Genom att väcka förundran, fascination och glädje för naturen och skapa bra samarbeten och dialog med människor arbetar biosfärområde Kristianstads Vattenrike för att
skapa attitydförändring för att uppnå ett mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Under kvällen berättade även Sussie om några av projekten i området som genomförts för att bevara och utveckla landskapens
värden i Vattenriket, ett av världens 680 modellområdenför hållbar utvecklmg
Som avslutning berättade Kristianstad kommuns energi- och klimatrådgivare
Martin Holmön om trender och nyheter på energiområdet och till sist hade vi
quiz med frågor på kvällens tema med fina priser. Alla besökare fick ett insektshotell som tillverkats av daglig verksamhet Opus och som köpts in av
Martin. Vi avslutade därefter Earth four 2019.
e

Klädbytardagen6 april
Vad gäller klädbytardagen var politikerna eniga om att foaj6n i Rådhus Skåne
är en alldeles utmärkt plats att genomföra den på. Eftersom vi inte längre fick
vara på Barbacka var vi tvungna att leta upp en ny lokal. Med den politiska
ledningsgruppens stöd fick vi slutligen tillstånd att få genomföra arrange-

manget i rådhuset. Det var elfte gången som klädbytardagen ägde rum. Klädbytardagen är en nationell kampanj som Naturskyddsföreningen driver. Vi
hade annonser om arrangemanget i Kristianstadsbladet och i evenemangskalendern.

Klädbytardagen blev mycket lyckad. Naturskyddsföreningen var med och
hjälpte till vid inlämning och utlämning av kläder. Studiefrämjandet hjälpte
till med att sortera och hänga ut kläderna.Stadsmissionen plockade ner och
sorterade kläderna efteråt. Det var ca 100 personer som kom för att lämna
och byta kläder, skor och accessoarer. Många människor gav oss en positiv
respons angående lokalen. Det som uppskattades var stor yta och solljus.
©

e

Osterängsfestivalen4 maj
Sedan några år tillbaka är Agenda 2 1 med i styrgruppen för österängsfestiva
len. Vi ska vara där med information om Fairtrade-diplomeringen. Som aktivitet har vi vårt egentillverkade pussel. Det kommer även finnas två tjejer
som i banandräkter ska informera om Fairtrade-märkningen samt dela ut ba
naner
Fairtrade-fika 9 maj
Den 9 maj planeras en Fairtrade-Hlkapå våning 6 för kollegorna i Rådhus
skåne. CafeUtsikten kommer dagentill ära att baka en kaka på Fairtrademärkta ingredienser. Ett bord dukas upp med en liten utställningav Fairtrade-märkta produkter, informationsblad, provsmakningschoklader samt te
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och kaffe som alltid är Fairtrade-märkta. Även på borden kommer det att
finns informationsmaterial som Fairtrade Sverige tagit fram.
e

Green Festival 24-25 maj
Agenda 21 har blivit inbjuden att delta i en ny festival med hållbarhetstema
under Kulturnatten. Green Festival kommer att äga rum i Kulturkvarteret.
Agenda 21 kommer att vara där med Fairtrade -information samt information om Agenda 2030. Tanken är att unga människor själva ska skapa festiva
len

e Mötesdagar
Det bestämdes följande mötesdagar: 30 augusti och 22 november. Båda mö
Lenakommer att hållas i Rådhus Skåne och börja kl 15:00.

$ 6 Nästa möte
Nästa möte kommer att hå]]as k] 15;00 den 30 augusti 2019

Beata Svensson

Agenda 21-samordnare

bSvensson
Justeringsman

Helen Persson

Ordförande
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