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Sammanfattning av klimatmål
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

I Kristianstad ska de territoriella växthusgasutsläppen minska med 40 % till år
2020 jämfört med 1990
Till år 2018 har utsläppen av växthusgaser minskat med 35,7 %
2020-målet kan uppnås under förutsättning att utsläppen framförallt från de
stora sektorerna transporter och jordbruk fortsätter att minska

TRANSPORTER
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

De territoriella växthusgasutsläppen från transporter ska minska med minst 70 %
år 2030 jämfört med år 2010
Till år 2018 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskat med
13,8 %
Utsläppen domineras av personbilstrafiken. För att nå målet behöver fler bilresor
ersättas med mer hållbara färdmedel som kollektivtrafik, cykel och gång

ENERGIEFFEKTIVISERING
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till år 2020 jämfört med
år 2008
Till år 2018 har energianvändningen minskat med 13,8 %
Utvecklingen går åt fel håll med ökande energianvändning per invånare

PRODUKTION AV FÖRNYBAR EL
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun vara 500 GWh/år
År 2019 producerades knappt 370 GWh förnybar el inom kommunen
Då vindkraftsetableringen avstannat verkar målet ej kunna nås

PRODUKTION AV SOLEL
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2030 ska 40 GWh solel/år produceras i kommunen
Solelproduktionen fortsätter ökar kraftigt, under 2019 producerades 7 GWh solel
Ifall utvecklingen fortsätter i samma takt kan 2030-målet uppnås

PRODUKTION AV BIOGAS
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska minst 100 GWh/år biogas produceras i Kristianstad
Under 2019 producerades 70 GWh biogas
Målet bedöms ej kunna uppnås

ANVÄNDNING AV FÖRNYBAR ENERGI
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

År 2020 ska andelen förnybar energi som används inom kommunen öka till 55 %
År 2018 var andelen förnybart i det geografiska området 54 %
Målet var uppnått 2017 och bedöms kunna uppnås igen

FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUN
Mål
Måluppfyllelse
Kommentar

Kommunkoncernens energianvändning ska vara fossilbränslefri år 2020
År 2019 uppgick andelen fossilfri energi till 97 % inom kommunkoncernen
Arbete återstår med fossilfria drivmedel till fordon och arbetsmaskiner
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1. Inledning
Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med
att skydda samhället mot effekterna av klimatförändringarna. Gällande Klimat- och
energistrategi som antogs av kommunfullmäktige 2018-01-16 redogör för kommunens
klimatmål kopplade till utsläpp av växthusgaser, utsläpp från transporter,
energieffektivisering, produktion och användning av förnybar energi och fossilbränslefri
kommun. I detta dokument redovisas måluppfyllelse kopplat till målen i strategin. Det
redogörs även för ytterligare indikatorer inom transporter, jordbruk, mat och avfall för
vilka specifika klimatmål saknas.

2. Utsläpp av växthusgaser
Mål: I Kristianstad ska de territoriella växthusgasutsläppen minska med 40 % till år 2020
jämfört med 1990. År 2045 ska utsläppen ha minskat med 85 % jämfört med 1990.
Etappmål: Utsläppen i Kristianstad bör år 2030 vara minst 60 % lägre än utsläppen år
1990. Utsläppen i Kristianstad bör år 2040 vara minst 75 % lägre än utsläppen år 1990.
Måluppfyllelse 2018: Utsläppen av växthusgaser har minskat med 35,7 % (figur 1).
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Summa

El och uppvärmning

Industri

Transporter

Jordbruk

Avfall

2020

Figur 1. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från olika sektorer i
Kristianstads kommun. Sektorerna Arbetsmaskiner och Produktanvändning redovisas ej i figuren.
Dessa sektorer stod under 2018 för 5,6 % respektive 3,3 % av de totala utsläppen. Källa: Nationella
emissionsdatabasen (data publiceras med två års eftersläpning)

Växthusgasutsläppen inom det geografiska område som definieras av Kristianstads
kommun har minskat väsentligt jämfört med basåret 1990. Minskningarna har framförallt
skett inom sektorn El och uppvärmning. Även utsläppen från sektorerna Avfall och
Industri har minskat. Transporter och Jordbruk står för de största utsläppen. Mellan 2017
och 2018 minskade de med 2,6 % respektive 5,2 %. De totala växthusgasutsläppen
minskade med 2,2 % mellan 2017 och 2018. Mellan 1990 och 2018 har de totala utsläppen
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minskat med 35,7 %, vilket innebär att målet om en 40 %-ig minskning till år 2020 är
inom räckhåll.
Om även de så kallade konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen (utsläpp utanför
Kristianstads kommun orsakade av vår konsumtion) räknades in skulle bilden vara
annorlunda. Lokal statistik över de konsumtionsbaserade utsläppen saknas för
närvarande och kan därför inte redovisas. På nationell nivå är de konsumtionsbaserade
utsläppen ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen1. Samtidigt som Sveriges
territoriella utsläpp har minskat över tid har utsläppen som sker i andra länder på grund
av svensk konsumtion ökat, vilket innebär att de totala utsläppen är i princip oförändrade.

3. Transporter
Mål: De territoriella växthusgasutsläppen från transporter inom Kristianstad (exklusive
inrikes flyg) ska minska med minst 70 % år 2030 jämfört med år 2010.
Måluppfyllelse 2018: Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn har minskat med
13,8 % (figur 2).
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1990

1995

2000

2005

Summa

Personbilar

Tunga lastbilar

Bussar

2010

2015

2020

Lätta lastbilar

Figur 2. Territoriella växthusgasutsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från transporter i
Kristianstads kommun. Mindre undersektorer (exempelvis mopeder, motorcyklar och fritidsbåtar)
redovisas ej i figuren. Källa: Nationella emissionsdatabasen (data publiceras med två års
eftersläpning)

I förra årets klimatredovisning redovisades 5 % ökning av utsläppen från
transportsektorn mellan 2016 och 2017. Mellan 2017 och 2018 minskade utsläppen
återigen, med 2,6 %. Sedan 2010 har utsläppen minskat med 13,8 %. Ifall utsläppen
fortsätter att minska i samma takt som den mellan 2010 och 2018 kommer
utsläppsminskningen år 2030 att uppgå till enbart 37 %, vilket betyder att målet om 70 %
minskning inte uppnås.
1

Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2019, Naturvårdsverket, Rapport 6911
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Personbilstrafiken står för majoriteten, ungefär två tredjedelar, av utsläppen från
transporter inom kommunen. Trots den tekniska utvecklingen mot mer energieffektiva
bilar går omställningen för långsamt. Antalet personbilar i trafik per 1000 invånare i
Kristianstad har ökat från 481 st år 2010 till 510 st år 2018 (riksgenomsnitt 2018: 473
st)2, vilket kan vara en anledning till den blygsamma utsläppsminskningen.
Det krävs krafttag för att nå målen om 70 % minskning till år 2030. Fler resor behöver
företas med mer hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik, framför allt i
Kristianstad stad och de större orterna.

3.1 Kollektivtrafik
Ökad andel hållbart resande, genom kollektivtrafik, cykel och gång, leder till minskad
klimatpåverkan. Klimatredovisningen följer upp resandeutvecklingen för
stadsbusstrafiken i Kristianstads kommun, vilken framgår av figur 3. Antalet resor med
stadsbusstrafiken minskade något under 2019 (3,5 miljoner resor) jämfört med året
innan. Sedan 2005 har antalet resor med stadsbusstrafiken ökat med 45 %.
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Figur 3. Antal resor med stadsbusstrafiken i Kristianstads kommun. Källa: Skånetrafiken

4.1 Koldioxidbudget
I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal, det så kallade Parisavtalet,
som ska börja gälla senast år 2020. Syftet med avtalet är att kraftigt minska utsläppen av
växthusgaser, för att hålla den globala uppvärmningen under två grader relativt till den
förindustriella nivån. Sverige har både skrivit under och ratificerat Parisavtalet. Som ett
resultat av ett medborgarförslag – ”Kristianstads kommun bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen” – fattade kommunstyrelsen 2019-12-18 beslut om att en koldioxidbudget ska inkluderas som en information i den årliga klimatredovisningen.
Begreppet koldioxidbudget innebär det begränsade globala utrymme av koldioxidutsläpp
som världen behöver hålla sig inom för att klara ett visst temperaturmål, såsom 2 graders-

2

Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030: https://2030.miljobarometern.se/

Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020

6

målet inom Parisavtalet. Centre for Environment and Development Studies vid Uppsala
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tog under 2018 fram en metodik för lokala
koldioxidbudgetar. I samarbete med Ramboll har koldioxidbudgetar tagits fram för ett
antal regioner, län och kommuner, bland andra Uppsala, Stockholms och Blekinge län och
Östersunds, Västerås och Borlänge kommun3. Metoden är fritt tillgänglig och en dylik
koldioxidbudget för Kristianstads kommun kan beräknas enligt samma principer.

4.1 Metod
Det kvarvarande globala utsläppsutrymmet från och med år 2020 för att begränsa den
globala uppvärmningen till 2 grader beräknas till 716 miljarder ton CO2, baserat på IPCC:s
(Intergovernmental Panel on Climate Change) Special Report, SR1.5 samt globala utsläpp
under 2018-20194. Därefter har utsläppen från icke industrialiserade länder beräknats,
vilka enligt Parisavtalets princip om rättvisa tilldelas mer tid för att fasa ut fossila bränslen
och ställa om energisystem. Distinktionen mellan industrialiserade och icke
industrialiserade länder är inte trivial och baseras här på två olika klassificeringar enligt
Anderson et al. (2020) (ref 4). Återstående koldioxidbudget för de industrialiserade
länderna inklusive Sverige uppgår till 95 respektive 136 miljarder ton CO2 enligt de två
klassificeringarna. Fördelningen mellan industrialiserade länder enligt den s k
suveränitetsprincipen ger Sverige ett utsläppsutrymme på mellan 280 och 370 miljoner
ton. För att Sverige ska kunna hålla sig inom detta utsläppsutrymme, krävs en årlig
utsläppsminskningstakt från alla energirelaterade sektorer på mellan 12 och 15 % per år
från och med år 2020 (ref 4). Fördelningen mellan landets regioner och kommuner utgår
från samma princip, vilket innebär att Kristianstads kommun enligt denna metodik skulle
behöva minska sina fossila koldioxidutsläpp med mellan 12 och 15 % per år för att hålla
sig inom koldioxidbudgeten.
De utsläpp som tas upp i lokala koldioxidbudgetar är energirelaterade fossila koldioxidutsläpp som sker inom området, så kallade territoriella utsläpp, från exempelvis
transporter, industrier och uppvärmning. Även utsläpp från utrikes transporter
inkluderas. Utsläpp från utrikes transporter (flyg och sjöfart) kommer från Statistiska
Centralbyrån (SCB), kompletterat med beräkningar från Chalmers tekniska högskola5, för
att ta hänsyn till flygresornas totala klimatpåverkan. Notera att klimatpåverkan från
flygresor inte inkluderar den s k höghöjdseffekten. Befintlig statistik över utrikes
transporter är inte uppdelad på kommuner, utan utsläppen fördelas utifrån
befolkningsandel. Koldioxidbudgeten kan betraktas som en territoriell budget där även
vissa konsumtionsrelaterade utsläpp (utrikes flyg och sjöfart) lagts till.
Notera att enbart fossil koldioxid räknas med, ej andra växthusgaser som metan och
koldioxid (vilka däremot ingår i avsnitt 2. Växthusgaser ovan).

Se exempel på koldioxidbudgetar här: https://uppsala.app.box.com/v/Koldioxidbudgetar-2020-2040/
Anderson, K., Broderick, J. & Stoddard, I. 2020. A factor of two: how the mitigation plans of “climate
progressive” nations fall far short of Paris-compliant pathways. Climate Policy, DOI:
10.1080/14693062.2020.1728209
5 Kamb, A. & Larsson, J. 2019. Climate footprint from Swedish residents’ air travel, Göteborg.
3
4
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4.2 Kristianstads kommuns koldioxidbudget
År 2018 uppgick Kristianstads kommuns koldioxidutsläpp till drygt 345 000 ton (figur 4).
Sedan 2010 har de territoriella utsläppen minskat, men minskningstakten har avtagit
under de sista åren. Inrikes transporter stod för den allra största andelen (64 %) av de
territoriella utsläppen år 2018, följt av Industri (19 %) och Arbetsmaskiner (9 %).
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Figur 4. Historiska koldioxidutsläpp (ton CO2) 2010-2018 för Kristianstads kommun uppdelat på
respektive sektor (Nationella emissionsdatabasen). Tillägg har gjorts för de utsläpp som kommer
från utrikes transporter (flyg och sjöfart) fördelat per capita (SCB, Chalmers).

Trenden med ökade utsläpp från utrikes transporter, där internationella flygresor står för
38 % och sjöfart för 62 %, motverkar de minskande territoriella utsläppen. Mellan 2017
och 2018 ökade de totala koldioxidutsläppen med 3 %.
Enligt metoden för lokala koldioxidbudgetar uppgår Kristianstads kommuns
koldioxidbudget för år 2020 och framåt för att klara Parisavtalet till mellan 1,9 och 2,4
miljoner ton CO2, beroende på fördelningsprincipen mellan världens länder (se ovan). Med
dagens utsläppsnivå skulle det ta 5-7 år innan denna koldioxidbudget överskrids. För att
hålla sig inom budgeten behövs en minskning av fossila koldioxidutsläpp på mellan 12 och
15 % per år (figur 5).
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Figur 5. Historiska (2010-2018), uppskattade (2019) och budgeterade utsläpp (2020-2040) i
Kristianstads kommun för att klara Parisavtalet enligt metoden för lokala koldioxidbudgetar.
Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp (12-15 %).

Det kan noteras att ifall minskningstakten inte uppnås under ett givet år, behövs enligt
metoden en högre minskningstakt följande år. Det är de totala utsläppen under perioden
2020-2040, det vill säga den sammanlagda arean under linjerna i figur 5, som utgör det
sammanlagda utsläppsutrymmet som inte ska överstigas. Minskningstakterna enligt
metoden för lokala koldioxidbudgetar är mycket högre än de mål som är satta på nationell
nivå, exempelvis målet om nettonoll-utsläpp år 2045, liksom på lokal nivå.
Beräkningarna bygger på flera övervägningar och antaganden med hänsyn till hur det
globala utsläppsutrymmet ska fördelas mellan och inom länder. Principen om rättvisa och
det globala samfundets mål om att utrota fattigdom betyder att rika länder som Sverige
behöver gå i bräschen för att minska sina utsläpp.
Kristianstads kommuns territoriella utsläpp har kompletterats med utsläpp från utrikes
transporter, fördelat efter kommunens andel av landets befolkning. Denna komplettering
åskådliggör hur stora utsläppen från Sveriges andel av internationella flygresor och sjöfart
är, relativt till de territoriella utsläppen. Eftersom lokal statistik saknas kan dock
uppföljningen i nuläget enbart baseras på nationell statistik.
Eftersom Kristianstads kommun endast har direkt rådighet över en begränsad del av de
totala utsläppen, behövs samverkan mellan alla aktörer i samhället, såsom näringsliv,
föreningar och privatpersoner såväl som myndigheter och andra kommuner, för att
utsläppen ska kunna minska. Kristianstads kommun samverkar med näringslivet bland
annat genom nätverket Klimatallians Skåne Nordost6. Kommunen har även nyligen fattat

6

https://klimatallians.se/
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beslut om att inrätta en Samrådsgrupp för klimatet7, där kommunen i samverkan med
idéburna organisationer ska arbeta för att minska klimatpåverkan.

5. Energieffektivisering
Mål: Energianvändningen ska minska med 20 % per invånare till år 2020 jämfört med år
2008. Målet avser slutlig energianvändning.
Måluppfyllelse 2018: Energianvändningen har minskat med 13,8 % jämfört med år 2008
(figur 6).
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Figur 6. Slutlig energianvändning (MWh) i Kristianstads kommun per invånare. Källa: Statistiska
centralbyrån

Utvecklingen går åt fel håll. Energianvändningen per invånare uppvisade en generell
minskning fram till och med år 2014, då minskningen uppgick till 19,3 %. Under perioden
2015-2018 har energianvändningen istället ökat, framförallt inom sektorn Transporter
men även inom sektorn Industrin. Enligt den offentliga statistiken har energiåtgången för
transporter per invånare i Kristianstad ökat med nästan 13 % sedan 2014.

6. Produktion av förnybar energi
6.1 Förnybar el
Mål: År 2020 ska produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun vara 500 GWh/år.
Måluppfyllelse 2018: År 2019 producerades knappt 370 GWh förnybar el inom
kommunen (figur 7).

7

https://www.kristianstad.se/klimatgrupp
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Figur 7. Förnybar elproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: SCB, Kristianstads kommun,
Solar Region Skåne

Merparten av den förnybara elproduktionen i Kristianstad utgörs av vindkraft, följt av el
från kraftvärmeverk och vattenkraft. Elproduktionen från vindkraft ökade kraftigt fram till
år 2015; sedan dess har etableringen avstannat. Solelproduktionen är knappt skönjbar i
slutet av tidsserien. Enligt Statistiska centralbyrån förbrukades totalt 926 GWh el i
Kristianstads kommun under 2018, vilket innebär att den producerade elen (369 GWh)
utgör 40 % av den förbrukade elen i kommunen.

6.2 Solel
Mål: År 2020 ska kommunkoncernen producera 2 GWh solel/år. År 2030 ska 40 GWh
solel/år produceras i kommunen.
Måluppfyllelse 2019: Solelproduktionen ökar kraftigt och under 2019 producerades drygt
7 GWh solel (figur 8)
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Figur 8. Solelproduktion (MWh) i Kristianstads kommun. Källa: Energimyndigheten, Solar Region
Skåne
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I Kristianstad finns 489 solcellsanläggningar installerade (år 2019), med en sammanlagd
effekt på 7 830 kW (76 % ökning sedan år 2018). Elproduktionen har uppskattats vara
900 kWh per installerad kW.
Kristianstads kommuns tekniska förvaltning, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads
Renhållnings AB har utbyggnadsplaner om drygt 2 GWh solel/år till år 2020. Under 2020
färdigställer C4 Energi en av Sveriges största solcellsparker – Solpunkten – med en samlad
effekt på 4000 kW (motsvarande ca 3,6 GWh/år).

6.3 Fjärrvärme
Kommunens satsning på biobränslebaserad fjärrvärme har haft stor betydelse för att
minska de lokala utsläppen av fossil koldioxid. Under 2019 bidrog fjärrvärmen till en
minskad klimatpåverkan motsvarande 104 540 ton CO2e enligt C4 Energis klimatbokslut8.
Det förnybara bränsle som används är huvudsakligen träflis, samt även biogas och bioolja
(figur 9). Fjärrvärmens andel förnybar energi uppgår till 99,9 %.
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Figur 9. Fjärrvärmeproduktion (GWh) i Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun

6.4 Biogas
Mål: År 2020 ska minst 100 GWh/år biogas produceras i Kristianstad.
Måluppfyllelse 2019: Under 2019 producerades 70 GWh biogas (figur 10).

Hämtad från http://www.c4energi.se/globalassets/dokument/hallbarhet/klimatbokslut-2019c4-energi---huvudrapport-2020-02-28.pdf, 2020-10-09
8

Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020

12

80000
70000
60000

MWh

50000
40000
30000
20000
10000

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0

Härlövsdeponin

Reningsverket (CRV)

Karpalund

Figur 10. Biogasproduktion (MWh) i Kristianstads kommun. Källa: Kristianstads kommun

Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Biogasen produceras
lokalt vid Härlövsdeponin, Centrala reningsverket och framförallt vid Karpalunds
biogasanläggning. I Karpalund utvinns biogas från gödsel, hushållsavfall och organiskt
avfall från livsmedelsindustrin. Av den biogas som producerades i Karpalund under 2019
såldes 35 GWh som fordonsgas (figur 11) och 21 GWh såldes till Allöverket. Målet om 100
GWh/år till år 2020 verkar i nuläget vara svårt att nå. En bidragande orsak är att
etableringen av gårdsbaserade anläggningar inte kommit igång.
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Figur 11. Mängden såld biogas (MWh) till fordon. Källa: Kristianstads kommun

Biogasutvinningen medför dessutom andra fördelar när gödsel rötas och rötresten
(biogödsel) återförs till lantbruken, såsom minskat behov av konstgödsel. Biogasen är ett
Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020
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gott exempel på cirkulär ekonomi, där många aktörer samverkar och lokala resurser tas
tillvara.

7. Användning av förnybar energi
Mål: År 2020 ska andelen förnybar energi som används inom kommunen (geografiskt
område) ha ökat till 55 %. År 2040 ska endast förnybar energi användas i Kristianstad.
Måluppfyllelse 2018: Andelen förnybart i det geografiska området var 54 % år 2018.

Bensin, olja,
diesel
29%

El
39%

Fjärrvärme
15%
Biogas
1%

Naturgas
7%
Biodiesel
6%
Trädbränsle
3%

Figur 12. Fördelning av använd energi i det geografiska området under 2018. Källa: Statistiska
centralbyrån.

Energianvändningen under 2018 (totalt 2402 GWh, en ökning med 2,5 % jämfört med
2017) domineras av el (figur 12). Det svenska elsystemet är sammanbundet med våra
grannländers, och i det sammankopplade elsystemet sker marginalelproduktion i
fossileldade anläggningar. En ökad eller minskad användning av el i Kristianstads
kommun påverkar därför de globala koldioxidutsläppen.
Användningen av flytande, icke förnybart bränsle (bensin, diesel, olja) ökade jämfört med
2017, vilket även användningen av förnybart bränsle såsom RME och HVO (biodiesel)
gjorde. Den biogas som redovisas i figur 12 är endast den del som används som drivmedel.
Det finns även biogasanvändning i fjärrvärmesektorn.
Andelen förnybar respektive fossil energi i Kristianstad har förändrats över åren mycket
tack vare att biomassa ersatt stora mängder fossila bränslen för uppvärmning (figur 13).
För år 2018 uppgick andelen förnybar energi till 54 % (56 % 2017) medan andelen fossil
energi var 36 %. Den huvudsakliga anledningen till minskad andel förnybar energi jämfört
med 2017 tillskrivs en högre nettoimport av el till kommunen och en ökad användning av
flytande, icke förnybart bränsle.
Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020
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Figur 13. Andelen förnybar respektive fossil energi som används i det geografiska området. Källa:
Statistiska centralbyrån, Energimyndigheten och Kristianstads kommun.

8. Fossilbränslefri kommun
Mål: Kommunkoncernens energianvändning ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet avser
inköpt energi till ägda lokaler samt inköpt drivmedel till ägda eller leasade fordon och
maskiner.
Måluppfyllelse år 2019: För kommunkoncernen uppgick andelen fossilfri energi till 97 %
(97 % år 2017). Fördelningen var el 100 %, uppvärmning 98 % och drivmedel 65 % (figur
12).
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Figur 14. Andelen fossilbränslefri energi till el, uppvärmning och drivmedel inom
kommunkoncernen 2015-2019. Källa: Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun deltog under åren 2016-2019 i projektet Fossilbränslefria
kommuner i Skåne. Ett uppföljningsprojekt, Fossilbränslefria kommuner 2.0 som
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, har beviljats för perioden 2019Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020
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2022. Inom ramen för dessa projekt följs energianvändningen inom tre områden upp:
elanvändning, uppvärmning och drivmedel till transporter och arbetsmaskiner. Totalt för
dessa områden uppgick den fossilbränslefria andelen till 97 % av den totala
energianvändningen år 2019, detta eftersom mängden energi som åtgår till el och
uppvärmning är mycket högre än till drivmedel. Målet om fossilbränslefrihet har i stort
sett uppnåtts för elanvändning (100 %) och uppvärmning (98 %). När det gäller energi till
drivmedel för transporter och arbetsmaskiner återstår mer arbete, då den fossilfria
andelen uppgick till 65 % år 2019, en blygsam ökning med två procentenheter sedan
2018.
Det bör noteras att kommunförvaltningarna använder en lägre andel fossilfria drivmedel
(47 %) än de kommunala bolagen. Enligt 2018 år fordonsinventering och
omställningsplaner innehar kommunförvaltningarna 620 lätta fordon (varav drygt
halvdelen i huvudsak drivs med fossilfria bränslen) och 77 tunga fordon (varav knappt
hälften i huvudsak drivs med fossilfria bränslen). Den främsta utmaningen för
förvaltningar att uppnå fossilbränslefrihet med avseende på drivmedel är ekonomisk;
investeringsbehovet för att byta ut bensin- och dieselbilar mot el- och biogasbilar är högt. I
nuläget är infrastrukturen för eldrift och biogastankning begränsad, framförallt utanför
tätorterna Kristianstad och Åhus vilket påverkar möjligheten till omställning för
exempelvis omsorgsförvaltningen. En stor del av de tyngre fordonen innehas av tekniska
förvaltningen. Gällande tyngre fordon är teknikutvecklingen än så länge en begränsande
faktor; utbudet av tyngre fordon och specialmaskiner som kan drivas med biogas eller el
är begränsat.
Från och med år 2021 inför kommunen en gemensam serviceorganisation, som ska samla
ansvaret för förvaltningarnas lätta fordon. Detta beräknas leda till effektivare fordonsanvändning och förbättrad styrning gentemot klimatmålen.
Det bedöms inte vara möjligt att kommunen når 100 % fossilbränslefrihet för drivmedel
år 2020.

8.1 Resor i tjänsten
Enligt kommunens Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten (KS 2016-10-26) ska
tjänsteresor inom och utanför Skåne i första hand företas med tåg eller buss. Om bil
utnyttjas ska i första hand kommunens bilpool eller annan miljöbilspool användas. Flyg
kan användas ifall reseavståndet är längre än 40 mil med en samlad bedömning för
effektivt resande som grund. Dessutom beläggs bokförd kostnad för egen bil i tjänsten och
flyg med en avgift på 10 respektive 15 % genom klimatväxlingen (KF 2017-03-14).
Kommunkoncernens flygresor ökade med 28 % mellan 2018 och 2019, vilket kan
förklaras med att antalet flygavgångar ökade under perioden. Även användandet av egen
bil i tjänsten ökade mellan 2018-2019. Kommunledningskontoret står för högst andel av
kommunförvaltningarnas flygresor, medan barn och utbildningsförvaltningen står för
högst andel egen bil i tjänsten.
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Figur 15. Antal ersatta kilometer med egen bil, tåg och flyg inom kommunkoncernen 2015-2019.
Källa: Kristianstads kommun

9. Jordbruk
Det finns inte något uppsatt mål för klimatpåverkan från jordbruket. Växthusgasutsläppen
från sektorn är dock signifikanta (figur 1). De största utsläppen beror på metanutsläpp
från djurs matsmältning samt lustgas från jordbruksmark9. Användningen av gödsel för
biogasproduktionen bidrar dock till att minska utsläppen av växthusgasen lustgas.
Användning av biogödsel istället för konstgödsel bidrar också till minskade utsläpp.

10. Mat och klimat

kg CO2e per kg livsmedel

Det finns inte heller något uppsatt mål för klimatpåverkan från kommunens
kostverksamhet. Utsläppen av växthusgaser till följd av kommunens inköp av livsmedel
följs dock upp (figur 16) med hjälp av ett verktyg från svenska forskningsinstitutet RISE.
Utsläppen härrör från livsmedelsframställningen.
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Figur 16. Utsläpp av växthusgaser per kg livsmedel från kommunens kostverksamhet. Källa:
Kristianstads kommun

Hur kan den svenska jordbrukssektorn bidra till att vi når det nationella klimatmålet?
Jordbruksverket, Rapport 2018:1
9
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Utsläppen av växthusgaser per kg inköpt livsmedel är i stort sett oförändrade under de
senaste åren. De totala utsläppen under 2019 från inköpt livsmedel uppgår till 4773 ton
koldioxidekvivalenter (tabell 1), jämfört med 4963 ton år 2018. Köttprodukter, framförallt
nötkött, har störst klimatavtryck. Köttinköpen står för 9 % av de inköpta mängderna
livsmedel, men för 46 % av klimatpåverkan. Grönsaker står för 24 % av inköpt mängd,
men för enbart 5 % av klimatpåverkan.
Tabell 1. Kommunens inköpta mängder livsmedel och dess klimatpåverkan (enligt RISE) från
varuområden med högst klimatpåverkan.
Varuområde

Mängd (ton) Klimatpåverkan (ton CO2e)

Totalt

2499

4773

Kött

223

2208

Mejeriprodukter

690

1253

Fisk och skaldjur

85

268

Grönsaker, rotfrukter och svamp

603

262

Spannmål och spannmålsprodukter

263

240

11. Avfall
Kommunens övergripande mål är att avfallshanteringen ska präglas av en fortsatt ökad
återanvändning och återvinning av restprodukter. Avfallsplanens handlingsplan förväntas
bland annat öka återvinningen av energiinnehållet i avfallet. Arbetet med avfallshantering
och källsortering sköts av Renhållningen Kristianstad.

11.1 Behandling av avfall
Omkring 28 % av insamlat avfall materialåtervanns år 2019 (figur 17). Detta gäller
exempelvis förpackningar och tidningar. Ökad återvinning minskar uttaget av
naturresurser och minskar energiåtgången för att producera nya produkter. Nästan lika
stor andel går till biologisk behandling (24 %). Matavfall blir till biogas och biogödsel i
biogasanläggningen i Karpalund. Trädgårdsavfall blir till jord som kan köpas på
kommunens återvinningscentraler. Avfall som energiåtervinns (41 %) skickas till
Kristianstad och Hässleholm för att förbrännas och bli till fjärrvärme och el.
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Figur 17. Behandling av hushållsavfall, inklusive grovavfall och farligt avfall. Källa: Kristianstads
kommun

11.2 Återanvändning och återvinning
Insamlingen av förpackningar har ökat något de senaste åren (figur 18), särskilt sedan
införandet av det nya insamlingssystemet med fyrfackskärl. Mängden tidningar har dock
minskat till följd av successiv övergång till digital media.
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Figur 18. Total mängd insamlade förpackningar och tidningar. Källa: Kristianstads kommun

11.3 Matavfall
I Kristianstad används matavfallet som energiresurs i och med att det omvandlas till
biogas. Av det insamlade matavfallet 2019 producerades 407 ton biogas, vilket motsvarar
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611 000 liter bensin10. Andelen insamlat matavfall, baserat på en uppskattning av
genomsnittlig mängd matavfall på 95 kg per invånare, uppgick år 2018 till 71 % (figur 19).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Figur 19. Andel insamlat matavfall. Källa: Kristianstads kommun

Årsredovisning 2019, Kristianstads Renhållnings AB. Hämtad från https://cdn.renhallningenkristianstad.se/wp-content/uploads/2020/05/06073912/KRAB_arsredovisning_2019_webb.pdf,
2020-10-09
10
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Uppföljning av åtgärder i handlingsplanen
Aktualiserad 2020-08-21
Åtgärd 1 ENERGIEFFEKTIVISERING I
BOSTÄDER OCH
LOKALER
1
Certifiering enligt
Miljöbyggnad Silver
ska eftersträvas i
kommunal
nyproduktion
2
3

4

Energieffektiviseringsplan (EP)
genomförs
Energieffektiviseringsplan
genomförs

Energiprestanda som
redovisas i bygglovsprocesser ska följas
upp (tas in i tillsynsplaner)

Ansvar Genomfört 2019

Planerat 2020

11

TEK

TEK

Kulltorpsskolan, Berga fsk Följande projekt är i
entreprenadskedet med
certifiering enligt
miljöbyggnad silver och
färdisgställande 2020.
Sånnaskolan, Oxhagen fsk,
Tvedegårds fsk.
Pågår
Pågår

ABK

Inom ramen för planerade
underhållsåtgärder
genomfördes det energieffektivisering: Utbyte av
10st värmepumpsanläggningar. Omläggning av
fjärrvärmekulvertar inom
Sommarlust området,
minskning av
förluster/läckage. Byta av
fönster inom Kv. Lyckans
Höjd. Projekt med
återvinning av frånluft.
Konvertering från fossil
uppvärmning till
värmepump. Byte till LEDbelysning i allmänna
utrymmen och utvändig
belysning.

MSF

Ej genomfört av samma
skäl som tidigare angetts

Inom ramen för planerade
underhållsåtgärder
genomförs det
energieffektivisering:
Utbyte av 3st värmepumpsanläggningar. Byte
av fönster samt återvinning av frånluft.
Samverkansprojekt med
C4 Energi kring effektstyrning/uttag av
fjärrvärme inom flera
fastigheter.
Rening/avgasning av
media-vatten i värmesystem. Byte till LEDbelysning i allmänna
utrymmen och utvändig
belysning. Öka takten med
utbyggnad av laddinfrastruktur till elfordon
för våra hyresgäster.
Målet är att ha 14 st laddplatser i drift under 2020
Ej genomfört av samma
skäl som tidigare angetts

Förkortningar: ABK: AB Kristianstadsbyggen, BUF: Barn-och utbildningsförvaltningen, EKR:
Energi-och klimatrådgivningen, KLK: Kommunledningskontoret, KoF: Kultur och
fritidsförvaltningen, KS: Kommunstyrelsen, MSF: Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, TEK:
Tekniska förvaltningen
11
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5

Energirådgivning till
hushåll

6

Energirådgivning till
föreningar

7

2 ENERGIEFFEKTIVISERING
INOM VERKSAMHETER
Energikrav ställs i
tillsynen

EKR

Arbetet med insatsprojekten solceller, elbilar
och laddstolpar har fortsatt och rådgivning till
158 privatpersoner har
givits. Rådgivningen har
getts både på mail, telefon
men många har även fått
råden givna under hembesök. EKR har även hållit
12 föredrag som nått ut
till 420 personer där
temat varit solceller,
klimat och hållbara transporter. Det har även
genomförts 5 st pop-up
rådgivningar under olika
evenemang, exempelvis
villamässan i Kristianstad
och Hyllie som resulterade i ett hundratal
rådgivningar.
EKR, Det har anordnats
KoF
seminarium om
laddinfrastruktur i
samarbete med projektet
elbilslandet syd, där ett
femtiotal personer från
BRF och fastighetsägare
fanns på plats. Även
fastighetsseminarium
med tema digitalisering
anordnades där ett
trettiotal intresserade
från Brf och fastighetsbranschen närvarade.
Utöver det har 24 stycken
föreningar/organisationer
har fått energi och
klimatråd genom besök,
telefon eller via mail.
Ansvar Genomfört 2019

MSF
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Något enstaka besök
gjordes inom ramen för
projektet "Incitament för
energieffektivisering"
under 2019. Kontroll av
efterlevnad av miljöbalkens hänsynsregel
"hushålla med energi"
sker kontinuerligt hos de
verksamheter som besöks
inom ramen för tillsynen.

Insatsprojektet avslutas
men arbetet med att
informera om soleceller,
elbilar och laddstolpar
fortsätter. Samarbete med
studieförbundet för att
bilda en studiecirkel om
att skaffa solceller.
Webbaserade utbildningar om elbilar och
solceller, elbilar och
laddstolpar har genomförts och kommer att
fortsätta genomföras
under hösten.

Webbutbildning om
elbilar och laddning.
Stötta KoF i process med
energieffektiviseringsbidrag till föreningar.

Planerat 2020

Projekttiden har förlängts
och projektet fortsätter i
ett slutskede under 2020.
Under året ligger fokus på
att följa upp de besök som
gjorts inom projektet. Vid
uppföljningen används
Länsstyrelsens framtagna
material.
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8

9

10

11

Energirådgivning till
små och medelstora
företag

3 FÖRNYBARA
DRIVMEDEL OCH
EFFEKTIVARE
TRANSPORTER
En samordnad
fordonsorganisation
för kommunförvaltningarna
skapas

Handlingsplan för
fossilbränslefria
transporter inom
kommunkoncernen
tas fram
Omställningsplaner
för fossilfri
fordonsflotta tas
fram och genomförs i
kommunkoncernen

12

Klimatväxling

13

Riktlinjer för möten
och resor i tjänsten
implementeras och
följs upp

EKR

Fokus har legat på
platsbesök och under
2019 besöktes 27 företag.
Annonseringar i
Kristianstadsbladet har
både riktats mot
privatpersoner och
företag.

Ansvar Genomfört 2019

KS

Annonskampanjer i
Kristianstadsbladet för att
göra rådgivningen känd.
Webbutbildning om
elbilsladdning. Ska även
arbeta tillsammans med
miljöinspektörerna för att
hitta lämpliga företag för
utåtriktade insatser om
energieffektivisering.
Planerat 2020

Arbete pågår med att ta
fram och besluta om
uppdragsbeskrivningar.
Gemensam Service
kommer från och med
2021 överta ansvaret från
förvaltningarna för
kommunens lätta fordon.
KS
Handlingsplanen togs
Handlingsplanen togs
fram 2018. Dess
fram 2018. Dess
aktiviteter följs upp som aktiviteter följs upp som
en del av klimatredoen del av klimatredovisningen.
visningen.
Förvalt En förenklad inventering Arbete med omställningar av fordon och omställningsplaner tas med in i
och
ningsplaner samt
arbetet med Gemensam
bolag möjligheter och utmanService (se åtgärd 9) för
ingar kopplat till fossilkommunens förvaltfrihet genomfördes.
ningar.
KS
Under 2019 samlades 487 Klimatväxlingen i dess
700 kr in på klimatnuvarande form löper
växlingskontot. Medlen
fram till 2020-12-31.
kom främst från egen bil i Under året genomförs en
tjänsten (40 %) samt
utvärdering av klimatinköp av diesel (38 %).
växlingen, och förslag tas
Insamlade medel har
fram för en eventuell
använts till bl a inköp av fortsättning.
cyklar, videokonferensutrustning, robotgräsklippare och stöd till
laddinfrastruktur.
KS
Riktlinjerna kommunFortsatt kommunikation
iceras för nyanställda och om riktlinjerna.
för nya chefer. Länk till
riktlinjerna på intranätet.
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Beslut i Ks april 2019, att
”ge kommundirektören i
uppdrag att ta framen
projekt-och aktivitetsplan
förinförandet av den nya
serviceorganisationen”.
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14

15

16

Mobility
management/
hållbart resande för
invånare och
verksamheter

EKR/
MSF/
KLK

Under året har EKR
fortsatt marknadsföringen
av stöd för laddinfrastruktur i hemmet. KLK
har arrangerat Cykeldagarna samt genomfört
en cykelutmaning för
företag.

4 FRÄMJANDE AV
FJÄRR- OCH
KRAFTVÄRME,
FJÄRRKYLA SAMT
SOL- OCH
BIOENERGI FÖR
VÄRMEPRODUKTION
Energirådgivning om
bränsleval

Ansvar Genomfört 2019

Utbyggnad och
förtätning av
fjärrvärmenätet

C4
Energi

EKR
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I samband med
rådgivning till personer
eller företag inom
fjärrvärmeområdet lyfts
alltid möjligheten att
koppla in sig på fjärrvärmenätet. EKR är
oberoende så det är inte
fråga om att marknadsföra fjärrvärme gentemot
ex vis värmepumpar, men
det blir en diskussion om
fjärrvärmens för- och
nackdelar jämfört med
andra alternativ för den
enskilde rådsökande.
Likadant med övrig
bioenergi och solvärme,
oberoende rådgivning om
dess för- och nackdelar
för olika målgrupper.
Bostäder i Hammar vid C4
Shopping, både radhus
och flervåningshus samt
ca 30 enskilda objekt
(villor/hyreshus). Två nya
trevåningshus på Kv Oxen,
Sommarlust åt ABK samt
Kv Orren på Fröknegårdsvägen. Tillbyggnad
butiker inom Flaket 10,
Åhus Vid Kvantum, nya
byggnader på Helgedalsskolan, Härlöv och ny
skola/äldreboende på kv
Stafvre, Kristianstad.

Cykeldagarna genomfördes 5-8 augusti.
Kommunen deltog i den
europeiska trafikantveckan. Erbjudande till
kommuninvånare att låna
elcykel för att stimulera
bilister till att börja cykla.
EKR webbföreläsning om
elbilar och laddstationer
erbjuds till invånare och
verksamheter.
Planerat 2020

Oberoende rådgivning
som vanligt gällande olika
värmekällors för- och
nackdelar.

Lugnet Östermalms Park,
ABK, flerbostadshus,
Domus 3, 12-våningshus
vid Hästtorget, ca 30
enskilda objekt
(villor/hyreshus). Utbyte
bef fjärrvärmekulvert på
Lasarettsboulevarden
mellan Skånetvätten och
Stafvre äldreboende. Ny
inkoppling till nybyggnad
Krematoriet samt ringmatning vid Snapphanerondellen. Härlöv
Handelsområde ny
byggnad anslutes till
fjärrvärme.
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Försäljning av biogas
till industrikunder
Avveckling av
användningen av
fossila bränslen i
kommunens
fastigheter

C4
Energi
TEK

Avveckling av fossila
bränslen ABK:s
fastigheter

ABK

5 VIND, SOL OCH
BIOENERGI FÖR
ELPRODUKTION
Energirådgivningen
prioriterar
solelproduktion bl a
med hjälp av
solkartan

22

Utbyggnad av
solcellsanläggningar
på kommunens
fastigheter

23

Utbyggnad av
solcellsanläggningar
inom
kommunkoncernen

Gasledning nedgrävd.
Fastighetstekniks ledning
har gått ut till driftorganisationen med
direktiv att ersätta all
fossil olja med HVO vid
framtida påfyllningar.
Entreprenad startade för
avveckling av de två sista
anläggningarna i slutet av
2019, kommer slutföras
till sommaren 2020.

Ansvar Genomfört 2019
EKR

TEK

Arbetet med insatsprojektet med inriktning
solceller avslutades under
2019 och intresset är
fortsatt varit stort. Under
2019 ökade antalet
nätanslutna solcellanläggningar i kommunen
med 196 st, vilket
motsvarar en 67% ökning
jämfört med 2018
Kulltorpsskolan 84 kW,
Lingenässkolan 75 kW,
Berga förskola 51 kW,
Oxhagen förskola 11 kW.
Total effekt 221 kW

HKScan började ta biogas
i slutet av april 2020.

Klart under 2020

Planerat 2020
Solcellssafari planerad för
att inspirera. Webbutbildningar om solceller
erbjuds.

Sånnaskolan 200 kW,
Ishallen (utbyggnad 57
kW), Tvedegårds fsk 41
kW, Arkelstorps fsk 35
kW, Kulladal fsk 27 kW,
Rinkaby skola 22 kW,
Total planerat effekt 382
kW
ABK, ABK: Montering av
ABK: Driftsättning av 8 st
Kristian solceller på Gamlegårdsanläggningar på tak,
stad
badet. Entreprenad startat Gamlegården. DriftAirport, med 8 st anläggningar på sättning av 5st anläggRenhåll tak, Gamlegården.
ningar på Kv. Stenskeppet.
ningen Projektering för solceller Upphandling och entrepå Kv. Stenskeppet 2020. prenadstart 2st anläggFörstudie för genomningar inom Kv. Oxen och
förande inom befintligt
1st anläggning inom Kv
bestånd.
Orren. Projektering av 1st
anläggning inom Kv.
Lasarettet 5. Målsättning
2020: Produktion av 300
000 kwh/år solel.
Renhållningen: Montering
av solceller på nya
återvinningscentralen
Returum, 14,4 kW.
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Förutsättningarna
för lokalisering av
storskalig solelproduktion utreds
6 MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
FRÅN JORDBRUKET
Tillsyn av
kvävehushållning,
lagring och spridning
av stallgödsel
Informationsträffar
genomförs för
lantbruksnäringen
med inriktning på
miljö- och
klimatfrågor
Utvinning av metan
från gödsel
Rådgivning ges till
lantbrukare om
energieffektivisering,
biogas och minskad
klimatpåverkan
7 MINSKAD
KLIMATPÅVERKAN
FRÅN AVFALL OCH
AVLOPP
Åtgärder återfinns i
den separata
avfallsplanen
8 STÄRKT
ENERGIPERSPEKTI
V I PLANERINGEN
Trafikplan tas fram
med handlingsplaner
för olika
transportmedel
kopplade till
trafikstrategi
Strategi för
laddinfrastruktur tas
fram
I plan- och
byggprocessen ska
hänsyn tas till
solenergifrågan.
Överenskommelser
träffas med byggherrar om höjd
ambitionsnivå

MSF

Finns område avsett för
sådan storskalig
produktion och detta
område är redan under
utbyggnad
Ansvar Genomfört 2019
MSF

Försök genomfördes
under 2019.

Solcellsparken Solpunkten - planeras stå
färdig i oktober 2020 och
ska ge 4 MW om året.
Planerat 2020
Nya försök ej planerade.

MSF

Ej genomfört, information Planer finns på att
sker i samband med
anordna en
löpande lantbrukstillsyn
informationsträff om
reducerad bearbetning
och kolinlagring men pga
corona avvaktar vi.
C4
Behandlat 28 008 ton
Samma nivå.
Energi gödsel.
EKR
Information om
Planerad lantbruksenergieffektivisering och konferens om möjligt.
minskad klimatpåverkan Studiebesök för att se hur
har getts under ordinarie man kan jobba med
rådgivning.
plöjesfritt jordbruk och
kolsänkor i lantbruket.
Ansvar Genomfört 2019
Planerat 2020

Ansvar Genomfört 2019

Planerat 2020

MSF

Trafikplanen antogs av KS Klart.
2019-03-20.

KLK

Arbetsmaterialet har ej
uppdaterats under 2019.

MSF/EK Fortsatt samverkan.
R
Frågan beaktas vid
planläggning och om
möjligt vid bygglov.
KS
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Arbetet med strategi för
laddinfrastruktur är
vilande. Kan tas med som
en del av arbetet i
Gemensam Service.
Fortsatt samverkan.
Frågan beaktas vid
planläggning och om
möjligt vid bygglov.
Arbetas med i markanvisningar samt i samband
med revidering av policys
för markanvisning och
exploateringsavtal.
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avseende energianvändning och
energival

33

34

35

9 OFFENTLIG
Ansvar Genomfört 2019
UPPHANDLING OCH
VERKSAMHET SOM
FÖREBILD
Översyn görs av
KLK/M Ny upphandlingspolicy
kommunens
SF
och riktlinjer är beslutade
riktlinjer för
och gällande från 1/4
upphandling med
2019.
avseende på miljöoch klimatkrav.
Miljö- och
KS
Kommunen liksom de
klimatanpassad
kommunala bolagen är
upplåning (Gröna
aktiva på området främst i
lån)
samband med investeringar i gröna byggnader
samt energieffektiviseringar. C4 Energi har
fått hela sin låneportfölj
645 mkr godkänd för grön
upplåning baserat på
tidigare investeringar i
främst Allöverket. I takt
med att lånen omsätts
konverteras de till grön
upplåning. År 2019
konverterades 100 mkr av
C4E:s låneportfölj till grön
upplåning. ABK:s nyproduktion av kombohus
färdigställdes och lån till
den investeringen
klassades som grön.

Placeringsdirektiv
för finansförvaltningen med krav
på fossilfria
placeringar

10 FORSKNING OCH
NÄRINGSLIVSUTVECKLING

KS

Den gemensamma
översynen genomfördes
inte 2019 pga omprioritering av personalresurser och för att få en
grundligare analys gjord
av behov av revideringar.

Ansvar Genomfört 2019
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Planerat 2020

Klar.

Kristianstads kommun
har ansökt om och blivit
beviljad gröna lån på
investeringar i nybyggnation av förskolor,
Tvedegård, Arkelstorp
och Hjärtebacke. Totalt
belopp 262 mkr som ökar
vår ram att låna grönt.
Ännu ett projekt gällande
ny/ombyggnad av
Helgedalskolan kommer
att skickas in ansökan på,
Totalt belopp 160 mkr.
Kommunen avser att låna
grönt på lån som sen
vidareutlånas till
Renhållningen. Andelen
gröna lån hos respektive
juridisk person av den
totala låneportföljen är
följande per 2020-06-30:
Kristianstads kommun
46,7%, C4 Energi 15,5%
och ABK 17,2 %.
En gemensam översyn av
finanspolicy för
kommunen och dess bolag
samt placeringsdirektiv
för stiftelser och fonder
med avseende på frågor
som rör krav på fossilfria
placeringar planeras att
påbörjas under hösten.
Planerat 2020
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Klimatallians Skåne
Nordost (Krinova)
skapar möten mellan
klimat- och
affärsnytta.
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Klimattjänster i
Skåne
11 BETEENDE OCH
KONSUMTION
Information av
energi- och
klimatrådgivningen
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Krinova Fyra nätverksträffar
genomförda. Besök hos
medlemmarna
Länsförsäkringar,
Skånemejerier samt
Lyckeby. En nätverksträff
på Krinova.
Krinova Ej genomfört.

3-4 träffar i nätverket.
Insamling av
klimatinformation från
samtliga medlemmar.

Ansvar Genomfört 2019

Planerat 2020

EKR

EKR har haft 8 artiklar på
energitema i Kristianstadsbladet både med
syfte att informera om att
tjänsten finns men även
uppmärksamma
kommande evenemang
som hålls av EKR.
Information lämnas när
det anses aktuellt

Pluggannonser i
Kristianstadsbladet där
information om EKR och
aktuella händelser lyfts
upp.

En klimatdag har
anordnats 2019 för lärare
och elever. En delad enhet
för undervisningsmaterial
och erfarenhetsutbyte har
skapats i G Suite för lärare
som deltagit på klimatdagen. En arbetsgrupp för
klimatarbetet med
lärare/elever har skapats
med representanter från
BUF och KLK.
En klimatdag har
anordnats 2019 för lärare
och elever.

En nätverksträff planeras
för lärare under hösten.
En klimatdag ska
genomföras för lärare och
elever under hösten.

Renhåll Plan för studiebesök
ningen påbörjat. Planering inför
ny tillsättning av ny tjänst
som Miljöpedagog.

Miljöpedagog anställd att
bygga upp Renhållningens
pedagogiska verksamhet.
Lansera sidor för barn och
skolor på hemsidan.

Tipsbank för
skolmaterial digitalt
tillgängligt för
skolpersonal
ajourhålls
En fortbildning om
hållbar utveckling
erbjuds lärare inom
för-, grund-, och
gymnasieskolan för
att öka miljömedvetenheten hos
barn och ungdomar.

EKR/B
UF

Elever erbjuds
utbildning till
klimatambassadörer
som en resurs för att
sprida klimatarbetet
Utbildningspaket
inom avfall och
återvinning erbjuds
till skolor och
förskolor

BUF

Framtidsveckan
genomförs årligen

Ej planerat.

BUF

MSF

Kristianstads kommun | Klimatredovisning 2020

Framtidsveckan
genomfördes så som det
var planerat. Invigningen
ägde rum på Lila Torg,
olika föreningar och
organisationer involverade. Föreläsningar,
generationsmöten,
workshops, studiebesök,
cykelturer mm.

Information lämnas när
det anses aktuellt

En klimatdag ska
genomföras för lärare och
elever under hösten.

Framtidsveckan
genomfördes 19-27/9.
Vissa aktiviteter valdes
bort pga. pandemin tex
studiebesöken för
elever/SFI. En del
föreläsningar sändes
digitalt för att undvika att
samla folk.
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44

Earth hour
genomförs årligen
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Klädbytardagen
genomförs årligen

46

En gång per år
genomförs nationell
eller europeisk
kampanj med klimat
och transporter i
fokus exempelvis
Europeiska
Trafikantveckan

MSF

Den 30/3. Föreläsning om
fåglar i Vattenriket av
Patrik Olofsson, Sussie
Söderlung info om olika
projekt i Vattenriket och
Martin Holmen om
nyheter på energifronten.
En quiz för deltagare där
böcker och annat kunde
vinnas. Alla fick
insektshotell.
MSF
Aktiviteten genomfördes i
Rådhus Skåne. Stadsmissionen engagerades
till en särskild insamling
till den. Kvarvarande
kläderna skickades till
Stadsmissionen.
Samarbete med
Naturskyddsföreningen.
EKR/M Energi- och
SF/TEK klimatrådgivaren höll
föredrag om hur
Kristianstads kommun
kan arbeta för att få till en
mer cykelvänlig
stad/kommun. Föredraget
var en del av
Framtidsveckan.
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Coronapandemin
förhindrade
genomförandet av en
föreläsningskväll på
Regionmuseet 30 mars.
Vattentornet och
Rådhuset släcktes på
kvällen i enlighet med
temat "Släck - och höj din
röst för klimatet".
Klädbytardagen blev
inställt nationellt och hos
oss på grund av
coronapandemin.

Deltagande i
Framtidsveckan och
europeiska
Trafikantveckan,
information om elbilar,
laddstolpar och elcykel.
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