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Samrådsgrupp för klimatet 

Arbetsordning 

Bakgrund 

Den 13 juni 2019 överlämnade Naturskyddsföreningen i Kristianstad Bromölla, 

Kristianstads FN-förening och representanter för Fridays for future Kristianstad en 

skrivelse till kommunen med ett antal punkter och förslag till fortsatt arbete. Ett av dessa 

förslag var att tillsätta ”ett klimatråd eller liknande med engagerade medborgare och 

organisationer med syfte att uppnå en god dialog och förbättrat genomförande”. Den 12 

februari fattade kommunstyrelsen beslut om att bilda en samrådsgrupp för klimatet i 

Kristianstads kommun. 

Syfte 

Det övergripande syftet med en samrådsgrupp för klimatet är att skapa en plattform för 

att ta tillvara på medborgares engagemang, kunskap och lösningsförslag. Samrådsgruppen 

ger därmed möjlighet för samverkan mellan kommun och idéburen sektor för att 

tillsammans verka för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun.  

Samrådsgruppen kan: 

 Verka för ett positivt samarbetsklimat och ökat informations- och kunskapsutbyte 

mellan kommun och lokala organisationer och föreningar. 

 Vara rådgivande i kommunens klimatstrategiska arbete, exempelvis genom att 

analysera vilka åtgärder som är effektiva och viktiga för att minska 

klimatpåverkan  

 Bidra till en gemensam målbild för kommun och medborgare.  

 Främja den lokala omställningen mot ett hållbart och klimatneutralt samhälle. 

 Initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till ökad klimatkunskap bland 

medborgare och minskad klimatpåverkan. 

Medlemmar 

Samrådsgruppen har en politisk representation bestående av en ordförande och en vice 

ordförande som utses av kommunstyrelsen. Den 26 augusti 2020 utsågs Peter Johansson 

(M) till ordförande och Anders Tell (S) till vice ordförande.  

Under uppstartsskedet kunde intresserade organisationer ansöka om att ingå i gruppen.  
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Följande organisationer antogs under 2020: 

 Kristianstads FN-förening 

 Extinction Rebellion 

 Sensus studieförbund 

 Rädda Barnen 

 Miljöpartiet 

 Forskare, Företag och Kustråd i Samverkan för Hanöbukten 

 Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 

 Fridays for future Kristianstad 

 Högskolan Kristianstad 

 Leader Skånes Ess Ideell Förening 

Varje antagen organisation har två ordinarie platser i gruppen. Gruppens sammansättning 

kan förändras över tid och ytterligare organisationer kan väljas in av samrådsgruppens 

medlemmar. 

Arbetssätt, roller och ansvar 

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per år. Samrådsgruppen beslutar 

gemensamt om eventuella teman för mötena.  

Kommunen bjuder in externa experter samt tillhandahåller tjänstepersoner med 

expertkunskap när så anses lämpligt. Kristianstads kommun ansvarar för att föra 

minnesanteckningar och efter justering publicera dessa på 

www.kristianstad.se/klimatgrupp.  

Alla organisationer förväntas delta aktivt på möten, bidra med omvärldsbevakning och 

medverka till ett framåtskridande klimatarbetet i samhället.  

Samrådsgruppen kan även fungera som en remissinstans, exempelvis i samband med 

framtagande av nya styrdokument som kopplar till klimatområdet. 

Samrådsgruppen har ingen formell status att fatta beslut eller sätta nya mål, men kan ge 

rekommendationer och förslag, som kan fångas upp av olika lämpliga aktörer. 
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