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Samrådsgrupp för klimatet 2022-06-09 

Rådhus Skåne 

 

Närvarande: 

• Kristianstads kommun: Anders Tell (S), Magnus Lund, Kajsa Aldman 

• Kristianstads FN-förening: Bo Olsson 

• Extinction Rebellion: Maria Attström, Collette Coumans 

• Miljöpartiet: Roland Offrell 

• Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla: Christer Neideman, Rune 

Stenholm Jakobsen 

 

1. Välkommen 

Samrådsgruppens vice ordförande Anders Tell (S) hälsar välkomna till dagens möte. 

Camilla Palm (M) ersätter Peter Johansson (M) som samrådsgruppens ordförande. 

Camilla hade förhinder på dagens möte. 

 

2. Magnus Lund och Kajsa Aldman presenterar kommunens nya klimat- och 

miljöplan som är ute på remiss 

Remissen kan besvaras fram till 30 juni, läs mer här: 

https://www.kristianstad.se/klimatplan  

 

Frågor och kommentarer avseende föreslagna mål: 

 

Vad är den största utmaningen för fossilfritt drivmedel? 

- Generellt specialmaskiner där alternativ för fossilfri drift är få eller saknas. 

 

Varför används olika referensår för de olika målen? 

- Generellt använder vi liknande referensår som på nationell nivå för olika mål. Detta 

kan bero på hur långt bak i tiden som det finns tillförlitlig statistik. 

 

Mål om förnybar energiproduktion, 500 GWh till år 2030, är samma som tidigare men 

med nytt målår. Varför är ambitionen inte högre? 

- Med en avstannad vindkraftsetablering bedöms det i nuläget svårt att nå högre. 

 

Frågor och kommentarer avseende föreslagna åtgärder inom Hållbar energi: 

 

Det saknas årtal för flera åtgärder, när ska de vara klara? 

- Då åtgärderna ofta är generella vilket innebär att arbetet med dem ska sättas igång i 

samband med antagande, har vi valt att inte sätta specifika årtal i nuläget. Generellt 

ska åtgärderna vara genomförda under planens giltighetstid. 

 

https://www.kristianstad.se/klimatplan
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För åtgärd 1.7 utbyggnad av solenergi borde det ingå mål för utbyggnad på privata 

fastigheter? 

- Planen gäller för vad kommunen har rådighet över. Vi kan dock på olika sätt 

stimulera företag och privatpersoner att sätta upp solceller på egen fastighet. 

 

Frågor och kommentarer avseende föreslagna åtgärder inom Hälsosam livsmiljö: 

 

Det behöver kompenseras för när träd skövlas, detta beskrivs ej i planen? 

- Dylik kompensation ingår i Grönplanen 

 

Det bör ställas högre krav på entreprenader, att de har kunskap om hur skador 

undviks vid grävning. 

 

Frågor och kommentarer avseende föreslagna åtgärder inom Cirkulär ekonomi: 

 

Avseende åtgärd 3.4 och hållbar matproduktion, viktigt att inte tappa det ekologiska. 

- Absolut, livsmedelspolicyn ska uppdateras och bör främja klimatsmart mat, men inte 

på bekostnad av andra miljövärden. 

 

Bra att krav på demonterbarhet ingår som åtgärd, där fick kommunen inga poäng i 

Aktuell Hållbarhets miljöranking 

- Det stämmer, vi har inte arbetat systematiskt med krav på demonterbarhet. Det är 

också ett begrepp som inte är helt tydligt, vilka kriterier som gäller för att en byggnad 

kan betecknas som demonterbar. 

 

Frågor och kommentarer avseende föreslagna åtgärder inom Grön samhällsutveckling: 

 

Åtgärd 4.1, fokus bör ligga på återanvända/up-cycla byggnader istället för att bygga 

nytt. Borde skriva trä istället för material med låg klimatpåverkan? 

- Trä har lägre klimatpåverkan än betong, men ingången är att vara teknikneutral i 

formuleringarna för att inte utesluta andra lösningar. 

 

Åtgärd 4.4: Ska detta då vara klart till 2026? Trafikplanens mål och åtgärder är väldigt 

bra men det gäller att de också genomförs. 

 

Avses kommunens geografiska område i åtgärd 4.5? Reagerar på formuleringen här 

eftersom vi inte ska ”kvitta” utsläpp mot att lagra kol 

– Ja, formuleringen behöver ses över 

Bra att undvika grönområden, kanske behöver förtydligas (åtgärd 4.7). Utveckla och 

bevara de gröna områdena. 

- Anders: I den nya ÄÖP Kristianstad stad byggs fler boenden, utan att ta anspråk på 

mer jordbruksmark och skapa en fin grönyta. Områden på Näsby där vi ska bygga 

boenden finns redan mycket grönyta som aldrig kommer bli bebyggd. 
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Frågor och kommentarer avseende föreslagna åtgärder inom Engagemang och 

samverkan: 

 

Önskar generellt mer tydlighet kopplat till målsättningar och tidsram. Exempelvis 

antal arbetstimmar/anställda som arbetar med kommunikation. 

- Vi får se över detta i revideringen 

 

Mycket bra med åtgärd 5.6. Viktigt att visa utåt och stötta andra i omställningen och 

vara den länken som ni nämner. 

 

Hur vänder vi miljöfrågan till en positiv sak och inte utgå från att det blir sämre bara 

för att vi ställer om.  

- Anders:  Vi har ju bra verktyg, det gäller bara att vi använder dem. 

 

3. Övriga frågor 

 

Gällande kommande möten i höst diskuterade vi möjliga teman. Vi kom överens om att 

ha två möten innan 15 november, ett på tema jordbruk och ett på tema cykling. 

 

Uppdatering efter mötet: Nästa möte på tema jordbruk föreslås till fredag 16 september 

(kl 14-16) med studiebesök på Stora Juleboda Gård. 

 

 

 

 

 


