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Närvarande: 

 Kristianstads kommun: Peter Johansson, Anders Tell, Magnus Lund 

 Kristianstads FN-förening: Bo Olsson, Wictoria Larsson 

 Extinction Rebellion: Maria Attström, Collette Coumans 

 Sensus studieförbund: Anna Ferrington 

 Rädda Barnen: Marianne Lundquist Öhrn 

 Miljöpartiet: Linnea Skoogh, Roland Offrell 

 Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten: Annelie Worgard 

 Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla: Rune Stenholm Jakobsen, 

Christer Neideman 

 Fridays for future Kristianstad: Maria Thyr, Elisabeth Lewander 

 Högskolan Kristianstad: Thomas Beery 

 Leader Skånes Ess: Erik Rosenblad, Agne Andersson 

 

1. Välkommen 

Samrådsgruppens ordförande, Peter Johansson (M), samt dess vice ordförande, 

Anders Tell (S), hälsar välkomna till det första mötet med Samrådsgrupp för klimatet. 

Samrådsgruppen har bildats som ett resultat av ett förslag inlämnat av 

Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och Fridays for future. Syftet med gruppen är 

att arbeta för att minska klimatpåverkan i kommunen.  

 

2. Presentationsrunda 

Presentation av samtliga representanter och organisationer, inklusive nuvarande 

arbete kopplat till klimatfrågor: 

- FN-föreningen: Del av svenska FN-förbundet och därmed den mellanstatliga 

organisationen FN. FN spelar en central roll för det globala klimatarbetet genom de 

globala möten som anordnas. FN-föreningen samverkar med flera andra 

organisationer på lokal nivå. 

- Extinction Rebellion: Lokal grupp i Kristianstad, som en del av en internationell 

organisation. Engagerar människor som är oroliga för planetens framtid. Riktar sig 

mot makthavare. Använder sig av fredlig civil olydnad som verktyg. Har tilldelats 

Martin Luther King-priset. 

- Sensus studieförbund: Medverkar i Framtidsveckan. Engagerade i genomförandet av 

Agenda 2030. Jobbar mycket med medlemsorganisationer. Samarbetar bland annat 

med Svenska kyrkan och scouterna. 

- Rädda Barnen: Lokalförening med fler än 300 medlemmar. Arbetar bland annat med 

läxhjälp och läxläsning, och för att Kristianstads kommun ska vara hållbar både för 
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barn och vuxna. 

- Miljöpartiet: Ingår för närvarande ej i kommunfullmäktige. Intresserade av att arbeta 

för att förbättra möjligheterna för cykling och skapa goda förutsättningar för detta i 

hela kommunen. 

- Samverkan för Hanöbukten: Har funnits i 10 år. Representeras av 15 kustbyar från 

Simrishamn i söder till Valje i norr. Arbetar för ett renare och friskare Hanöbukten. 

Ungefär 40 företag ingår. 

- Naturskyddsföreningen: Har omkring 800 medlemmar. Svenska 

naturskyddsföreningen har funnits sedan 1909 och lokalföreningen bildades 1921. 

Följer klimatfrågan noga. Mycket arbete som bedrivs på nationell nivå, med 

framtagande av rapporter och konkreta förslag. 

- Fridays for future: En nationell och internationell rörelse som började med Greta 

Thunbergs strejker. Har fredagsstrejkat för klimatet i snart två år. Driver på för att det 

globala klimatavtalet i Paris ska genomföras och uppnås. 

- Högskolan Kristianstad: En hel del klimatrelaterad forskning bedrivs på högskolan. 

Arbetar med att koppla undervisningen till Agenda 2030. Klimatfrågan lyfts i 

undervisningen. 

- Skånes Ess: Lokalt ledd utveckling i fyra kommuner i nordöstra Skåne. Stöttar lokala 

projekt. Utvecklingsstrategi med fokus på miljö och klimat. Arbetar för att stärka den 

lokala samverkan. 

 

3. Presentation av kommunens klimatarbete 

Presentationen av Magnus Lund, kommunens klimatstrateg, skickas ut tillsammans 

med minnesanteckningarna. 

Synpunkter, frågor och kommentarer på presentationen: 

- Skånes Ess: Fråga om enskilda avlopp och påverkan på 

Arkelstorpsviken/Oppmannasjön. Peter svarar att kommunens miljö- och 

hälsoskyddsavdelning har fått till uppdrag att inventera detta. Även fråga om 

Reningsverkets lokalisering är i linje med strategin att Lokalisera smartare? Peter 

svarar att det nya centrala reningsverket är beroende av befintlig infrastruktur och 

byggs därför i anslutning till det nuvarande. 

- Naturskyddsföreningen: Påpekar att växthusgasutsläppen som presenteras i 

kommunens klimatredovisning (se kristianstad.se/klimatstrategi) ej inkluderar alla 

källor/sänkor, exempelvis dem från markanvändningssektorn. Magnus instämmer och 

nämner även konsumtionsrelaterade utsläpp, det vill säga dem som uppstår utanför 

Kristianstads kommun som ett resultat av vår konsumtion, som inte heller redovisas 

explicit. 

- Extinction Rebellion: Ställer sig frågande till varför kommunen ej har mål och 

åtgärder för att minska utsläppen från jordbrukssektorn. Magnus svarar att åtgärder 

finns, men att ett specifikt mål för sektorn ej är formulerat. Ifrågasätter även hur 

hållbart det är att köra på biogas. Magnus svarar att biogasen som tankas i vår 

kommun är lokalt producerad och anses tillsammans med (förnybar) el vara det mest 

hållbara, lokalt tillgängliga bränslet. 

https://www.kristianstad.se/klimatstrategi/
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- Fortsatt diskussion kring hur hållbar biogasen är och hur stor andel som kommer 

från slakteriavfall? Enligt de senaste årens statistik kommer ungefär en tredjedel av 

råvaran till biogasframställningen från avfall från livsmedelsindustrin. 

 

4. Allmän diskussion om förväntningar på gruppen och dess arbete 

- Skånes Ess: Viktigt med samverkan och jobba tillsammans. Dela initiativ, lyfta fram 

positiva exempel och inspirera. 

- Naturskyddsföreningen: Borde aktörer från näringssidan ingå i gruppen? Magnus 

svarar att kommunen ingår i företagsnätverket Klimatallians Skåne Nordost 

(https://klimatallians.se/). Denna samrådsgrupp ska i första hand samla idéburna 

organisationer. Förslag på brobyggare mittemellan, såsom Hushållningssällskapet.  

- Högskolan: Föreslår ett utbyte med Klimatalliansen 

- Miljöpartiet: Vill se ett fokus på transporter och beteendepåverkan 

- Naturskyddsföreningen: Viktigt att minska förbrukning av fossila bränslen. Föreslår 

kampanj riktad mot allmänheten inklusive företag. Handlar delvis om att ändra livsstil. 

Gå ut i medier. 

- Extinction rebellion: Föreslår att gruppen fokuserar på ett ämne i taget. Förslag att 

fokusera på jordbrukets utsläpp. 

- Sensus: Svårt med fossilfritt på landsbygden. Föreslår att gruppen kan samlas kring 

olika ämnen. 

- Miljöpartiet: Bra att fokusera på ett tema i taget. 

- Fridays for future: Bra att få med goda exempel från andra kommuner.  

- Naturskyddsföreningen: Viktigt att gruppens möten blir effektiva och 

resultatinriktade. Föreslår bjuda in externa till olika tema-tillfällen, t ex 

Hushållningssällskapet till jordbrukstema 

 

5. Förslag på möten och teman under 2021 

På mötet föreslår följande mötestider och teman för första halvåret 2021: 

- Fredag 26 mars 2021, kl 14:00-16:00, tema samhällsplanering 

- Fredag 28 maj 2021, kl 14:00-16:00, tema biosfär och Kristianstads vattenrike 

 

Gruppen ser gärna att nästa möte hålls tidigare. Förslag på teman från gruppen: 

jordbruk; skogsbruk; cykelfrämjande; transporter; nybyggnationer; översiktsplan; 

grönytor och trädplantering. Föreslås att gruppen fokuserar i första hand på de största 

utsläppskällorna.  

 

Nytt förslag på mötestider och teman: 

- Fredag 19 februari 2021, kl 14:00-16:00, tema transporter 

- Fredag 28 maj 2021, kl 14:00-16:00, tema jordbruk 

https://klimatallians.se/

