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Närvarande: 

• Kristianstads kommun: Peter Johansson, Anders Tell, Magnus Lund, Kajsa Aldman, 

Johanna Petersson 

• Renhållningen: Johan Karlsvärd, Fredrik Holmer 

• Kristianstads FN-förening: Bo Olsson 

• Extinction Rebellion: Maria Attström, Collette Coumans 

• Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla: Christer Neideman, Rune 

Stenholm Jakobsen 

• Fridays for future Kristianstad: Maria Thyr, Elisabeth Lewander 

• Högskolan Kristianstad: Thomas Beery 

 

1. Välkommen 

Samrådsgruppens ordförande Peter Johansson (M) hälsar välkommen till dagens 

möte. 

 

2. Johan Karlsvärd VD, Fredrik Holmer avfallsingenjör presenterar Renhållningens 

arbete och olika projekt 

 

Naturskyddsföreningen: Vad händer med insamlade fraktioner, t ex förpackningar? 

Vad är klimatpåverkan? Fredrik – Har siffror som kan skickas. Beror på fraktioner, allt 

som går att återvinna återvinns. 

Extinction Rebellion: Låter bra med arbetet som görs, men större ansvar måste läggas 

på producenterna. I ett hållbart samhälle uppstår inget avfall. Fredrik håller helt med, 

måste starta i producentledet. Extinction Rebellion: Måste blir dyrt att köpa nytt och 

billigt att reparera. Johan: Sitter med i många grupper och arbetar för att styrmedlen 

måste verka uppströms. 

Peter: Viktigt att lyfta det fantastiska arbetet som Renhållningen gör gentemot yngre. 

Skapar hållbara beteenden som sätter sig i ryggmärgen. Inte samma för oss äldre. 

Anders: Inte länge sedan Härlövsdeponin stängde, dit man kunde köra upp för backen 

och dumpa avfall. Mycket har hänt. 

Johan: Det var i stor utsträckning lagstiftning som skapade förändringen. 

Extinction Rebellion: Mer återanvändning förr. Snickare drog spik förr i tiden, för att 

kunna återanvända dem. Varor är för billiga jämfört med tjänster. 

Johan: Vi hade kunnat göra mycket mer, men avfallstaxan är låg. Hur många 

verksamheter kommer hem 39 ggr om året och hämtar 11 fraktioner? Bara vi. Men alla 

tycker det är dyrt. 
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Presentation av Kajsa Aldman, miljöstrateg om Miljökrav och upphandling 

 

Fridays for future - Borde det inte finnas ett steg som ser på om man kan lösa behovet 

internt? Exempelvis en soffa. Peter – Vi har exempelvis Möbellagret för att 

återanvända möbler. 

Fridays for future – Måste ni göra avkall på miljökrav för att tilldela enligt lägsta pris? 

Kajsa - Beror på hur vi formulerar kraven, ifall ska-krav inte uppfylls förkastas 

anbudet 

Extinction Rebellion - har det hänt att ni ställt för höga krav? Kajsa – inte hittills 

Fredrik – vad händer om de inte uppfyller kriterier, kan det bli vite? Kajsa – Om det 

handlar om avtalsbrott kan det kopplas till vite 

Extinction Rebellion – Hur minskar vi tillströmningen av råvaror? Kajsa – svårt att 

komma åt. Anders – målet är det cirkulära. Peter – mycket rivningsmaterial innehåller 

kemikalier etc, viktigt att det som återanvänds inte är hälsovådligt 

Fridays for future – Borde stimulera till innovationer via akademin 

Kajsa – Vi kan ställa frågan till leverantörer, föra dialog om innovativa lösningar. 

Magnus – blir ännu starkare om man är många fler organisationer som gör det 

tillsammans. 

Naturskyddsföreningen – Viktigt att fokusera på hela leveranskedjan för minska 

uttaget av resurser. Hur funkar upphandlingsmyndigheten? Kajsa – de flesta 

kommuner använder sig nog av det. Men de har inte alla produktkategorier. De för 

regelbunden dialog med marknaden. 

Naturskyddsföreningen – Pantsystemen skulle behöva utvecklas, det behövs högre 

pantpriser 

Extinction Rebellion – Behöver kunna använda en förpackning flera gånger, göras 

multifunktionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 


