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Minnesanteckningar KSS Konsumtionsgrupp 23 januari 2018
Deltagare: Susanne Dahlberg, Helena Thelander, Anna- Karin Poussart, Maria Nilsson, Emil Levin,
Nina Nordh, Ludwig Bengtsson Sonesson, 'Tove.Zellman,, Claes Nihlen

Dagordning:
Hållbarhetsveckan
KSS kansli
Fortsatt arbete, Divestering, Cirkulär ekonomi mm
Årets möten
Klimat- och energistrategin – remissversion
Skånepanelens klimatenkät
Övrigt

1. Hållbarhetsveckan
Vi diskuterade Hållbarhetsveckan 2018, den ska vara vecka 17 och den 24 april är tema Hållbar
konsumtion. Veckan är ett samarbete med Lunds universitet och Lunds kommun. Den 24 april har
man som förslag att ordna seminarier kring, plast/cirkulär ekonomi, gröna finanser och miljö kopplat
till mänskliga rättigheter.
Vi diskuterade att anordna ett seminarium den 24 april på fm angående beräkningsmodell för
konsumtionsmått. För att detta ska vara möjligt behöver vi anställa någon som håller ihop seminariet
och pengar till det behöver komma från respektive organisation i arbetsgruppen, se även bifogat
utskick kring seminariet.
Anna-Karin kollar om Lunds kommun har pengar
Tove kollar om Regionen har pengar
Susanne kollar om Länsstyrelsen har pengar
Nina och Anna-Karin kollar om Universitetet och kommunen har pengar
Nina preliminärbokar en lokal för 100 personer i rundabordet sittning.

2. KSS kansli
Emil och Tove presenterade sig. KSS kansli består av en person från länsstyrelsen som jobbar 50%,
Emil Levin, en person från Regionen som jobbar 50 %, Tove Zellman och en person från
kommunförbundet som jobbar 50 %, inte tillsatt än. Kansliet informerade bland annat om att man
håller på att titta på ett nytt Fossilbränslefritt upprop.

3. Fortsatt arbete Divistering, Cirkulär ekonomi mm
Frågan skjuts till nästa möte eftersom vi fram till dess kommer att ha fullt upp med att planera och
arrangera seminarium på hållbarhetsveckan.

4. Årets möten
Kommande möten blir:
19 april 9-12

plats: Länsstyrelsen i Malmö

1 juni 9-12

plats: Hållbar utveckling Skåne

30 august 9-12

plats ?

11 oktober 9-12

plats ?

30 november 9-12

plats?

5. Klimat- och energistrategin – remissversion
En åtgärd har lagts till under konsumtionsdelen:
Stimulera ökad materialåtervinning
System för insamling och annan avfallshantering planeras och utformas för att stimulera ökad
insamling av matavfall för rötning samt material för återanvändning och återvinning. Syftet är att bidra
till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi med låg klimatbelastning.
Aktörer Kommuner, Insamlingsföretag

6. Skånepanelens klimatenkät
Skånepanelens klimatenkät är nu utskickad och resultatet kommer att presenteras efter
Klimatsamverkans styrgruppsmöte den 28 mars, inbjudan har skickats ut i separat mail.

7. Övrigt
Helena informerade att eventuellt kommer det att anordnas en stor matsvinnsfestival i Malmö den 7
juni.
Vi diskuterade också att göra en sammanställning av allt gruppen genomfört eller varit delaktig i,
Susanne tog på sig att påbörja den för påfyllning av resten av gruppen.

