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Minnesanteckningar KSS Konsumtionsgrupp 14 juni 2018
Deltagare: Susanne Dahlberg, Helena Thelander, Emil Levin, Jenny Hansson, Carina Johnsson
Dagordning:
1.
2.
3.
4.

Vad är på gång i de olika organisationerna
Projekt om samordnad varudistribution
Nytt från kansliet
Information om Hållbar konsumtion inom fördjupad utvärdering av miljömålen, samt
etappmål om konsumtion
5. Övrigt

1. Vad är på gång i de olika organisationerna
Hållbar utveckling Skåne:
-

-

-

Översta steget, ett projekt som handlar om avfallsförebyggande pågår men är slut i år. Har
genomförts i fyra kommuner, Förskola i Svedala, Äldreboende i Lund, Tillagningskök i Eslöv
och IT i Lomma. Hoppas på en fortsättning men då kommer förmodligen kommunerna att få
finansiera själva.
Matsvinn: Det har ordnats två frukostmöten på Residenset och en matsvinnsfestival.
Samarbete mellan Hållbar utveckling Skåne, Länsstyrelsen och Sparbanken syd. En utmaning
mot ett annat län är på gång. Skåne tillsammans jobbar mot matsvinn, alla kan dela med sig av
goda exempel. 20 juni ett möte för intresserade att diskutera utmaningen. Carina kollar upp
vad som händer på Regionen angående matsvinn och vem som kan vara med den 20 juni.
Helena Nilsson ska vara föräldraledig och Lisa Necksten tar över efter henne. Lisa ska
genomföra projektet Det goda livet samt genomföra en kemikaliekartläggning i Skåne

Region Skåne:
-

-

Klimatväxlingsprojektet har gått igång under våren med fem parter, Öresundskraft, Sysav,
Hässleholms kommun, Länsstyrelsen och Lunds Uuniversitet. Det planeras två möten under
hösten. Den 16 november planeras en större konferens. Regionen håller på att göra en hemsida
för detta projekt. Det ingår i projektet att sprida resultaten både till kommuner och företag. Det
finns en referensgrupp med företag mfl men nu senast bestämde KSS ledningsgrupp att de inte
ska vara styrgrupp för detta projekt.
Skåneracet: Skolelever från åk 6 kan vinna åkkort till hela klassen. Man kan åka vart man vill
kollektivt en dag för att lära sig att åka mer miljövänligt.
Kemikalieplanen, Kunskapsuppbyggnad är viktig, var är de största luckorna och behoven i
Skåne. Ett brainstormingmöte är planerat med Gudrun Bremle som numer är
verksamhetsansvarig på det nya substitutionscentrat i Borås. I höst ska ett arbete kring
innovationsupphandlingar genomföras.

Lunds Universitet:
-

Climate-KICs senaste program eCircular, där man vill ta fram cirkulära modeller för att jobba
med plast, ett innovations- och forskningsprogram drar igång i höst. Den 26 oktober ska ett

-

Climaton med tema circular ekonomi inom plast hållas under 24 h plus en
sparklingföreläsning på samma tema.
Håller på att arbeta med att ta fram en intern hållbarhetsstrategi.
På måndag ett seminarium med Kevin Andersson i Lund och Malmö. Han cyklar runt sverige
med sin klimatföreläsning nu innan valet.
Det finns en Formas utlysning kring de Globala målen som är öppen även för
informationsprojekt.
Hållbarhetsveckan 2019 kommer förmodligen att hållas i början av april, tema är inte satt än
Lunds kommun är den första kommun med ett eget klimatpolitiskt råd. Det är ett antal
forskare som ska se om Lunds kommuns mål inom klimatområdet följs. Markku
Rummukainen och Lena Neij är några av rådets deltagare

Länsstyrelsen:
-

-

Klimat- och energistrategin färdig, LEKS har haft ett möte kring konsumtions i klimat- och
energistrategierna. Beräkningar av konsumtionens påverkan görs av SCB, ska försöka bryta
ner på regional nivå.
Har ansökt om ett projekt tillsammans med Kimberly Nicholas på Lunds universitet för att
beräkna konsumtionens miljöpåverkan samt att se vad offentliga aktörer kan göra. Kimberly är
inbjuden att vara med på kommande möte i denna grupp.

2. Projekt om samordnad varudistribution
Emil berättade om att han ska börja jobba med ett nationellt projekt om samordnad varudistribution i
höst. Det är ett tvåårigt projekt och Leadpartner är energikontoret sydost. Projektet ska sprida och
vidareutveckla den framgångsrika modell man haft i Ystad/Simrishamns regionen. Målet är både att
minska transporterna och öka andelen närodlat. Det finns ett nationellt nätverk kring frågan,
KOSAVA.

3. Nytt från kansliet
Det har varit diskussioner inom KSS ledningsgrupp kring om ett nytt beslut kring KSS behövs. KSS
bildades i samband med Regionens klimatberedning och skulle bara löpa till 2020. Eventuellt kommer
ett nytt beslut med nytt syfte, nytt upprop, nytt målår mm att tas fram.

En annan fråga som diskuterats är hur man går vidare men Klimat- och energistrategin. Kansliet ska
göra en kartläggning av vad som görs och koppla det till klimat- och energistrategin. Kansliet ska ge
förslag till tidplan och eventuellt upprop under sommaren. Styrgruppen tycker näringslivets koppling
till strategin är viktig.

Vi diskuterade om Divesteringsprojektet borde gå in i KSS eftersom det nu är en åtgärd i klimat- och
energistrategin.

4. Information om Hållbar konsumtion i fördjupad utvärdering 2019 samt förslag
till Etappmål
Susanne informerade om att man just nu håller på med den fördjupade utvärderingen av
miljömålen 2019. Utvärderingen är indelad i sex områden vilka är kopplade till olika globala mål.
Ett av områdena är mål 12 ”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. Uppdraget är
att leverera tre stycken konsekvensutredda åtgärds/styrmedelsförslag. De förslag som tagits fram
för att konsekvensutredas är:
-

Mineraler (SGU)
Kunskap och kommunikation om livsmedels miljöpåverkan
Produktion och konsumtion som regional fråga

Det har diskuterats att ta fram etappmål kring konsumtion i samband med fördjupad utvärdering
2019. Förslag kommer att tas fram vid särskilda möten där naturvårdsverket är ansvariga. Steg ett
är att ringa in inom vilka områden av konsumtion det kan vara ändamålsenligt att ha etappmål.
Eventuellt kan KSS konsumtionsgrupp få komma med input kring etappmål, detta skickas i så fall
ut mailledes.

5. Kommande möten
Kommande möten blir:
30 augusti 9-12

plats: SLU Alnarp

11 oktober 9-12

plats Region Skåne (då deltar också Kimberly Nicholas)

30 november 9-12

plats Region Skåne

Kvar från förra gångens minnesanteckningar: 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.

