
Minnesanteckningar KSS konsumtionsgrupp 2018-08-30 Alnarp 
 
Närvarande: Anna Peterson, Helena Thelander, Carina Johnsson, Anna-Karin Poussart, Nina Nordh, 
Susanne Dahlberg, Emil Levin, Dagmara Nawrocka, Lott Hertnäs 
 
Dagordning: 
1 Presentation av Alnarp 
2 Uppföljningen av Skånska åtgärder för miljömålen, åtgärderna kring konsumtion 
3 Talk om Sustainability och Hållbarhetsveckan 
4 Projekt om beteendepåverkan, dels Det goda livet, dels nationellt projekt 
5 Matsvinn 
6 Nytt från Kansliet 
7 Runda runt bordet 
8 Övrigt 
 

1. Presentation Alnarp 
Anna berättade om Alnarp. Bland annat pratade hon om att utbildningarna och yrkena man kan utbilda 
sig till vid SLU inte är så välkända samt att det finns en prioriteringslista för fördelning av 
forskningspengar och att SLU ligger långt ned på den listan. Studiesäten i Stockholm, Göteborg och Lund 
ligger överst och prioriteras därmed. 
 

2. Uppföljningen av Åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 
Dagmara redogjorde för resultatet hittills för uppföljningen. 2/3 (35 st) av respondenterna har svarat, 
inväntar ytterligare svar. Respondenterna fördelar sig enligt följande: 

- 6 energibolag 
- 23 kommuner 
- 5 myndigheter/organisationer 

 
På frågan om det ställs miljö- och sociala krav på varor, tjänster och entreprenader i samtliga relevanta 
upphandlingar svarar 11 av respondenterna att denna åtgärd är genomförd i huvudsak eller pågår 
kontinuerligt. Dagmara visade dock att dessa krav ej följs upp. Endast 4 av 36 respondenter granskar 
efterlevnaden av dessa krav. Bland de närvarande vid dagens möte konstaterades att metoder för 
uppföljning behövs och frågan ”Vad är uppföljning?” väcktes. Begreppets innebörd kan tolkas subjektivt. 
 
Uppseendeväckande var att endast 2 respondenter systematiskt kartlägger materialflöden, samt att 2 
respondenter anser detta vara ej relevant för verksamheten. Liksom att endast 1 respondent vidtagit 
åtgärder för regional samverkan. 
 
13 respondenter uppger att deras verksamhet arbetar med att minska matsvinnet inom verksamheten. 
 

3. Lunds universitet 
Nina berättade att datum bestämts för Hållbarhetsveckan i Lund. Den kommer äga rum i april 2019. 
Under nästa vecka håller Hållbarhetsforum styrgruppsmöte. I vår planerar Lunds universitet även att 
hålla ett forskarseminarium om hållbarhet. Nina frågade närvarande vid dagens möte om intressanta 
områden att ta upp under detta forskarseminarium. Det konstateras ett behov av att olika 
forskarintressen möts. Susanne nämnde rapporten ”Konsumera mera – dyrköpt lycka” från 2008. För att 
se kalendariet för Lunds universitets hållbarhetsforum se www.hallbarhet.lu.se. 



 

4. Projekt om beteendepåverkan 
Susanne berättade om ”Det goda livet”, ett projekt som undersöker vad det är som triggar förändringar 
hos människor och vilka drivkrafterna är. 5 barnfamiljer i Ludvigsborg i Hörby kommer träffa en psykolog, 
en kock och en ekonom vid 4 tillfällen vardera. Dessa 3 kommer samla in data osv. Förhoppningen är att 
få fram en modell för att kunna göra liknande projekt i större skala längre fram. 
 
Anna-Karin berättade att projektet ”Hållbar konsumtion-från nisch till mainstream” kommer förstoras till 
nationell skala. Målgruppen är kommuner. 
 

5. Matsvinn 
Arbetet med matsvinn fortsätter under hösten med flera aktiviteter. Det konstaterades att det behövs 
ett nätverksforum. 
 

6. Nytt från Kansliet 
Emil berättade om att den 11 september arrangeras en konferens om 100 5 fossilbränslefritt Skåne, det 
ska vara en konferens för alla som anslutit sig till uppropet. I projektet Fossilbränslefria kommuner 
kommer det att anordnas en slutkonferens nu i höst. Arbetet med den nya klimat- och energistrategin 
går vidare. Kansliet kommer att bistå med enkla kopplingar, formuleringar som kan användas när 
verksamheter vill koppla sitt arbete till strategin. 
 

7. Arbetsrapport – Temaområde hållbar konsumtion och produktion inom FU19 
Susanne pratade om utkastet av rapporten Arbetsrapport – Temaområde hållbar konsumtion och 
produktion inom FU19 från Naturvårdsverket. Anna-Karin reagerade förvånat över att påverkan från 
byggsektorns konsumtion inte finns med i denna rapport. Resurshushållning med material inom 
byggbranschen är en stor och viktig fråga enligt Anna-Karin. 
 

8. Runda runt bordet 
KSS ska hålla styrgruppsmöte. 
 
Anna-Karin berättade att Lunds kommun ska få en student som ska jobba med Tillämpad klimatstrategi, 
där hen ska titta på kommunens egen konsumtion. 
 
Helena berättade att hon har blivit kontaktad av entreprenörsstiftelsen ”Hållbar start-up Skåne”. 
 
Nästa möte 11 oktober kl 9-12 på Region Skåne med Kimberly Nicholas. 


