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Nyheter
Klimat- och hållbarhetsfrågan

Expertpanelen från Omställning Kungälv svarar på  
frågor om klimat, hållbarhet och omställning

Expertpanelen
•	 Ställ dina frågor om 
klimat, hållbarhet och om-
ställning till en expertpanel 
från Omställning Kungälv. 
Yvonne Öhlin Lagerstedt, 
Gunilla Almered Olsson 
och Hillevi Pernmyr svarar 
på frågor om stort och 
smått – globalt och lokalt. 
Svaren publiceras i KP en 
gång i månaden.
•	 Mejla din fråga till:  
omstallning.kungalv 
@gmail.com

Hållbarhetsarbetet  
i Kungälv i vintertid

Det blev en snö- och 
isvinter med tillfälle till 
älskad vintersport för 
alla! Sportlovsveckan 
är här och vintersport-
utrustning är slutsåld i 
sportbutikerna.  Själv-
klart är sportgrejor, sär-
skilt till barn som växer, 
mycket lämpliga att sökas 
i second hand-butikerna. 

I februari handlar Hållbar-
hetsspalten om vad som 
görs i kommunen för håll-
barheten och Agenda 2030 
nu i vintermånaderna.

Fråga: Har hört talas om att 
det finns en rankningslista 
över alla Sveriges kommuner 
när det gäller hållbarhets
arbetet och att det är ett slags 
tävling kommuner emellan. 
Hur kan man tävla i hållbar
het? Är det meningsfullt och 
vad går det ut på?
Håkan Ohlsson

Svar: För 13:e året i rad ge
nomförs tidskriften Aktuell 
Hållbarhets kommunrank
ning ”Miljöbästa kommun” 
med syfte att ta tempen på 
hur kommunerna integrerar 
klimat och hållbarhet i det 
kommunala arbetet. Det 
innebär att besvara en enkät 
med 24 frågor som spänner 
över transporter, energi, 
byggnader, stadsplanering, 
livsmedel, klimatanpass
ning, kapitalförvaltning, cir
kulär ekonomi, utbildning av 
kommunanställda i Agenda 
2030arbete och mer.

Exempel på frågor: Agen
da 2030: Har kommunen en 
formulerad strategi för att 
bedriva ett arbete med Ag
enda 2030?

Enkäten skickas ut den 25 
januari och sista svarsdatum 
är den 24 februari kl 17.00.

Den 15 februari hade 91 av 
290 kommuner besvarat en
käten enligt en lista på web
ben. Kungälv var inte bland 

dem men hinner kanske till 
24 februari – i morgon!

Detta har en betydelse 
eftersom det kan ge inspi
ration i miljöarbetet. Det 
är intressant att få veta hur 
andra kommuner tar sig an 
de olika utmaningarna i kli
mat och hållbarhet och det 
är inspirerande att få goda 
(eller dåliga) exempel. Kom
munerna har väldigt olika 
utmaningar och olika förut

sättningar och kanske skulle 
det vara ännu mer intressant 
att gruppera dem efter exem
pelvis geografiskt läge, typ 
kustkommun och avstånd 
till storstad. Kungälv är en 
storstadsnära kustkommun.

Det är också intressant att 
årligen kunna följa framsteg 
i hållbarhetsarbetet. Det är 
ju en pågående process och 
kunskaper och erfarenheter 
utvecklas kontinuerligt inom 

regionerna med de olika ut
bildningar och seminarier 
som erbjuds.

Kungälv har anslutit sig till 
kommunernas klimatlöften 
genom ansatsen Klimat 2030 
– Västra Götaland ställer om. 
Kommunerna utmanas att 
anta 20 klimatlöften som rör 
en mängd olika kommunala 
aktiviteter som upphandling, 

tjänsteresor och kommunala 
elavtal. Kungälv har antagit 
klimatlöfte nummer 11: Vi 
möjliggör för medborgarna 
att låna/hyra produkter i stäl
let för att köpa; nummer 13: 
Vi beräknar klimatpåverkan 
från maten i offentlig verk
samhet och har mål; nummer 
15: Vi minskar klimatbelast
ningen över livscykeln vid 
byggnation.

Detta är en kraftsamling 
som drivs av Västra Göta
landsregionen och Länssty
relsen i Västra Götalands län 
i samverkan med västsvenska 
aktörer som agerar för en att
raktiv och hållbar framtid. 
Målen ska genomföras un
der 2021 och avrapporteras 
i december.

Just nu pågår förberedelse 
för att bilda ett hållbarhets
råd i Kungälvs kommun. 
Rådet, partipolitiskt obun
det och med en mångfald av 
kompetenser, skall vara råd
givande i hållbarhetsfrågor.

Vinter i Kungälv februari 2021.  Bild: H. Pernmyr 

Förnya hemmet med 
vårens trendigaste 
färger
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