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Minnesanteckningar från medborgardialog om 
”Miljöstrategi” samt elevhearing

Medborgardialog
Medborgardialogen genomföres den 4 november i Vårgårda kommunhus. 
Till dialogen kom fler av de politiker som ingår i fullmäktigeberedningen 
för miljöstrategi. Tyvärr kom endast två medborgare till dialogen, en man 
och en kvinna. I dialogen deltog också två tjänstemän från kommunen.

Inbjudan till denna medborgardialog har gått ut via annons i Alingsås 
tidning, via kommunens Twitter konto, information på kommunens hemsida 
samt via e-post till tidigare deltager i medborgardialoger.

Dialogen utgick från tre områden (se nedan) med tillhörande frågor 
(frågorna finns i bilaga 1). Nedan följer en sammanställning av det som kom 
fram i dialogen (observera att sammanfattningen innehåller svar från 
medborgare, förtroendevalda samt tjänstemän).

Resor till och från jobb, fritid, skola m.m.

• Både bil, tåg och buss används för att ex. ta sig till jobbet.

• Fler hade cyklat om det fanns bättre, fler och framkomligare 
cykelvägar

• Anledningen till att man inte cyklar kan också vara risken att blir av 
med cykeln när man ex. parkerar den vid tågstationen. De 
cykelparkeringar som finns är inte så bra, svårt att låsa fast cykeln 
och den står inte skyddad mot väder och vind

• Det är svårare att välja att åka kollektivt (större omställning) än att 
ex. välja ekologisk mat.

• Anledningen till att man väljer bort buss och tåg är att det går för få 
turer samt att det är dyrt (i alla fall om man samåker)

• Det fanns både önskemål och en förfrågan om kommunen inte kan 
gå in och subventionera resorna för ex. äldre. Detta förekommer i 
andra kommuner

• För att fler ska välja att åka buss, så kanske man skulle införa fler 
”linjer” med anropsstyrd trafik?
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• Det poängterades att det är viktigt att de busslinjer som finns 
används, annars finns risken att de försvinner

• Bilpool eller liknade är bra. Kommunens bilar bör finnas att hyra på 
kvällar och helger.

• Fler tips som kom fram för att minska bilåkandet var:

◦ Samåkning, grupp på Facebook eller en app?

◦ Uppmana anställda att arbeta mer hemifrån

◦ Laddstation för elbilar skulle göra att fler köpte och körde elbil?

Mat, närodlat, ekologiskt m.m.?

• Kunskap om miljöriktig och nyttig mat. Hur arbetar man med detta 
ex. i skolan? Hur kan man arbete med denna frågan gentemot 
invånarna, mataffärer m.fl.?

• Istället för köttfri dag i skolan, så kan man ha mer klimatsmart mat. 
Kött som är framtagen på ett mer klimatvänligare sätt.

• Säsongsannpassad mat i skolan och omsorgen? Mer rotfrukter mm.

Resurssnålt boende?

• Varför samlar kommunen inte in matavfall?

• Man kan välja tömning av sopkärlen var annan eller var åttonde 
vecka, men varför kan man inte välja var fjärde vecka?

• Kommunen m.fl. bör göra en lokal kampanj om källsortering för att 
öka kunskapen bland hushållen.

• Hur ser det ut med bidrag till ex. solceller? Kan kommunen gå in 
och subventionera ytterligare? Snabbare eller/och lägre kostnader 
vid handläggning av bygglov för solceller eller solpaneler

• Kommunen och Vårgårda bostäder AB bör ha en policy när det 
gäller ex. solceller, solpaneler och miljövänligare materialval. I 
policyn bör det stå att man ska använda sig av solceller eller 
solpaneler samt miljövänligare materialval vid nybyggnation och 
renovering av fastigheter.

Elevhearing
Elevhearingen genomföres den 6 november. På elevhearingen deltog 
representanter från elevråden på Gullhögskolan och Sundlergymnasiet, 
elevskyddsombud från Gullhögskolan samt representanter från det 
nystartade ungdomsrådet. På plats fanns också förtroendevalda från 
fullmäktigeberedningen för miljöstrategi, Utskottet Lärande och Omsorg, 
samt tjänstemän.

Inbjudan till denna elevhearing gick via mail till några av ungdomarna samt 
via skolornas rektorer.

Elevhearingen byggde på ett antal frågor rörande resor till och från skolan, 
fritiden mm (se bilaga 1 ”Resor till och från jobb, fritid, skola m.m.). På 
hearingen användes det kartor och post-it lappar som verktyg för att både 
dokumentera och underlätta diskussionerna.
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Resor till och från skola, fritid m.m.

• Svårt att åka buss på helger, eftermiddagar och kvällar, i alla fall från 
och till landsbygden, då det inte går några bussar. Många busstider är 
också anpassade till skolans tider. Vill man åka buss en annan tid, så 
går det inte.

• Bilfria dagar? För att dels minska bil åkandet och dels för att 
upptäcka att det fungerar att åka kollektivt.

• Fler cykelvägar både inom tätorten och mellan tätorten och 
kransorterna. Cykelväg till ex. Häggrungabacken, till Östadkulle, till 
Asklanda och Nårunga via Rv.2 mm. I vissa fall behöver man inte 
bygga nya cykelvägar, utan det kan räcka att skylta bättre. Bilaga 2-3 
illustrerar hur eleverna tar sig från hemmet till skolan, 
fritidsaktiviteter mm. Linjerna är inritade på vägar som finns idag, 
men alla vägar är inte gång- och cykelvägar. I kartorna finns det 
också inritade några ställen som eleverna brukar ta sig till.

• Tunnel/bro vid Kyllingsån för att ta sig mellan Kesbergsområdet och 
Tånga Hallen.

• Möjlighet att låna cyklar exempelvis på skolan. Detta för att kunna 
ta sig till kompisar m.fl. på ex. håltimmar. Svårt att ta cykel på 
bussen för de som på landsbygden. 

Uppföljning av de två dialogerna

Medborgardialog

Till medborgardialogen kom det endast två medborgare, en kvinna och en 
man. På plats fanns också förtroendevalda från beredningen samt tjänstemän 
från kommunen. Trots lågt deltagande från medborgarna, fick beredningen 
en del underlag till framtagandet av förslag till strategi för att nå 
kommunens antagna miljömål.

Lärdomen från denna dialog var att det är svårt att bjuda in till dialoger som 
inte finns någon direkt målgrupp. Att bara bjuda in allmänt gör att ingen 
känner sig berörd. Det är också svårt att få intressenter när rubriken på 
dialogen är något vag, det vill säga: ”Medborgardialog om kommunens 
miljöstrategi”. Här skulle man nog satt en mer direkt eller förklarande rubrik 
på inbjudan. 

Tyvärr blev det också fel veckodag i den annons som sattes ut i Alingsås 
tidning. Detta är troligtvis inte hela orsaken till att det blev så få deltagare.

Elevhearing

Elevhearing blev lyckad och eleverna var mycket engagerade. Områden att 
förbättra till kommande träffar med elever är att ha tydligare upplägg hur 
kartorna och post-it lapparna ska användas. Förbered eleverna bättre, ås att 
det ta med sig synpunkter från kompisar.

Robert Hagström
Folkhälsosamordnare
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Bilaga 1

Resor till och från jobb, fritid, skola m.m.
• Hur tar du dig till jobbet, fritid, skola m.m.?

• Vad skulle krävas för att du ska åka mer kollektivt?

• Vad skulle krävas för att du ska ta cykel istället för bil vid kortare 
sträckor?

• Vad kan kommunen göra för att underlätta energisnålare transporter 
(lokaltrafik, cykel, elbil m.fl.)?

• Om det fanns en bilpool, skulle du använda den då?

• Vad skulle krävas för att du ska välja en bil som går på förnyelsebart 
bränsle vid nästa bilköp?

Mat, närodlat, ekologiskt m.m.?
• Vegetariska och/eller köttfri dag i skolan och barnomsorg?

• Vad kan kommunen göra för att du ska handla mer ekologiskt, 
närodlat och närproducerat?

• Vad skulle krävas för att du och din familj ska äta mer frukt och 
grönt?

• Vad kan du göra för att minska köttkonsumtionen?

• Frågor till medborgardialog ”miljöstrategi”

Resurssnålt boende?
• Hur kan kommunen underlätta för dig för att du ska källsortera mer?

• Hur kan vi gemensamt minska mängden avfall i kommunen?

• Vad skulle krävas för att du ska installera solceller/solpaneler på ditt 
hus?

• Hur kan kommunen öka intresset bland invånarna för ett 
resurssnålare boende?

• Vad kan du göra för att minska användningen av naturens resurser?
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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