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Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 
2022 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) om att bli 
Sveriges miljöbästa kommun 2022.  
 
Miljöpartiet i Härryda yrkar att kommunen uppnår målet Sveriges 
miljöbästa kommun 2022. Syftet med att bli Sveriges Miljöbästa kommun är 
att leva upp till målet i Strategisk plan 2019–2022, ta täten och vara ett 
föredöme i regionen i arbetet med Agenda 2030.  
 
Tidskriften Aktuell Hållbarhet utser årligen Sveriges miljöbästa kommun 
och presenterar en ranking av kommunerna. 2021 placerade sig Härryda 
kommun på plats 145 av de 290 kommunerna.  
 
Kommunstyrelsen har fastställt ett prioriterat mål för 2022 inom området 
miljö/hållbarhet; Kommunen ska ligga högt i olika miljörankingar. Det finns 
även mer långsiktiga mål och inriktningar för arbetet med Agenda 2030. 
Förvaltningens arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet utgår från dessa 
politiska mål och inriktningar. Arbetet bedrivs långsiktigt, brett i 
organisationen och med systematik och det bedöms finnas förutsättningar 
för att nå målet avseende miljörankingar. Motionärens förslag om att bli 
Sveriges miljöbästa kommun innebär en något tydligare målsättning jämfört 
med det nu gällande målet. Förvaltningens bedömning är att det redan 
pågående arbetet ligger i linje med det som motionären föreslår. 
Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 11 april 2022 
• Motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) om att bli 
Sveriges miljöbästa kommun 2022.  
 
Miljöpartiet i Härryda yrkar att kommunen uppnår målet Sveriges 
miljöbästa kommun 2022. Syftet med att bli Sveriges miljöbästa kommun är 
att leva upp till målet i Strategisk plan 2019–2022, ta täten och vara ett 
föredöme i regionen i arbetet med Agenda 2030. 
 
Sveriges miljöbästa kommun utses av Aktuell Hållbarhet, som är en tidskrift 
och ett mediebolag. Sveriges miljöbästa kommun är en ranking som följer 
en rad olika kriterier och aktuella data. Rankingen baseras på svaren i en 
enkät som kommunerna svarar på samt på data från tio olika källor bland 
annat Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt, Avfall Sverige och 
nyckeltal om klimatdata. Frågorna i enkäten ändras från år till år, under 
2022 ändrades närmare hälften av frågorna jämfört med föregående år.  
 
2021 placerades Härryda kommun på plats 145 till Sveriges miljöbästa 
kommun bland de 290 kommunerna. Härryda kommun placerade sig 2020 
på plats 31 och har en historisk snittplacering på 67,8. Aktuell hållbarhet 
rankar alltid samtliga 290 kommuner oavsett om de svarar på enkäten eller 
inte, eftersom de också utgår från annan data än svaren i enkäten.   
 
Kommunstyrelsen har fastställt ett prioriterat mål för 2022 inom området 
miljö/hållbarhet; Kommunen ska ligga högt i olika miljörankingar. Målet 
kompletterar mål och långsiktig inriktning från den av kommunfullmäktige 
fastställda strategiska planen för mandatperioden 2019–2022 samt 
Strategisk plan för Agenda 2030. Där framgår bland annat att Härryda 
kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att ta täten 
och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Förvaltningens arbete 
inom miljö- och hållbarhetsområdet utgår från dessa politiska mål och 
inriktningar.  
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta del av och analysera resultat i 
olika undersökningar, mätningar och rankingar för att lära och identifiera 
förbättringsmöjligheter. Efter det senaste resultatet i Aktuell Hållbarhets 
ranking har en genomgång gjorts och några förbättringsåtgärder har 
vidtagits utifrån vad som efterfrågas i enkäten, bland annat att 
tillgängliggöra information till allmänheten i större utsträckning. En annan 
aspekt som efterfrågas är att inkludera hela kommunkoncernen i 
miljöarbetet, vilket bland annat nu görs i genomförandet av insatser inom 
ramen för plan för fossiloberoende förvaltning. Förvaltningen arbetar även 
med att skapa tydligare uppföljning av miljöarbetet genom indikatorer som 
följs kontinuerligt och ger underlag för åtgärder som kan stärka kommunens 
klimat- och miljöarbete.  
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Förvaltningens bedömning 
Aktuell Hållbarhet utser årligen Sveriges miljöbästa kommun och 
presenterar en ranking av de deltagande kommunerna. Resultatet i 
kommunrankingen är delvis svår att jämföra över tid på grund av de många 
förändringar som sker i enkäten varje år, samt variationen av hur många 
kommuner som deltar. Samtidigt kan konstateras att de kommuner som 
kontinuerligt placerar sig högt i rankingen ofta bedriver ett långsiktigt, brett 
och systematiskt miljö- och klimatarbete som innebär att man har 
förutsättningar att placera sig högt även om frågorna som ställs varierar. 
 
Förvaltningens arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet utgår från 
politiska mål och inriktningar, bland annat målet att kommunen ska ligga 
högt i miljörankingar. Arbetet bedrivs långsiktigt, brett i organisationen och 
med systematik. Det finns styrdokument, strukturer och resurser för arbetet 
och förvaltningens bedömning är att det därmed finns förutsättningar för att 
nå målet avseende miljörankingar. Motionärens förslag om att bli Sveriges 
miljöbästa kommun innebär en något tydligare målsättning jämfört med det 
nu gällande målet. Förvaltningens bedömning är att det redan pågående 
arbetet ligger i linje med det som motionären föreslår. Förvaltningen 
föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. 
 
 
 

Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -08-27 
Diare!anbeteck 

miljöpartiet de gröno 

HÄRRYDA 

Motion till kommunfullmäktige i Härryda kommun om att bli 

Sveriges Miljöbästa kommun 2022 

Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar att 

kommunen uppnär mälet Sveriges Miljöbästa kommun 2022. 

Bakgrund 

Under 13 är har tidskriften Aktuell Hällbarhet tillsammans med Milj~barometern ärligen sammanställt 

ach rankat Sveriges kommuners miljöarbete. Den kommun som kommit längst i sitt miljöarbete 

utnämns till rets Miljöbästa kommun. 

Härryda kommun för ett aktivt arbete för att bli en ledande kommun b~de inom Västra 

Götalandsregionen och nationellt. Det är bland annat mälet om att bli Sveriges bästa skola och att bli 
Sveriges bästa företagarkommun. 

Härryda kommun stàr, precis som resten av världen, inför en enorm utmaning när vi pá bara nägra är 
behöver fasa ut världens fossila energianvändning. Forskningen pekar entydigt pa lägets allvar, ach att 

det är den politiska viljan snarare än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda 

kommun har sin inriktning när det gäller att skapa ett hällbart samhälle uttryckt i Strategisk plan 

Agenda 2030 Version 2.0: 

"Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019-2022 bidra till en hällbar utveckling i regionen genom 

att ta täten ach vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030." 

En satsning pà att bli Sveriges Miljöbästa kommun 2022 ger kommunen möjlighet att nà de mäl som är 

uppsatta och dessutom bidra till en hällbar utveckling. 

Syftet med att bli Sveriges Miljöbästa kommun är att 

Leva upp till mälet i Strategisk plan 2019-2022 ta täten och vara ett föredöme i regionen i 

arbetet med Agenda 2030 

Marie Strid 
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