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43:e plats i årets miljöranking – Mölndal på
väg åt rätt håll!
Under många år har tidningen Aktuell Hållbarhet rankat miljöarbetet i Sveriges
kommuner och utsett ”Sveriges miljöbästa kommun”. Rankingen bygger på enkäter,
insamlad data och parametrar som mäter aktiviteten på miljöområdet i landets
kommuner. Mölndals stad följer rankingen, bland annat i uppföljningen av stadens
övergripande mål. Rankingen förändras från år till år, både beroende på vilka
datainsamlingar som finns tillgängliga och som ett svar på att miljö- och
klimatarbetet går framåt i kommunerna.
Mölndal hamnar 2020 på plats 43, vilket är tjugo placeringar bättre än förra året. Det
som Mölndal belönas för är dels en faktisk minskning av utsläppen av växthusgaser
inom kommunen, något som till stor del kan tillskrivas Mölndals Energis arbete mot
fossilfrihet, och dels resultat av politiska beslut och ett aktivt miljöarbete i olika delar
av stadens organisation. I stadens förbättringspotential ligger bland annat att
ytterligare stärka det strategiska och politiska klimatarbetet, att fasa ut plast och
verka för cirkularitet i organisationen, att samverka mer med näringslivet i
hållbarhetsfrågor, och att systematiskt värdesätta ekosystemtjänster.

Hur är rankingen gjord?
Rankingen består i år av tre delar; dels kommunernas svar på tidningens egen enkät,
dels ett urval av frågor ur myndigheters enkäter och indexerade nyckeltal från andra
datainsamlingar, och dels utvecklingen av växthusgasutsläpp enligt officiella data.
1. Aktuell hållbarhets enkät. Det krävs ofta en motivering för att kommunen ska
få poäng. Totalt kan enkäten ge max 21 poäng.
2. Externa data från enkäter och datasamlingar. Totalt max 21 poäng.
a. Fyra utvalda frågor ur Vattenmyndighetens enkät.
b. Tre utvalda frågor ur Boverkets miljömålsenkät 2018
c. Ekomatcentrums sammanställning av ekologiska livsmedel
d. Naturvårdsverkets data för kommunala naturreservat
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e. Koladas och SKL:s NKI för medborgarnas nöjdhet med kommunens
miljöarbete och gång- och cykelvägar, samt för miljötillsynen.
f. Håll Sverige Rents kommunranking
g. Svenskt vattens hållbarhetsindex
h. Miljöfordonsdiagnos ranking för kommunens fordonsflotta
3. Statistisk klimatranking, sammanlagd poängsättning för fyra nyckeltal av
Klimatsekretariatet. Kan totalt ge 10 poäng. Förändringstakt och utsläpp/inv

Resultatet för Mölndals stad
Totalt får Mölndal 28,9 av 52 poäng, vilket ger en 43:e plats bland landets
kommuner och en sjätteplats i länet. 2019 och 2018 var placeringen 63 respektive 70.
Mölndal klättrar alltså uppåt i rankingen, delvis som ett resultat av att staden har följt
rankingen över tid. Dock är det viktigt att minnas att Miljöbästa kommun inte mäter
samma parametrar varje år.
Det Mölndal belönas för i år är framför allt för sjunkande koldioxidutsläpp i den
geografiska kommunen, men också att både producera och köpa förnybar energi. Att
utsläppen minskar trots ökad befolkning beror framför allt på hög andel förnybar
energi, och effektivare fordon. Mölndal får också poäng för arbete med Agenda
2030, klimatkrav för hållbara transporter och för att undvika skadliga
kapitalplaceringar. Inom vattenområdet ges poäng för att använda
miljökvalitetsnormer i översiktsplaneringen och deltagande i Svenskt Vatten
hållbarhetsindex. I de indexerade nyckeltalen får Mölndal poäng för höga NKIvärden, hög andel skyddad natur, ekologiska livsmedel och placering i Håll Sverige
Rents ranking.
Samverkan med näringsliv och andra intressenter inom hållbarhetsområdet ges stor
vikt i årets ranking och här missar Mölndal flera poäng. Inom klimatarbetet tappas
poäng på att inte använda klimatunderlag i budgetprocessen, inte koppla skarpa
åtgärder kopplat till koldioxidbudgeten och inte arbeta med innovation och
samverkan. När staden bygger nytt ställs inte krav på demonterbarhet och
livscykelanalyser används inte. Mölndal tappar också på att inte säkerställa värdet av
ekosystemtjänster i beslutsprocesser, inte verka för cirkulär ekonomi och inte
plastbanta kommunen. Även i år missas ett fåtal poäng till följd av en obesvarad
miljömålsenkät från Boverket 2018.

Läs mer och se alla resultat i rankingen ”Miljöbästa kommun”
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