
 2019-05-13 

Stadsledningsförvaltningen 

Samordning för hållbarhet 

Lisa Järner, miljösamordnare 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: stad@molndal.se 

 
 
 

63:e plats i årets miljöranking, med 

potential att nå högre! 

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. I Mölndal utgör rankingen en av indikatorerna för vårt fullmäktigemål 

”Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en 

hälsosam och god miljö”. 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 2019 på plats 63, vilket är något bättre än fjolårets placering. Även i 

år slår den obesvarade miljömålsenkäten från Boverket 2018 igenom i Mölndals 

resultat, även om den tillmäts mindre vikt än förra året.  

Det som Mölndal belönas för är både resultat av politiska beslut och av ett aktivt 

miljöarbete i olika delar av stadens organisation, inte minst inom tekniska 

förvaltningen och stadsbyggnad. I stadens förbättringspotential ligger bland annat att 

ytterligare stärka klimatarbetet, att verka för cirkulär ekonomi både internt i 

verksamheterna och externt, och att bättre samverka med näringslivet.   

 

Hur är rankingen gjord? 

Rankingen består av två delar; dels kommunernas svar på tidningens egen enkät, och 

dels ett urval av frågor ur myndigheters enkäter och indexerade nyckeltal från andra 

datainsamlingar. Maximalt kan dessa uppgifter ge 41 poäng.  

1. Aktuell hållbarhets enkät består av 25 frågor. Det krävs ofta en motivering för 

att kommunen ska få poäng. Totalt kan enkäten ge max 22,5 poäng.  

2. Externa data från enkäter och datasamlingar. Totalt max 16,5 poäng.   

a. Tre utvalda frågor ur Vattenmyndighetens enkät.  

b. Tre utvalda frågor ur Boverkets miljömålsenkät 2018 
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c. Två utvalda frågor ur Livsmedelsverkets databas om ekologiska och 

klimatsmarta livsmedel 

d. Naturvårdsverkets data för kommunala naturreservat 

e. Koladas nyckeltal för NKI för medborgarnas nöjdhet med miljöarbete 

och med gång- och cykelvägar, CO2-utsläpp från egen uppvärmning, 

förnybara drivmedel i avfallsinsamling.  

f. Håll Sverige Rents kommunranking 

g. Svenskt vattens hållbarhetsindex.  

h. SKL:s NKI företagsklimat, miljö- och hälsoskyddsdelen 

 

 

Resultatet för Mölndals stad 

Totalt får Mölndal 22,4 poäng, vilket ger en 63:e plats bland landets kommuner och 

en åttondeplats i länet. 2018 och 2017 var placeringen 70 respektive 71.  

Inom klimatarbetet tappar Mölndal poäng på att inte använda koldioxidbudget, inte 

samarbeta med näringslivet och inte inrikta oss på konsumtionsbaserade utsläpp. 

Mölndal tappar också på att inte ställa krav på demonterbarhet vid nybyggnation, att 

inte säkerställa värdet av ekosystemtjänster i beslutsprocesser, att inte följa upp 

klimatpåverkan från offentliga måltider, att inte peka ut framtida vattentäkter och att 

inte samarbeta med näringslivet för en cirkulär ekonomi. Mölndal missar också 

poäng i rankingen till följd av att fjolårets stora miljömålsenkät från Boverket och 

länsstyrelserna inte har besvarats. En besvarad miljömålsenkät hade gett en 

förbättrad placering på 15-20 steg.  

Mölndal belönas bland annat för skarpa klimatmål, arbete med Agenda 2030 och 

systematiskt arbete för hållbara transporter. Vi belönas också för fastighetsnära 

insamling och kommunikation för cirkulär ekonomi, arbete för hållbara transporter, 

utfasning av farliga kemikalier, satsningar på förnybar energi och miljökrav i 

samhällsbetalda transporter och vid byggnationer. I de indexerade nyckeltalen får 

Mölndal poäng för höga NKI-värden, hög andel förnybara drivmedel i 

avfallsinsamling, ekologiska livsmedel och placering i Håll Sverige Rents ranking. 

Mölndal belönas också för sitt arbete med vatten, med poäng för dagvattenplanering, 

miljökvalitetsnormer i översiktsplaneringen och deltagande i Svenskt Vatten 

hållbarhetsindex.  

 

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

http://kommunrankning.miljobarometern.se/

