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Notater från omställningsmöte 17 november 2020 

Plats och tid: Zoom – möte i Coronatid, kl 18.30  den 17 november 2020 

Deltagare: Pierre Rehnlund, Ann-Sofie Wahlqvist, Inger Wessel, Thomas Karlsson, Hillevi Pernmyr, 

Staffan Larsson, Anna Eklöf-Valdes, Gunilla Almered Olsson 

 Här kommer kort redogörelse för de huvudpunkter vi tog upp på mötet. 

1. Den övergripande frågan om hur arbetet skall bedrivas i gruppen nästa år - Arbetet i 

Omställning Kungälv 2021 – skjuts till januari-mötet. Då skall diskuteras: 

a. Organisationsform – ombildning till ideell förening – så att vi kan söka och ta emot 

ekonomiska medel 

b. Vilka frågor skall drivas och hur? Våra nuvarande tematiska arbetsgrupper:  

Lokalproducerad mat, hållbara matsystem;  Tillsammansodlingar; 

Lokalproducerat naturbeteskött;  Förnybar energi;  Fossilfria transporter;  

Återbruk i Kungälv;  Jord och kompostering; Offentliga föredrag om 

omställningsfrågor; Kommun(politiker)kontakt;  Föreningsnätverket i Kungälv – 

plattform för omställning; Visionsseminarium våren 2021;  Frågespalt om Klimat 

& Hållbarhet i KungälvsPosten;  Samarbete med andra Omställningsgrupper   

Är alla grupper aktiva och vill de fortsätta sitt arbete? Saknas viktiga  frågeställningar 

och arbetsgrupper? 

c. Hur kan arbetet i arbetsgruppen bli mer effektivt och framgångsrikt? Samarbete med? 

Hur? Handlingsplan för 2021 och 2021-2025 för varje grupp? 

 

2. Rapporter från de tematiska arbetsgrupperna:  

a. Kommunkontakten och Hållbarhetsråd i kommunen: 

i. Mötet med kommunalrådet Holmenskjöld, Hållbarhetsråd i K-v 

kommun? Tid och former. Rapport: Inger W & Thomas K: A. 

Holmensköld: Han är mycket intresserad av att skapa ett hållbarhetsråd 

och även att vara med på ett möte med Omställning Kungälv. 

Hur ser Hållbarhetsråd ut i andra kommuner? Inspiration och lärande. 

Pierre: föreslår att alla uppmanas skriva o förmedla sina egna ideer om 

Hållbarhetsråd, ingående personer och verksamhet. Föreslår 

Pressrelease till KP att vi jobbar med detta 

 Bidrag från Pierre och AnnSofie om Hållbarhetsråd – se bilaga!   

ii. Nya kommunekologen Anna Dahlén inbjudes till vår 

Omställningsgrupp. Rapport: Pierre Rehnlund: Hon är intresserad av att 

träffa oss och höra om vårt arbete.  

Delta i  zoom-möte med henne 14 dec kl 10.00.  

Länk: 
https://us04web.zoom.us/j/79977209480?pwd=TkI3V3pEc0tpRjJ0aHM2MXk3U

UJsUT09 
Gunilla sänder också länk till dig i email 

b. Återbruk i Kungälv. Rapport: Inger Wessel: har pratat med Dan Gorga – chef 

för Munkegärdecentralen 16/11 och han bekräftar att det är planerat att bygga 

ut Munkegärde under 2021. Han säger att de inte har hittat någon som är 

intresserad av att starta en verksamhet av återbrukat byggmaterial… 

Vi diskuterade i gruppen om samarbete mellan kommuner skulle vara mer 

effektivt. Tjörn – Egnahemsfabriken och Orust kretsloppsakademi arbetar med 

dessa frågor – se förteckning om grannkommuners omställning sammanställd 

av AnnSofie Wahlqvist i bilaga  
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c. Förnybar energi. Rapport: Staffan Larsson: Energigruppen har haft ett möte 

efter att  Pierre och Staffan hade i september ett möte med Kungälv Energi. 

Gruppen enades om att samla underlag för att utveckla en vision för hur 

Kungälvs kommun skall kunna bli självförsörjande på elenergi. Utmaningen är 

att hitta olika tekniska lösningar för utbyggd solenergi och former för lagring. 

Kungälvs Energi har en central roll i en sådan process därför är en fortsatt 

dialog med dem är en förutsättning. 

d. Lokalproducerat naturbeteskött. Rapport: Gunilla AO: Projektet om 

lokalproducerad mat och biologisk mångfald på naturbetesmarkerhar; tre nya 

medarbetare från Naturskyddsföreningen: Lars Peterson, Helene Wåhlander, 

Johan Hjerpe. Verksamheten har gått på sparlåga i höst men återupptas i 

januari 

e. Vår föreläsningsserie. Rapport: Hillevi Pernmyr: föreläsningarna skjuter vi 

upp det till nästa år och det blir förmodligen en digital sådan med Martin 

Hedberg. 

f. Vårt ansikte utåt - Hemsidan och FB. Rapport: Hillevi Pernmyr: Jag lägger 

ut våra träffar på vår facebooksida och grupp, samt mejlar Mikael Lunneblad 

så han kan lägga ut dem i kalendern på hemsidan 

g. Samarbete med andra Omställningsgrupper. Rapport: Ann-Sofie 

Wahlqvist: har gjort en genomgång av hemsidor till Omställargrupper i 

Göteborgsregionen. Sammanställningen finns i Bilaga 

3. Övriga frågor 

a. Solfångarkursen. Rapport: Stefan Westerberg via telefon: Flera anmälda 

deltagare men kursen måste uppskjuta på grund av coronatiden 

b. Minskad klimatpåverkan – transporter. Rapport: Anna Eklöf-Valdes: på 

min arbetsplats ordnar jag som chef att personalen kan ladda gratis sina elbilar 

under arbetstid. Detta för att ge en stimulans till övergång till elbil 

c. Webinarium om Omställningsrörelsen och inflytande i samhället 

9 december kl 11.55-13. Transitioning from grassroots - David Bennett, 

chair of the Transition Network Sweden, will present their perspective on 

transitions, and engage in a discussion with Gunilla Almered Olsson 

(Gothenburg University) and Jaan-Henrik Kain (Chalmers)(see more info in 

Bilaga). 

Place: zoom room: https://chalmers.zoom.us/j/63796199844. Password: 114924 

4. Nästa möte - tid och plats 

Nästa möte blir helt socialt! Trädgårdsglögg i Sörhagen hos Gunilla o Staffan 

15 december kl 18.30 

 

  

 Bilagor följer här  

https://chalmers.zoom.us/j/63796199844
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Bilaga 1a 

Från Pierre Rehnlund: 

 

HÅLLBARHETSRÅD - Kungälvs kommun 

Vi står inför oerhört stora utmaningar för att klara av en omställning av vårt samhälle på grund av 

effekterna av de pågående och kommande klimatförändringarna och hur vi lever genom att dränera 

och belasta de ekosystem som förser mänskligheten med vad som är nödvändigt för mänsklighetens 

överlevnad och välfärd. 

Ett verktyg för att möta dessa effekter är att arbeta utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

Det är helt avgörande att kommunerna genomför ett framgångsrikt arbete för att Sverige totalt skall 

uppnå resultat i sitt Agenda 2030-arbete. 

Situationen i Kungälv avseende alla de 17 globala hållbarhetsmålen är kanske inte lika alarmerande, 

men kunskapen om målen måste finnas hos alla personer i förvaltningen så att inte aktiviteter och 

beteenden motverkar uppfyllandet. 

Det finns däremot vissa mål där situationen är alarmerande. Har kommunen direkt rådighet inom 

området behöver tydliga mål etableras och kraftfulla åtgärder vidtas. Där kommunen inte har direkt 

rådighet men där det ändå är viktigt att en förändring sker behöver kommunen hitta vägar att 

indirekt påverka utvecklingen via exempelvis kommunikation med kommuninvånare, företag etc för 

att skapa beteendeförändringar. 

I allt arbete med agenda 2030 är det av yttersta vikt för att nå framgång att det sker en tydlig, 

kontinuerlig kommunikation med kommunens medborgare, verksamheter, föreningar etc.  

Kommunikation innebär både att ge information till olika målgrupper i kommunen, men också att 

lyssna på representanter från olika målgrupper ex enskilda privatpersoner eller grupper av 

privatpersoner, organisationer, föreningar etc. som kommunens representanter annars inte har 

någon kontakt med. 

En möjlighet för att bidra till en sådan regelbunden kommunikation är att etablera ett 

HÅLLBARHETSRÅD i kommunen. Det skapar en plattform för kommunen att föra en dialog avseende 

de hållbarhetsmål man har och de aktiviteter med arbetar med/vill arbeta med för att nå dessa mål. 

Samtidigt ges representanter för föreningar och organisationer som aktivt arbetar med frågor inom 

den Agenda 2030 - målen som kommunen aktivt arbetar med 

 

I ett HÅLLBARHETSRÅD ingår representanter för politiken, förvaltningen och från olika grupperingar i 

kommunen som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. 

HÅLLBARHETSRÅDET har en utsedd ordförande som kallar till mötet och en sekreterare för 

anteckningar som tillställer protokollet/anteckningarna till alla som ingår i rådet. 

HÅLLBARHETSRÅDET träffas regelbundet, förslagsvis 4 ggr om året, och mötesdatum fastställes inför 

varje nytt kalenderår. 

 

20201121 /pr 
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Bilaga 1b 

Om Hållbarhetsråd i Sävsjö kommun 

Från Ann-Sofie Wahlqvist: 

När det gäller Hållbarhetsrådet hittade jag på nätet från Sävsjö kommun att man inrättat ett 

sådant där som består av representanter från kommunen, kommunala bolag, polisen och 

regionen och andra aktörer vid behov. De definierar att arbetet ska verka för ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet (i den ordningen) och skriver ut att den ekologiska aspekten sätter 

ramarna och ligger till grund för de två andra. De skriver också att "Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. Utmaningarna är globala. lösningarna ofta lokala." 

(Kungälvs kommun har en liknande skrivning men de gör en annan prioritering, jag tror 

ekonomin kommer först, social sen och ekologisk sist. Viktiga skillnader tror jag!  
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Bilaga 2a 

 

Omställning på andra håll – inom Göteborgsregionen hösten 2020  

Sammanställt av Ann-Sofie Wahlqvist 

Hällungebygden:  

pubkvällar  klädbytardag film föredrag cykelfixardag fröbytarkväll 

 

Alingsås: 

Omställningsvandring omställningsslöjd  

 

Ale och Lilla Edet: 

Odling fröbibliotek vandring  (tema vilda växter) lokal livsmedelsförsörjning odla tillsammans

 djur tillsammans hållbart boende 

 

Tjörn: 

Odling omställningscafé med föreläsningar Egnahemsfabriken (återbruk) – se mer om detta nästa sida H. Pernmyr 

 

Orust: återvinning (återbruk) 

Joy: olika grupper finns, ej organiserade som omställningsgrupp: skogsträdgårdsgrupp, Ekoby med 

gemensam skogsträdgård 

Mölndal: 

Odling  

 

Göteborg: 

Odling laga/låna/dela cykelköket repair cafe (elektronik) solikyl (solidariskt kylskåp)
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Bilaga 2a 

 

Från Hillevi Pernmyr: 
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Bilaga 3 

 

Webinarium om Omställningsrörelsen och inflytande i samhället 

9 december kl 11.55-13. Transitioning from grassroots  
David Bennett, chair of the Transition Network Sweden, will present their perspective on 

transitions, and engage in a discussion with Gunilla Almered Olsson 

(Gothenburg University) and Jaan-Henrik Kain (Chalmers) 
Place: zoom room: https://chalmers.zoom.us/j/63796199844. Password: 114924 

Transitioning from grassroots 

Think global, act local  

At a time when transitions are hot on the agenda, seeds of change may appear closer to home than we 

think. In recent years, the local has emerged as a site where communities are responding to 

environmental, social and economic aspects of sustainability in creative ways. ‘Omställningsnätverket’ 

(Transition Network in Sweden) represents a global community-based network, striving to nurture 

communities based on both ‘inner’ and 'outer' transition to form regenerative local communities. They 

promote local resilience through local co-created solutions, which include creating diverse local forms 

of ownership and participation in food, mobility and waste systems among other things. These changes 

are not merely incremental; in locally driven, bottom-up approaches to sustainability, society finds 

catalysts for new insights at the level of values and beliefs. How then can society (and 

research) engage with grassroots innovations in a way that multiplies the potential transformational 

change? In other words, is it possible to embrace the tensions that exist between local practices and 

global change? In this talk, we invite Omställningsnätverket’s chair David Bennett and discuss how 

regenerative local communities can be the source of innovative societal transformation towards and 

beyond sustainability. 

Website: https://www.chalmers.se/en/departments/tme/organisation/science-technology-and-

society/transitiontalks/Pages/default.aspx 

Social media: https://www.facebook.com/events/224123632422526 

 Transitions Talks brings together leading thinkers from civil society with academic researchers. The 

purpose of Transitions Talks is to put our research efforts in a broader context, by inviting new 

perspectives on innovation and sustainability, as well as to explore the role and orientation of our work 

in relation to pressing social and environmental challenges. In addition, Transitions Talks provides a 

platform for scholarly interaction and highlights the emerging network around Chalmers Initiative for 

Innovation and Sustainability Transitions. 

 

 

https://chalmers.zoom.us/j/63796199844
https://www.chalmers.se/en/departments/tme/organisation/science-technology-and-society/transitiontalks/Pages/default.aspx
https://www.chalmers.se/en/departments/tme/organisation/science-technology-and-society/transitiontalks/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/events/224123632422526

