
 

Ekologiska hållbarhetsgruppen i Trollhättan 
Syfte:  

• Gruppen ska bidra till gott samarbete i organisationen för att uppnå gemensamma 
mål, ökad miljökompetens samt ökad kännedom om varandras arbete och 
utmaningar. Ytterst är syftet att öka hastigheten och effektiviteten i Trollhättans 
arbete i riktning mot ekologisk hållbarhet. 

• Gruppens arbete ska ske i linje med aktuell MRP-plan, strategin för ekologisk 
hållbarhet och andra styrdokument med ekologisk inriktning, samt våra nationella 
miljömål och de globala målen Agenda 2030.  

Deltagare:  

• Två hållbarhetstrateger, som skiftar ordförandeposten. Dessutom deltagare från 
kommunens samtliga förvaltningar, minst en från varje förvaltning. Deltagarna ska ha 
nära koppling till respektive förvaltnings ledningsgrupp och ha mandat att driva 
förvaltningens linje.  Det kan eventuellt bli aktuellt att utöka gruppen med deltagare 
från bolagen. 

Deltagarprofil:  

• Intresse för miljö- och utvecklingsfrågor. Kännedom om stadens kvalitetsarbete och 
arbete med MRP. 

• Tid inom tjänsten att förutom sammanträdestid bedriva eget utvecklingsarbete 
kopplat till det ekologiska hållbarhetsuppdraget inom förvaltningen samt i samverkan 
med andra. En möjlighet är att ha ett internt nätverk inom den egna förvaltningen, i 
samverkan med hållbarhetstrategerna. 

Arbetssätt:  

• Avstämning av pågående arbete och idéer för att utveckla Trollhättan i ekologisk 
riktning. Nya möjligheter att utveckla arbetet ska fångas in genom 
omvärldsbevakning och lyftas i gruppen för dialog.  

• Diskussioner om miljöfrågor som behöver lösas, med extra fokus på 
förvaltningsövergripande utmaningar. Alla i gruppen har möjlighet att lyfta frågor för 
dialog. 

• Gemensam kompetensutveckling, genom föreläsning, filmer, studiebesök etc. Möjligt 
att bjuda in externa besökare. 

• Sprida kunskap i organisationen om pågående och kommande miljöarbete i den egna 
förvaltningen.  



• Utveckling av den externa informationen om miljöarbetet i samarbete med 
kommunikationsavdelningen. 

• Samarbete rörande konkreta arbetsinsatser. Möten i gruppen kan även resultera i att 
en mindre grupp inleder samarbeten rörande vissa miljöutvecklingsfrågor. 

Mötesrutiner:  

• Möten anordnas ca 8 ggr per år. Hållbarhetsstrategerna ansvarar för att det skickas 
ut dagordning några dagar innan mötet. Alla deltagare har möjlighet att föreslå 
innehåll. Minnesanteckningar läggs i gemensamt arbetsrum och skickas ut med mail 
till alla deltagare. 

Rapportering: 

• Hållbarhetstrategerna ansvarar för rapportering till miljöutskottet och SDL-gruppen 
om aktuella miljöutvecklingsfrågor och gruppens arbetsinsatser. 

• Deltagarna ansvarar för att återrapportera till respektive förvaltning. 
  

 


