Bilaga 1 Förslag Strategi Agenda 2030

Exempel på gjorda och pågående insatser och
aktiviteter
Nedan följer exempel på gjorda och pågående insatser och aktiviteter i kommunens
verksamheter som bidrar till att nå målsättningarna i de globala målen. Till varje exempel
är globala mål knutna med en motivering till hur exemplet bidrar till det målet.
Klimatåtgärdsbanken

Inom arbetet i ElectriVillage har medarbetare i kommunen fått lämna in förslag på
åtgärder för hållbar omställning. Över 150 förslag kom in och av dem valdes Kranmärkt
vatten ut som den bästa klimatidén. Övriga förslag är samlade i en klimatåtgärdsbank.
Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att ta tillvara på medarbetarnas
engagemang och idéer i stort som smått för ett hållbart samhälle.

Kranmärkt vatten

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för företag och organisationer som väljer kranvatten
framför flaskvatten som ett miljövänligt och mer ekonomiskt val. Som bästa klimatidé när
kommunens medarbetare fick lämna in förslag blev just Kranmärkt vatten. Kommunen
har anmält sig som kranmärkt till Svenskt vatten och en plan för implementering och
genomförande är under framtagning 2021.
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla genom en effektivare användning av
dricksvattnet.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion genom minskad buteljering och
transporter av vatten i flaskor.

Bilpool med bränslecellsbilar

Kommunens bilpool har 14 bilar med bränsleceller1 som drivs av fossilfri producerad
vätgas. Några av dessa bilar används av hemtjänsten som varje år kör mellan 2000 och
3000 mil med varje fordon under stora delar av dygnets timmar.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av koldioxid.
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Vadsbogymnasiet genomför Förenta nationernas (FN) rollspel

Årligen genomför Vadsbogymnasiet FN:s rollspel 2. Eleverna på samhällsprogrammet får
gruppvis representera varsitt land och utifrån landets förutsättningar gör eleverna politiska
förslag. Dessa förslag, som i FN kallas resolutionsförslag, blir presenterade med
välformulerade argument i den fiktiva generalförsamlingen för FN. Eleverna deltar som
delegater i generalförsamlingen och efter slutlig debatt blir det en omröstning om vilka förslag
som FN ska gå vidare med.
Mål 4 God utbildning för alla genom att eleverna får omsätta teori till praktik
och det skapar förutsättningar för att ha de färdigheter som krävs för att
främja en hållbar utveckling.
Mål 17 Genomförande och partnerskap genom att skapa kunskap kring varje lands
politiska handlingsutrymme och ledarskap för att fastställa och genomföra
politik för hållbar utveckling.
Rötning av avloppsslam till gas

Reningsverket i Mariestad rötar avloppsslam till gas och 2017 blev reningsverket ansluten till
fjärrvärmenätet. Det innebär att den gas som facklades bort kunde tas tillvara. Gasen
motsvarar 800 000 kWh värme (motsvarande 80 m3 olja) och en extra bonus är att
reningsverket nu är helt fossilfritt.
Mål 7 Hållbar energi för alla genom att använda tekniska lösningar för att fasa ut
fossila bränslen.
Mål 13 Bekämpa klimat förändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Naturreservat Ekudden och Sandviken

I kommunen finns det flera naturreservat. Två av dem, Ekudden och Sandviken, förvaltas och
sköts av kommunen. Naturreservat är skyddade områden för att bevara värdefull natur. De
bidrar även till friluftsliv och rekreation.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande genom att ge möjlighet till friluftsliv och rekreation.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer.
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På grund av Coronapandemin kunde inte FN:s rollspel genomföras 2020 och eventuellt gäller det även 2021.
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Tidans kvillar

Tidans kvillar är en vattenmiljö med små vattenströmmar och mycket växtlighet som är
beläget vid Mariestads stadskvarn. Området är värdefullt för ett tjugotal fiskarter och för fåglar
såsom Kungsfiskare och Berguv. Genom ett samarbete mellan kommunen, Vänerenergi,
Sportfiskeklubben och Länsstyrelsen har en fri vandringsväg för fisk skapats och gynnar
exempelvis fiskarna öring och asp. Det ger också ett mervärde till Mariestadsbor och besökare
genom en unik naturmiljö mitt inne i staden.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att utveckla värdefull naturmiljö.

Universitetsparken

I Universitetsparken blandas utbildning och forskning med vackra parkrum för Mariestadsbor,
studenter, besökare och andra. Den välplanerade parken med urvalet av träd, växter och örter
gynnar den biologiska mångfalden och ger en lång säsong för exempelvis pollinerande
insekter. Trädridån mot Tidan skapar en artrik övergång från vatten och strandkant till land.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen genom att tillgång till grönområden i staden.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald genom att skapa möjligheter för biologisk
mångfald.

Utbildningar vid Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad driver och utvecklar utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
Exempel är utbildning till tandsköterska eller till projektledare för crossmediaproduktioner. Via Dacapo och Göteborgs Universitet går det även att utbilda sig till
lärare, förskollärare och specialpedagog.
Mål 4 God utbildning för alla genom att utbildning är en viktig investering för att
skapa utveckling i samhället.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att tillgången till
personal med rätt kompetens bibehåller och ökar tillväxten.
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Minska matsvinnet

På kommunens skolor vägs matsvinnet vid två tillfällen under året för att se om svinnet ökar
eller minskar utifrån gjorda åtgärder. Arbetet kommer att utvecklas under 2021 ska så
småningom omfatta alla verksamheter inom kommunen som serverar mat. Klimatlådan är en
möjlighet för personal att köpa mat som är över från dagens lunchservering. Under 2020 har
detta provats på två skolenheter och en utvärdering sker under 2021 och kan även detta
komma att utvecklas.
Hållbar konsumtion och produktion genom att inköpta livsmedel utnyttjas fullt ut och att
mängden avfall minskar.

Off Season Art Gardening

Projektet arbetar med konstinstallationer utomhus med temat trädgård. Deltagande från
invånare och året runt upplevelser är viktiga komponenter. Samarbete sker med parter från
Nederländerna och Litauen.
Mål 3 God hälsa genom att ge tillgång till kultur.

Mål 10 Minskad ojämlikhet genom att involvera och inkludera invånare i
projektet.
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