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Vilken roll har Sveriges alla små kommuner i arbetet för en hållbar och klimatsäker framtid? Vårgårda
kommun vill växa till en småstad med hållbarhet i fokus. Genom sitt deltagande i WWFs One Planet City
Challenge vill kommunen inspirera andra och visa att även mindre kommuner har en viktig roll i
omställningen.
Vårgårda kommun är en av åtta svenska deltagande kommuner i WWFs klimatutmaning One Planet City Challenge
2018. Vårgårda är stolt över att vara den enda ”småstadskommunen” som är med i årets utmaning där totalt 123 städer
från länder världen över deltar. Det är viktigt att visa att det inte bara är de stora, resursstarka städerna som tar viktiga
steg framåt. Små städer och kommuner kan tillsammans göra stor skillnad.
I Vårgårda kommuns vision är Hållbar miljö ett av fyra fokusområden. Politikerna i Vårgårda har gett tydliga inriktningar
som den kommunala förvaltningen ska arbeta efter. En del är att kommunen planerar och bygger för en hållbar framtid
med eﬀektiva och miljösmarta transporter och kommunikationer såväl inom som till och från kommunen. Den politiska
viljan är att kommunen ska vara resurseﬀektiv och bli fossiloberoende.

Hållbara transporter
De senaste åren har hållbarhetsarbetet och särskilt satsningar på hållbara transporter tagit ﬂera steg framåt. I
kommunens mål ingår att hela den kommunala fordonsﬂottan ska vara fossilfri år 2020. Biogas premieras vilket också
gynnar den lokala utvecklingen eftersom det ﬁnns lokal biogasproduktion. Mål för gasfordon har funnits i många år och
krav på gasdrift för samhällsbetalda transporter har bland annat medfört att renhållningsbilar, slamsugningsbilar samt alla
skolbussar körs på biogas.
Vårgårda arbetar också med att stärka kommunen som cykelkommun. Under våren 2017 antogs Strategi för ökad och
säker cykling i Vårgårda kommun. För att underlätta cykling i praktiken har kommunen bland annat utvecklat
cykelparkering och byggt ett låsbart cykelgarage i stationsområdet. Det ﬁnns även hyrcyklar på två olika platser i
kommunen. Ett turismnätverk mellan grannkommuner främjar i sin tur cykling mellan kommunerna och uppmuntrar till att
utforska spännande platser i regionen. Årligen anordnas en deltävling i världscupen i cykel UCI Women’s World Tour i
Vårgårda, och tillsammans med cykelklubb, företag och andra aktörer arrangerar kommunen då även en stor folkfest för
att öka uppmärksamheten kring cykel som traﬁkslag.
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