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Stor uppslutning på
rådsmötet i maj
Medan regnet piskade mot fönsterrutorna hälsade
rådets ordförande landshövding Minoo Akhtarzand
alla välkomna till årets andra rådsmöte. Hon riktade
ett särskilt välkomnade till Lee Morgan som ny
ledamot och representant för Systemair.
Mötet innehöll bland annat ett längre presentationsoch diskussionspass på temat Råvaror och material.
Passet var mycket uppskattat bland ledamöterna. Det
gav både kunskap och inspiration om de pågående insatser i Västmanland som stärker länet i det
fortsatta arbetet mot en hållbar och positiv utveckling.
Nästa rådsmöte äger rum den 22 september.

Råvaror och material – mötets
temapass
För att få en fördjupad dialog kring en fråga som
berör flera av rådets organisationer var mötets tema
Råvaror och val av material. Tre av ledamöterna
presenterade sina organisationers arbete kring
detta. Temapasset sammanfattades av ledamöterna
som lärorikt och inspirerande.

Carbomax
Catarina Lindgren från Carbomax inledde med att
berätta om företagets verksamhet och den fokus som ligger på råvaror och de restprodukter som
återvinns. Det övergripande målet är att bidra till en mer hållbar metallurgisk industri. Flera positiva
effekter kommer genom att Carbomax pressar sitt material till briketter. Exempel på effekter är lägre
materialkostnader, förbättrat materialutbyte och minskad deponi. Närheten till hamnen,
miljöeffektiva transporter och samarbeten kring högvärdigt biokol är också betydelsefulla delar i
företagets hållbarhetsarbete.
Catharina Lindgren menar att Carbomax vill vara med och göra skillnad genom att ta vara på och
återvinna alla restprodukter och att skapa en bra produktionsekonomi utifrån kundernas behov.

Seco Tools
För Seco Tools är en viktig del i hållbarhetsarbetet att gemensamma värderingar ska genomsyra hela
organisationen. Företaget arbetar med hela processen och målet att göra allt så enkelt och hållbart
som möjligt. Kristina Reutermo gav en övergripande bild av Seco Tools verksamhet, produkter,
värderingar och mål. Hon menar att utvecklingen går snabbt och berättar att de senaste åren
erbjuder organisationen mer digitala tjänster för utbildning och rådgivning. Företaget ställer
dessutom stora krav på sina underleverantörer. En annan viktig del är att arbeta nära kunderna för
att minska transporterna och skräddarsy produktionen utifrån efterfrågan.

Systemair
Sist ut under temapasset var den nya ledamoten Lee Morgan från Systemair. Han inledde med att ge
en översikt av företagets verksamhet. De köper i stor utsträckning in olika delar för att förädla och
skapa nya produkter. Det innebär att alla inköp har mycket stor betydelse i hållbarhetsarbetet.
Många av Systemairs produkter används inom byggnadsmarknaden. Det innebär att det är av stor
vikt att bidra till de krav som ställ på så kallade ”gröna byggnader”.
Lee Morgan berättar att en central del i det fortsatta hållbarhetsarbetet är att samla in mer data och
kunskap om material som används. Detta för att möta ökande hållbarhetskrav och för att utmana
valet av material.

Sala kommun - ett gott
Kranmärkt exempel
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för
företag som väljer kranvatten framför flaskvatten.
Hållbarhetsmärkningen har lanserats av
branschorganisationen Svenskt vatten. Syftet är
bland annat att minska användandet och
produktionen av plast- och burkvatten. Boel
Schaulin från Länsstyrelsen leder projektet
Kranmärkt arbetsplats inom Miljö- och klimatrådet.
Under rådsmötet berättade Boel Schaulin om hur projektet fortlöper. Bland annat lyfte hon Sala
kommun som ett gott exempel. Här har kommunens hela verksamhet blivit Kranmärkt. Ett exempel
är att alla gymnasieskolor helt har tagit bort flaskvattnet. Det betyder inte att eleverna får vara utan
vatten. Istället har skolorna fått så kallade vattenkiosker.
Kranmärkt vatten på rådets webbplats

Färden mot ett nettosamhälle leder till nya investeringar och
behov
Vi står mitt i en snabb och genomgripande energiomställning som påverkas av de förändringar som
sker i samhället. Så sammanfattade ledamoten Niclas Sigholm, vd på Sigholm AB, vad som pågår just
nu inom energibranschen. Han menar att det finns två huvudfrågor, att få bort eller skapa negativa
utsläpp och att skapa hållbara produkter.
Niclas Sigholm tror att det finns flera möjligheter till nya samarbeten för att skapa en bra och hållbar
utveckling. För att kunna ringa in vilken samverkan och behov som finns i länet föreslog han att en
gemensam förstudie skulle inledas. Ett förslag som rådets ledamöter ställde sig positiva till.

För mer information och intresseanmälan att delta i förstudien kan kontakt tas med Katja Åström,
katja.astrom@sigholm.se.

Klimatsmart fysisk planering
Projektet Klimatsmart fysisk planering startade
2018. Syftet med projektet har varit att öka
samordningen av klimat- och energiaspekter i den
fysiska planeringen i Västmanlands län. Dessutom
att åstadkomma en plan som bidrar till att minska
utsläppen av växthusgaser och effektivisera
energianvändningen. Projektet är nu avslutat.
Deltagarna i projektgruppen har alla varit
personer som på något vis arbetar med frågor
kring Plan- och bygglagen, PBL, i Västmanland. De har bland annat fått ta del av kunskapshöjande
insatser kring klimatsmart fysisk planering under projekttiden. Det har även gjorts en undersökning
om hur data om energianvändning skulle kunna samlas in, behandlas och analyseras genom
datasystem i ett geografiskt område.
Under våren och hösten 2020 träffade deltagare i projektet en fristående planarkitekt och expert på
PBL, för intervju. Utifrån intervjun gjordes en analys. Analysen mynnade ut i en sammanfattning av
synpunkterna som sammanställdes i en rapport. Den rapporten presenterades i ett zoom-möte den
28:e oktober 2020. Representanter från de flesta kommunerna var med på mötet.
Klimatsmart samhällsplanering på rådet webbplats

