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Redan för 3 år sedan, januari 2020, försökte Omställning starta ett samarbete mellan 

organisationer och föreningar i Kungälv kring Omställningsfrågor. Föreningsnätverket 

bildades då men sedan kom pandemin… 

Nu är det en omstart och ett annorlunda läge i Kungälv, Sverige och världen. Vårt 

omställningsnätverk har blivit en förening med unik stor medlemsaktivitet. Våra 

medlemsmöten ägnar rätt mycket tid till att rapportera om vad som sker i de 8 olika 

arbetsgrupperna och vi har ofta tidsbrist. Det har framförts att vi behöver mer tid att 

samtala med varandra, att diskutera om Omställningen och vad som kan göras av individer. 

Det allvarliga och hotfulla läget i omvärlden med krig och klimatkatastrofer - och i vår egen 

del av världen polarisering mellan grupper och sprickorna i välfärden – kan ge handlings-

förlamning. Det leder inte till något konstruktivt! 

Detta är bakgrunden till att vi arrangerade denna kväll för att tillsammans diskutera 

Omställningens möjligheter, att se hoppet! 

Professor John Holmberg, Chalmers var inbjuden som inspiratör till diskussionen. 
Inbjudna till deltagande var Omställning Kungälvs medlemmar och våra 
samarbetsorganisationer Fredsrörelsen, Naturskyddsföreningen, Equmeniakyrkan och 
Svenska kyrkan. 
 
John Holmberg har gedigen kunskap, insikt och erfarenhet av hållbarhetsarbete. Förutom 
egen forskning och undervisning var han rådgivare till FN i samband med lanseringen av 
Agenda 2030. Han gav en översikt över hur hållbarhetsarbetet har förändrats sedan 1980-
talet. Civilsamhällets påverkansmöjligheter är idag större och rollen som huvudaktör i 
omställningen betonas också i FN-dokumenten.  
Han lyfte fram betydelsen av mötesplatser för att gemensamt identifiera problem och att 
därifrån tillsammans hitta lösningar, att själva problemformuleringen är en del av en 
gemensam lärandeprocess. Om betydelsen av visioner och lärandets olika rum och om att 
vända ett system genom expeditioner och experiment för att pröva nya möjligheter …  

 
Deltagarna fyllde salen och det blev en livlig diskussion i de olika grupperna. 
Bland de många punkterna som lyftes kan nämnas: 

• Fler samtalsmöten som idag! 

• Identifiera problemen som ska lösas utan att fastna i färdiga lösningar 

• Hur nå de unga? 

• Brist på visioner om innebörden av det goda livet; omställningen strävar ju inte 

endast till överlevnad men en bättre livskvalité 

Uppslutningen och engagemanget denna kväll visade tydligt att samtal om omställningens 

vägar är efterfrågat. Samarbetet mellan organisationer är igång och kommer att fortsätta! 

Hållbarhetsarbetet med gemensamt lärande om Agenda 2030 i Kungälvs kommun har 

knuffats framåt! 


