UPPDRAG
MEDBORGARUNDERSÖKNING AV HÅLLBARHETSBEGREPPET
KUNGSBACKA KOMMUN
Kungsbacka kommun startar under hösten 2017 ett tematiskt arbete med hållbarhet. Arbetet
kommer att involvera medarbetare i olika delar av organisationen och ska engagera
kommuninvånarna i frågan om ett hållbart samhälle. Temat hållbarhet inbegriper både sociala och
ekologiska aspekter. Inför uppstarten av tema hållbarhet vill Kungsbacka ta fram en
nulägesbeskrivning. Den ska beskriva vilka olika attityder och tankar som invånarna har om ett
gemensamt ansvar för hållbarhet i Kungsbacka.
UPPGIFT
Du har möjligheten att tidigt bidra i inriktningen av Kungsbackas hållbarhetsarbete. Kungsbacka
kommun vill förstå vilka attityder och tankar som finns om hållbarhet i kommunen. Vad tycker
invånarna om ett gemensamt ansvar för att nå ett hållbart samhälle? Vad tolkar människor in i
begreppen hållbarhet och ”gemensamt ansvar”? De vill ha en bred bild av vad invånare från olika
geografiska områden och demografiska grupper tycker.
Ditt uppdrag är att genomföra en enklare medborgarundersökning. De frågor du ska fokusera på är:
 Vad skulle våra invånare vilja bidra med för att skapa ett hållbart Kungsbacka?
 Vem tycker våra invånare ska ta ansvar för en hållbar utveckling i Kungsbacka?
Hur undersökningen ska utformas är upp till dig – t.ex. fokusgrupp, korta intervjuer på stan eller
besök i en skolklass. Viktigt är att hitta en diversitet bland attityder – gärna sådana som kommunen
inte känner till – hellre än att beskriva vad en majoritet av invånare tycker och tänker om frågor som
på förhand presenterats. Resultaten presenterar du i en rapport där du själv väljer en lättillgänglig
form. Uppdraget kan ligga till grund för ett senare examensarbete, om intresse finns.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av att lära dig mer om
hållbarhetsfrågor och medborgardialog inom offentlig sektor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för två
studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att
försöka para ihop dig med en annan sökande.
Ort
Kungsbacka
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

