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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till 
för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 sa 
den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon att ”vi är den 
första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista 
som kan bekämpa klimatförändringarna.”

I Kungsbacka valde kommunfullmäktige redan 2016 att ta 
stafettpinnen när Visionen 2030 beslutades. Visionen pekar 
tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl ekonomiskt som 
socialt och ekologiskt  Inom ramen för kommunfullmäktiges 
mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” är ett av 
fokusområdena att anpassa kommunens arbete till de globala 
hållbarhetsmålen.

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt som nationellt i Sverige och lokalt i Kungsbacka  
Idag är det en självklarhet för företag och organisationer att 
arbeta aktivt med hållbarhet. Det är kommunens uppgift att 
tillsammans med invånare och företag jobba för ett hållbart 
samhälle, inte minst socialt och ekonomiskt. Hållbarhet 
har även blivit en allt viktigare faktor när människor väljer 
arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners.

Kommunens hållbarhetsbokslut är en del av organisationens 
årsredovisning och redovisar och granskar kommunens arbete 
utifrån de globala målen.

Syftet är 
• att visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett   

mer hållbart samhälle.

• att granska huruvida kommunens resurser används på  
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.

• att analysera var kommunen behöver lägga fokus för att  
på bästa sätt bidra till en hållbar värld.
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Samlad bedömning
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, en bild som stärks när Kungsbacka 
under 2020 toppar Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har trots 
detta en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen har ökat och många verksamheter 
gör bra och effektiva prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms Kungsbacka 
trots en del utmaningar uppnå god ekonomisk hushållning.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera kli-
matutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna 
minimeras. När det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra faktiska åtgärder. Vi 
behöver också anpassa våra inköp – såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.  

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande kommun, jobba 
med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jämställdhet och barnperspektivet.
Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte 
har jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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Sammanfattning 
Jordens länder och ledare står inför stora utmaningar de kommande åren. Som FN:s gene-
ralsekreterare konstaterade så är vår generation den första som kan utrota fattigdomen på 
jorden och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första samlade greppet som världens 
ledare tagit för att jobba gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärdsländerna 
har stora utmaningar vad gäller att fördela resurser över jorden men också för att mini-
mera användandet av jordens ändliga resurser. De flesta av de globala målen hänger ihop. 
I Kungsbacka är klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra 
skillnad. 

Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i den takt vi 
önskar. Det är framförallt omställningen till fossilfri uppvärmning där utsläppen mins-
kar. Däremot ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den pågående omställ-
ningen till fossilfria alternativ. Möjligheten för våra invånare att resa snabbt och hållbart 
till och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utvecklingsfråga för kommunen. 
Under 2020 pågick två stora trafikutredningar i kommunens två stora stråk mot Göte-
borg. Kommunen har medverkat aktivt i dessa för att nå långsiktigt hållbara resealternativ 
för våra invånare. Utanför våra tätorter har Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik. 
I våra tätorter, som i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande spridda 
villabebyggelse framförallt i de västra delarna, är kollektivtrafiken dock bland de sämre 
i Sverige, vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen minskar, den är i 
stort sett fossilfri och andelen egengenererad energi ökar. Kommunen har tillsammans 
med sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, byggt ut solcellsanläggningar 
och därigenom ökat andelen förnyelsebar energi. Vi har också drivit projekt som gynnat 
cykling, att gå till skolan och minskat matens klimatpåverkan. Vi behöver fortsätta ställa 
om fordonsflottan, minska matens koldioxidutsläpp, öka återvinningen, öka livstiden på 
produkterna vi använder och minska vår energianvändning. Trots den stora utmaningen 
inom klimatområdet är det glädjande att vi gör många bra saker.

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra vår konsumtion – och där ingår 
resor - så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresur-
ser och den biologiska mångfalden. Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav 
i upphandlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört nya lösningar för källsorte-
ring. Vi återanvänder både möbler och kläder. Vid ett öppet hus kunde vi skänka bort 
ca 700 möbler till våra föreningar. Vi reparerar och lagar kläder och material i allt större 
utsträckning. Inom relevanta inköpsområden var under 2020 drygt 26 procent mil-
jömärkta produkter. Från och med 2020 samlas även hårdplast in på våra återvinnings-
centraler. Arbetet med att gallra ut farliga kemikalier fortsatte under 2020 och vi minskar 
matsvinnet. Vi behöver därför fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och tjänster.

Klovstens återvinnings-
central 
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Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde i Kungsbacka. 
Anmärkningsvärt är att utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd inte har 
ökat trots pandemin. Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas bland annat 
för att utveckla en högre självförsörjningsgrad. Det finns också behov av att arbeta med 
fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan och att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver. Dessa val ger miljöbelastning från produktion till ingen nytta för 
våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa och miljön.

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är 
en utmaning som vi behöver arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av 
tillgängliga skolor och läromiljöer som är inkluderande och trygga och som i ett nationellt 
perspektiv uppvisar goda resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska 
klara fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen 
inom fyra år på introduktionsprogram, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend kan vändas. I jämställdhetsarbetet 
handlar det mycket om bemötande och beteendeförändringar och att vi har jämställdhets-
glasögonen på när vi arbetar med samtliga mål.

Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer och under 2020 uppfyller vi 
utsläppsmålen vid alla fyra reningsverk. Vi kan konstatera att våra reningsverk är bra på att 
rena från läkemedelsrester. Vi minskar utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna som spar både pengar och energi. Kommunen har stora utmaningar 
med sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekologisk status. Användningen av 
jord- och skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbackafjorden, 
vilken är en anledning till att fjorden endast har Måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden 
är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Vi behöver därför arbeta mycket 
aktivt för att förbättra dess vattenkvalitet. Utarmningen av biologisk mångfald kommer 
likt klimatförändringarna smygande – det blir inte katastrof över en natt. Vi behöver fort-
sätta bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl 
som i vatten. Kommunen har under 2020 fortsatt utveckla miljöerna längs Kungsbackaån, 
under 2020 från Signeskulle och norrut mot Hede. Tillsammans med bland annat Eksta 
har fem ängsytor i kommunen iordningställts och försetts med informationsskyltar. Vi har 
bekämpat så kallade invasiva arter exempelvis parkslide, och bland annat tagit fram infor-
mation om hur de ska bekämpas. Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska 
mångfalden och ett av redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen samt hur 
vi sköter och brukar våra naturmiljöer.

Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. 
Vid mätningar av företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga värden. Vi gör, 
har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra för näringslivet. Under 
2020 har kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism genom budskapet 
”hemmavid”. Viktiga steg för att ytterligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen 
av nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt och rätt i Kungsbacka. Framöver ser vi 
att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer 
drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också 
bli bättre på matcha personer mot rätt arbete.

Kungsbackafjorden.
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Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och stor tillit till demokra-
tin. Då vi ser vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet fortgår. Vi 
har utökat samhällsinformationen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har 
tillsammans med studieförbund haft svenska för föräldralediga, samhällsinformation med 
fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, kulturella skillnader, avsaknad av 
sociala nätverk samt de tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. Minskat 
brukarinflytande för kvinnor på LSS-boende är något att hålla ögonen på. Fler nyanlända 
ibland med stora barnfamiljer kräver att kommunen håller fokus på barnperspektivet. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för integration.

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, och där pågår stadsomvandling 
som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik 
och ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt är Ejdern, Gjutaren och Liljan, 
och Sydöstra Centrum. Under året har 248 bostäder färdigställts i kommunen fördelade 
på 125 småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder som kan motverka segregation. 
Idrottsparken vid badhuset blev klar 2020 – en park för både lek och idrott framtagen i 
samarbete med lokala föreningar. Kommunen antog en ny avfallsplan som framförallt 
stärker kommunens cirkulära arbete. Fler och högre hus är totalt sett hållbart men kan leda 
till högre halt av olika partiklar i luften. Det är därför viktigt att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik i tätorterna. Planeringen av gaturummet avgörande för luftkvaliteten i de 
centrala delarna av staden. Men det är även viktigt att avsätta utrymme för gröna och blå 
stråk för att erbjuda ytor för invånare, dagvatten och biologisk mångfald.

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom hållbarhet, haft dialog med invånarna 
kring en ny översiktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. Antalet träff-
punkter för äldre har ökat från sex till över 20. Vi har startat digitala mötesplatser och våra 
bibliotek har erbjudit språkcaféer. Vi har använt jobbmäklare och praktiksamordnare för 
att hjälpa till med matchningen på arbetsmarknaden. Vi hade under året en Pop-up plats 
vid Borgmästarbron som sprider information om de byggarbeten som pågår. Det behöver 
vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande för olika 
aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart samhälle.
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Globalt mål: Ingen Fattigdom  

Aktuella delmål 
1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4

 

Förflyttning
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde. Men varje barn som 
lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver lokala inkomst-
skillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna mellan olika kom-
mundelar är stora liksom ungas syn på sig själva och vad man förväntas ha råd med för att 
”passa in”, så även barn som växer upp i ekonomiskt utsatta förhållanden men detta är även 
med svenska mått mätt ovanligt.

Analys
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum. 
Att arbeta långsiktigt med social hållbarhet är centralt i arbetet med att utjämna de klyftor 
som finns och som minskar möjligheten till lika rätt till egendom och ekonomiska resurser 
och sänker motståndskraften mot sociala katastrofer.
 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
Färgerna i tabellerna under respektive mål (KOLADA-nyckeltalen) beskriver om Kungsbacka 
tillhör de 25 procent bästa (grönt), 25 procent sämsta (rött) eller de 50 procent i mitten (gult) 
bland Sveriges kommuner 
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Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen
2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
      genbanker

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 12 11 10

Invånare med fetma, andel (%) Män 12 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 11 11 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 8 10 11 12
 

Förflyttning 
Kommunen har genomfört projektet goda måltider för att utveckla samarbetet mellan kök, 
omsorgspersonal och de boende för att öka aptit och näringsintag hos de boende. Inom 
äldreomsorgen har måltiderna proteininnehållet sett över för att minska risken för felnä-
ring. Kommunen värnar jordbruksmark i förslag till ny översiktsplan. 

Analys
Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas. Det finns också behov av att arbeta 
med fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan, att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver och ofta fel saker vilket ger miljöbelastning från produktion till 
ingen nytta för våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa 
och miljön.
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Globalt mål: Hälsa och välbefinnande  

Aktuella delmål
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental  
      hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
3.6 Minska antalet skador och dödsfall i vägtrafiken
3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt 79  77  77

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män 83  79  79

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor 75  75  75

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,7 84,9 85,1 85,4  

Medellivslängd män, år Totalt 81,8 82,2 82,6 83,1  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Totalt

49,2 50,6 48,9   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Män

41,8 42,3 42,6   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Kvinnor

52,7 54,5 52,1   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 3 113 2 997 2 925 2 897  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 801 2 639 2 460 2 381  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 388 3 312 3 336 3 353  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 326,5 316,0 297,4 290,9  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 269,8 253,0 239,3 236,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 382,7 378,5 355,0 344,9  

Förflyttning 
Tillsammans för varje barn är ett prioriterat initiativ i kommunen, där förvaltningarna för 
individ och familjeomsorg och kultur och fritid samverkar med skola och arbetsmarknad 
kring tidiga samordnade insatser för barn och unga. Genom tidiga, främjande och före-
byggande insatser är målet att tidigt fånga upp barn, unga och familjer i behov av stöd och 
därigenom minska behovet av åtgärdande och behandlande insatser. Under 2020 startade 
ytterligare två team och Region Halland ingår nu även i teamen med representanter från 
BVC, ungdomsmottagningen och vårdcentral.

Många insikter och lärdomar har hittills kommit ur det förvaltningsövergripande 
samarbetet Leverera välmående. Relationer har byggts och effektmål och förhållningssätt 
som kommer att vara viktiga för att lyckas har formulerats. Innan distansundervisningen 
började tillämpas i mars 2020 kunde vi se ett högre deltagande i skolornas Ris (Rörelse i 
Skolan) -aktiviteter.  
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Äldreomsorgen arbetar med kvalkvalitetsregistret Senior Alert som vi vet är ett struktu-
rerat arbetssätt för att minska fallskador. I Senior Alert görs riskbedömningar regelbundet, 
och om man bedöms ha risk för fall sätts åtgärder in. 

Istället för en inbjudan till en fysisk seniorträff blev kommunens 80-åringar kontaktade 
per telefon för ett samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa. Genom det uppsö-
kande samtalet ville man också uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet till följd av 
pandemin.

Kungsbacka är en populär kommun enligt tidningen Fokus. I årets undersökning Bäst 
att leva klättrar Kungsbacka tio steg jämfört med i fjol och landar på femte plats i Sverige. 
Den kategorin vi i Kungsbacka ligger bäst till i är området socialt och hälsa.

Vi har lyckats öka tillgängligheten till hjärtstartare för våra medarbetare och kommun-
invånare. Vi har ökat antalet till totalt 81 och även gjort dem mer tillgängliga. Hjärtstar-
tarna är placerade inne i flera av kommunens byggnader, men även på utsidan av byggnader 
runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är tillgängliga dygnet runt.

Inom såväl äldreomsorgen som individ och familjeomsorgen sker satsningar på brukar-
delaktighet och 88 procent av de tillfrågade inom äldreomsorgen känner sig delaktiga i sin 
planering.

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. 
Viktigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet, vilket sattes 
i mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som sociala medier för 
tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. 

 
Analys
Äldreomsorgen i kommunen påtalar att till följd av pandemin har inte ”främjandet av 
mental hälsa” fortsatt framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och 
omsorgsboenden samt vissa insatser som ställts in till följd av risk för smittspridning har 
påverkat både omsorgstagare och närstående.

Kommunen behöver rikta in sig på skolan som arena och utveckla metoder för att stötta 
elever som är i risk för att utveckla psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress 
kring skolarbetet.   

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning vi behöver arbeta med. 
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Globalt mål: God utbildning för alla  

Aktuella delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 84 83 85 85  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Kvinnor

95,1 94,7 94,0 92,4 93,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Män

93,2 89,5 90,7 88,9 93,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Totalt

94,1 92,0 92,3 90,6 93,6

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) Totalt

87,1  85,8   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Kvinnor

83,6 86,4 81,4 84,1 86,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Män

77,5 75,1 75,7 80,1 78,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Totalt

80,4 80,6 78,3 82,1 81,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Kvinnor

88,8 91,7 85,5 90,4 92,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Män

84,0 82,4 82,9 88,5 87,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Totalt

86,4 87,3 84,2 89,5 89,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Kvinnor

   19,4 20,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Män

   22,6 12,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Totalt

14,9 10,9 11,3 21,0 15,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Kvinnor

75,5 85,1 79,1 81,8 80,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Män

77,3 77,1 78,2 72,8 76,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Totalt

76,5 80,1 78,5 76,8 78,1

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Kvinnor

58,5 58,9 59,4 59,6  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Män

42,6 42,4 42,5 42,2  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Totalt

50,7 50,8 51,1 51,1  
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Förflyttning 
I början av 2020 var 192 ferieplatser klara och tillsatta. Under mars -april avbokades 102 
platser på grund av restriktioner runt covid 19, då främst platser inom äldreomsorgen och 
från grundskolan. I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs 
110 nya platser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till. Tillsammans med 
Eksta och byggföretaget Brixly AB har tredje omgången av Lärande bygg genomförts. Det 
är ett projekt där framförallt nyanlända både får en lärlingsutbildning men också svenskut-
bildning. Under 2020 utökades detta projekt med måleri med språkstöd.

Bäst i Sverige på programmering! Kollaskolan vann med hela 831 inrapporterade pro-
grammeringslektioner på ett år. 

Ines och de globala målen – Idén består av ett viktigt ämne, de globala målen, ett gäng 
modiga tjänstepersoner och en riktig stjärna till 7-åring som ville vara med och program-
leda hela kalaset i en serie som visades i sociala medier.

Under året har fem olika yrkesutbildningar med språkstöd för nyanlända genomförts 
eller påbörjats. Fokus har legat på områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor, till 
exempel bygg samt inom vård och omsorg. En stor andel av de som fullföljde utbildning-
arna har kunnat få jobb.   

Vi har även aktivt arbetat med nya utbildningsformer såsom yrkesutbildningar med 
språkstöd och nya inriktningar på yrkeshögskolenivå. Ett viktigt utvecklingsområde är att 
våra SFI-elever ska klara fler kurser.  

Vi startade en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka. Speciellt för den nya enheten är 
ett extra fokus på integration och språkstöd. Flera professioner från kommunen samarbetar 
för att erbjuda familjerna ett gott stöd. 

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner 
grundade i en nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet 
och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till professionsut-
veckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på tillgängliga lärmiljöer och fjärrunder-
visning. 

Många medarbetare har under året utbildats inom ramen för vår satsning Skriva sig 
till lärande (STL) i syfte att medvetet och strukturerat kombinerar pedagogik och digital 
teknik i lärandet. Vi har även etablerat testmiljöer för digitalt lärande på flera ställen och i 
flera olika projekt. 

 
Analys
Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar goda resultat.

Jämfört med 2019 var andelen elever som blev behöriga till gymnasiet större 2020 och 
den genomsnittliga meritpoängen högre. Differensen mellan pojkar och flickors betyg och 
mellan de olika skolenheterna var lägre än föregående år. Det går inte baserat på ett års 
utfall dra några tydliga slutsatser, men båda indikerar en öka jämlikhet.

Andelen elever med gymnasieexamen är samma nivå som 2019. Tendensen är dock svagt 
uppåtgående de senaste åren. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är 
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, men i förhållande till 
förutsättningarna når resultaten fortfarande inte förväntad nivå. 

Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara fler kurser. Vi ser även 
en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan generera i utanförskap och större risk för psykisk ohälsa. Vi behöver 
fokusera på hur denna trend kan vändas.  
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Globalt mål: Jämställdhet  

Aktuella delmål
5.1 Utrota all form av diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Totalt

62 62 63 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Totalt

61 61 61 63  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl. förskoleklass, andel (%) Totalt

65 64 65 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Totalt

65 68 76 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Totalt

67 69 71 74  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Totalt

69 62 68 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Totalt

47 46 48 51  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Män

79 80 80 81  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Män

78 78 79 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl. förskoleklass, andel (%) Män

82 77 77 78  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Män

72 77 82 80  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Män

87 90 86 86  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Män

79 77 77 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Män

61 64 63 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Kvinnor

58 58 59 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Kvinnor

60 59 60 61  
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Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl. förskoleklass, andel (%) Kvinnor

62 61 62 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Kvinnor

61 63 73 71  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Kvinnor

65 66 68 72  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Kvinnor

61 51 62 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Kvinnor

45 44 46 50  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) Totalt

28,4 30,3 30,9 30,7 30,8

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av 
män, andel av antal dagar (%) Totalt

36,0 36,5 37,4 36,5 35,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Totalt

75,4 76,2 76,1   

  
Förflyttning 
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling.  Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön.  

Kommunen arbetar med Heltid som norm, en möjlighet att skapa fler möjligheter till 
heltidstjänster eftersom kvinnor tenderar att arbeta mer deltid än män.

Förvaltningsledningen på två förvaltningar har haft utbildning inom jämställdhet och 
normmedvetenhet. Denna utbildning ska samtliga förvaltningars ledningsgrupper ta del av 
under 2021. 

Vi har öppnat Goplatsen vid Kungsbackaån. Hit är alla välkomna för att umgås, koppla 
av eller bara vara. Goplatsen ligger i Teaterparken, mellan Aranäsgymnasiet och Kungs-
backaån. Platsen har utformats i dialog med unga tjejer från Aranäsgymnasiet.

Analys
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling. Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön. 

Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och beteendeförändringar, inte 
enbart om heltid som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop 
med alla mål och vi bör arbeta med målen med jämställdhetsglasögonen på. Den är inte 
ett eget mål i praktiken, även om det finns specifika insatser som gynnar jämställdhet som 
exempelvis mäns våld mot kvinnor samt och representation.
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Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3     50

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0     22

Grundvattenförekomster med god kemisk och  
kvantitativ status, andel (%)

100,0     100

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 

Under året har dagvattenpolicyn reviderats för att ge förutsättningar för naturliga för-
dröjnings- och reningsprocesser i dagvattenhanteringen.

Miljötillsynen har under året fokuserat på bland annat vattenkvalitet. Detta skett genom 
provtagning av badvatten och inventering av enskilda avlopp. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en 
kort period av bevattningsförbud som följd.

Årets miljöpris gick till eldsjälen Lars-Bruno som under många decennier arbetat för att 
Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten 
entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring 
det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. 

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%
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Analys  
Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, många av dem 
har problem som är kopplade till övergödning samt med hinder som vi människor skapat 
i vattendragen. Vi behöver därför arbeta med att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk 
och andra djur genom att åtgärda vandringshinder som felaktigt byggda vägtrummor. 

Vi behöver även förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp av framförallt 
näringsämnen både från bebyggelse och från jord- och skogsbruket.  

 

Kungsbackaån.
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Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund

98 50 83 86  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)

98,8     

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

  17   

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv

8 7 7   

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska 
området, MWh/inv

2 2 2   

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det 
geografiska området, MWh/inv

  2   

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom 
det geografiska området, MWh/inv

  5   

 

Förflyttning 
Energianvändningen i kommunens lokaler har under 2020 minskat med 2,6 procent. En 
trolig anledning är pandemin och därmed minskat utnyttjande av våra lokaler. Uppvärm-
ningen av kommunens fastigheter är på god väg att bli fossilfri och mer än 99 procent är idag 
fossilfri. Andelen egengenererade elenergi i förhållande till köpt elenergi har ökat vilket 
innebär att 6,7 procent av elenergin kommunen använder är egenproducerad, mycket tack 
vare ökad mängd solceller. 

Kommunen fortsätter bygga ut solceller på kommunens byggnader. Under 2020 utökade vi 
vårt solcellsbestånd med 377 kW och kommunen har nu 37 anläggningar med sammanlagt 
ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 

Arbete pågår med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. Ett beslutsstöd-
system för läckageövervakning köpts in. Även arbete med att minska tillskottsvatten pågår.

Eksta har inomhusgivare i varje lägenhet främst för att vi ska kunna styra inomhustempe-
raturen. Vid all ny nyproduktion av bostäder och löpande i befintliga bestånd övergår man till 
IMD (individuell mätning och debitering) av varmvatten. Det medför ett incitamentet för 
hyresgästen att spara och medför en sänkning av förbrukningen på i snitt 20 procent.

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.
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Analys 
Kommunen har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 
2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 procent till år 2030. Efter 2045 
ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutral. 

Vi behöver för att klara utmaningen bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller 
både på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom 
byggprocessen behöver vi hitta arbetssätt och materialval som minskar vårt energibehov. 
Den färdiga produkten – huset – behöver utformas så att det är koloxidneutralt vid drift. 
Husen vi bygger nu ska kunna medverka till att Kungsbacka är koloxidneutralt 2045 och 
då kan vi inte bygga hus idag som förbrukar energi. Kommunen behöver också bli bättre 
på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in åtgärder där dom ger bäst effekt. Vi 
behöver också stimulera våra invånare att minska sin energianvändning och att använda sig 
av förnyelsebar energi exempelvis genom att installera solceller. 

Kommunen har under 2020 antagit en ny avfallsplan vars mål är att öka andelen cir-
kulära flöden och återvinna mer, vilket ger förutsättningar för kommunens invånare att 
tillsammans med kommunen minska sitt energianvändande.

Solceller på Kolla backe förskola.
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Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  
       och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 269 946 275 364 278 879   

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 778 000 809 000 830 000   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Totalt

5,0 4,4 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Män

4,7 4,1 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Kvinnor

5,3 4,7 4,3   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Totalt

1,4 1,5 1,5 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Män

1,5 1,6 1,6 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
Kvinnor

1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Totalt

87,6 87,8 87,3 86,8  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Män

88,2 88,4 87,9 86,9  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,0 87,1 86,7 86,7  

  

Förflyttning 
Arbetsmarknadsprocessen har under 2020 utvecklats och förfinats ytterligare. Utbetalning 
av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har inte ökat trots pandemin och alla varsel med 
mera det förde med sig.  Genom hög flexibilitet och snabb omställning till bland annat digi-
tala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.  

Under våren startade kommunen Aktivt jobbsök, en gruppaktivitet där kommuninvånarna 
får stöd i sitt arbetssökande. Huvudsyftet är att kvalitetssäkra jobbsökarprocessen och 
matcha ansökningshandlingar med aktuella jobbannonser. Fler har kommit till intervjuer 
och även fått anställning som resultat.   
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Lärande bygg omgång tre pågår. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna 
erbjuda både bygg och måleri med språkstöd, vilket lett till ett tätare samarbete mellan 
kommunen och fler företag och ett bredare utbildningsutbud för eleverna.  

Jobbmäklare och praktiksamordnare fortsatte sitt uppsökande arbete till näringslivet 
vilket resulterat i 85 nya företagskontakter både regionalt och lokalt.   

 
Analys
Kungsbacka har ett diversifierat näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. Utbetalningen av 
försörjningsstöd har inte ökat trots pandemin och vi ser flera innovativa vägar till arbete 
eller sysselsättning. Företagsamheten i kommunen är fortsatt god och i nationell jämfö-
relse står sig Kungsbacka mycket bra. Ett utvecklingsområde är att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer drivande i att förbättra 
resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
 

Företagsamheten  
i Kungsbacka är  
fortsatt god 
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 26,5 30,3 35,3   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 26,5 30,4 36,5   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 71,4 71,3 70,4   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 72,8 72,9 72,0   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 65,8 66,1 66,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 66,7 67,0 67,4   

Förflyttning 

För att kunna erbjuda ett långsiktigt hållbart transportsystem i regionen har kommunen 
haft en ökad dialog med stat och myndigheter i våra strategiska planeringsfrågor, inte 
minst gällande långsiktiga infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Specifikt har detta 
skett inom två viktiga Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för stråken in mot Göteborg. Ett arbete 
som vi bedömer kommer att gynna våra invånare långsiktigt.

Från år 2020 körs stadstrafikens kollektivtrafik endast med elbussar.
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För att stödja näringslivet har kommunen har jobbat med kommunikation och rådgiv-
ning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och Hemester där budskapet varit 
att handla och semestra hemmavid för att stödja lokalt företagande.

Utbildningar har startats för företag inom naturturism och nätverksträffar har också 
arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att utveckla ett bredare utbud av naturturism-
upplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för att stärka ekonomin 
i branschen.

Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt där ett 30-tal företag varit 
involverade. Syftet med dem är att skapa mer hållbara affärer men också för att stärka 
kompetensförsörjning.

Genom att underlätta för företag i vår myndighetsutövning så stärker vi företagens kon-
kurrenskraft och möjlighet till expansion. Lätt & Rätt är ett kommunövergripande projekt 
där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår och syftar till främjande myndighets-
utövning som ska leda till ökad kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn och 
tillstånd, och därigenom förenkla för företagen i kommunen. En del i detta arbete är att 
automatisera handläggningen av bygglov. En annan del har varit att med hjälp av e-lear-
ning och tydlig kommunikation förklara hur tillsynsprocessen går till så har förståelse 
skapats för varandras roller och en god dialog har säkerställts.

Analys
Tillgången på bredband ökar och Kungsbacka närmar sig de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige. En av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna för Kungsbacka är att vi 
skapar hållbara resor och transporter. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta 
är ett regionalt samarbete för att planera och prioritera satsningar inför framtiden. Den 
andel av befolkningen som utanför våra tätorter har tillgång till kollektivtrafik ökar även i 
relation till andra kommuner. Mellan 2016 och 2018 har andel ökat med 10 procent, från 
26 procent till 36 procent. Däremot har vi i våra tätorter hittills misslyckats med att bygga 
kollektivtrafiknära. Andelen har inte ökat och Kungsbacka närmar sig 2018 de 25 procent 
sämsta kommunerna i Sverige. Kommunens förslag på ÖP föreslår inriktningar som över 
tid kan förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i våra tätorter.

Vid mätningar av företagsklimat har kommunen jämförelsevis låga värden. Många 
av indexen mäter den upplevda bilden av kommunens arbete. Kommunen gör, har gjort 
och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. 
Bedömningen är att det är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete som behöver 
förbättras. För att klara nuvarande och kommande kompetensbehov både inom och utan-
för kommunens organisation behöver kommunen även fortsättningsvis hjälpa att matcha 
personer till rätt arbete.
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Globalt mål: Minskad ojämlikhet  

Aktuella delmål: 
10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Totalt

23  22  22

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Män

24  23  23

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Kvinnor

22  21  21

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt

90 76 76  75

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män

88 73 73  79

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor

100 79 81  67

Förflyttning 

Integrationsarbetet är numera inkluderat i den ordinarie verksamheten.
Ett nytt avtal skrevs med utbildningssamordnarna för SFI med högre krav på innehållet. 

Samhällsinformationen utökades från 60 timmar till 100 timmar.
Vi har haft samarbete med externa parter i integrationsarbetet med projektmedel från 

Länsstyrelsen i Halland. Vi har genomfört följande insatser tillsammans med två studie-
förbund: 
• svenska för föräldralediga
• utökad samhällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv 

och bo-skola
• en projektanställd fritidslots som hjälper nyanlända barn och ungdomar att hitta 

fritidsaktiviteter.

Boendet i Anneberg är nu etablerat. Det blir en utmaning med genomgångsboende då det 
bara är tvåårskontrakt.

Hösten 2020 genomfördes en digital enkät om hur nyanlända upplever sin inkludering 
i samhället. I enkäten framgår att svenska språket, kulturella skillnader och avsaknad 
av sociala nätverk upplevs som ett hinder för integration. De tillfälliga hyreskontrakten 
skapar oro.

Genom vår kommunikation har vi arbetat aktivt för att sprida kunskap, bemöta felaktig-
heter och rykten samt för att sätta våra insatser för integration i ett större perspektiv.

67 procent av kvinnorna inom LSS upplever att de inte har möjlighet att bestämma över 
saker som är viktiga, vilket är en försämring som kommunen bör arbeta med. 
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Analys
För att bidra till jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning, har kommu-
nen ökad möjligheten till delaktighet och självbestämmande i sina verksamheter såsom 
bostad med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning. En 
metodutvecklare har anställts vilket bidragit till ett ökat fokus på metoder i det brukarnära 
arbetet. Dock, vi måste arbeta aktivt med att kvinnor inom LSS får tillbaka möjligheten 
att bestämma över viktiga saker.  

Kungsbacka tar emot fler nyanlända jämfört med övriga halländska kommuner och fler 
stora barnfamiljer med särskilda behov, vilka kan kräva större insatser. 

Flera planerade insatser för nyanlända har under året fått ställas in på grund av pande-
min. Många verksamheter har ställt om till digitala lösningar. Beroende på aktivitet har 
det varit mer eller mindre svårt att ställa om.

De tillfälliga hyreskontrakten på två år skapar en oro för hela familjen. En barnkonse-
kvensanalys behöver genomföras som underlag för politiska beslut kring barnens boendesi-
tuation. Barnens situation riskerar att bli otrygg när deras skolgång flyttas till annan skola.

En utmaning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt med att befolk-
ningen ökar. Nyanlända behöver integreras i blandade boenden för att undvika segrega-
tion. Därför är det viktigt med ett långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhällsbyggnad 
och integration.

En annan utmaning är att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i  
arbetslivet.

Utöver SFI och samhällsorienteringen behöver nyanlända bättre språkkunskaper och 
kunskap om hur samhället fungerar. 
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Globalt mål: Hållbara städer och samhällen  

Aktuella delmål 
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87  

Demografisk försörjningskvot Män 0,85 0,85 0,86 0,86  

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,86 0,86 0,87 0,88  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Totalt 27,1 27,5 28,5 28,4  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 7,7 8,8 9,9 11,0  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Män 28,3 29,3 30,3 30,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 7,1 7,8 8,5 8,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Kvinnor 26,1 25,9 27,1 26,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 13,6 12,6 12,7   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 1,17 1,11 1,04   

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%)

42 42 42 38

Förflyttning 
Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka 
centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare (Ejdern, Gjutaren 
och Liljan, Sydöstra Centrum). Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra 
kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även 
behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse.

Under året har totalt 248 bostäder färdigställts i kommunen. Dessa är fördelade på 125 
småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i 
början av juni. Platsen designades av medarbetare på förvaltningen för Teknik tillsammans 
med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga och äldre, tjejer 
och killar.

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig 
tidsplan. Parken är fylld med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterläng-
tat inslag är den del av området som är en skatepark och som är framtagen i samarbete med 
den lokala föreningen.
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Kommunfullmäktige antog under året en ny avfallsplan. Göteborgsregionens kommu-
ner har gemensamt arbetat fram den nya regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030. 
Planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det finns även mål och 
åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och hantera och förebygga nedskräpning. 

Analys
Med en ökad tonvikt på att bygga tätare tätorter och framför allt ett tätare Kungsbacka 
stad så finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområ-
den. En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider 
ökar i vissa områden. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att gynna gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. 
Planeringen av gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. 
Fortsatta mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det 
så behövs. I Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och 
beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utred-
ningar när större förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Både 
för att ge invånarna möjligheter till rekreation samt att skapa ytor för dagvattenhantering 
och biologisk mångfald. 

Trots utmaningarna som det innebär att bygga tätare städer så väger fördelarna vida över 
nackdelarna och en högre täthet är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social 
och ekonomiskt hållbar kommun. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktions- 
         mönster
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64  

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203  

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  
inkl. biologisk behandling, andel (%)

42 42 42 38  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32  

 
Förflyttning 
Vi har ökat vår återanvändning av möbler. Genom samordning i kommunen kunde vi vid 
två tillfällen genomföra Öppet hus och skänka möbler från våra möbelförråd till kommu-
nens föreningar. Det blev mycket positiv respons och många glada föreningar som tog med 
sig mycket möbler. Totalt kunde ca 700 möbler återanvändas, vilket sparar på miljön och 
även kunde skapa nytta för vårt föreningsliv.

Som en del i arbetet med hållbar konsumtion tar kommunen fram ett batteri av repara-
tionstjänster, eller cirkulära tjänster, för interna inköp. Först ut är kommunens arbetskläder 
som nu ska kunna skickas på lagning hos skrädderi. Under året undantogs ca 1200 plagg 
från destruktion när äldreomsorgen skulle gå över till cirkulationstvätt. Befintliga plagg 
fick ingå i det nya avtalet i stället för att kasseras.

När vi inreder våra lokaler har vi lagt större fokus på att inventera befintliga inventarier 
för att på så sätt minska nyinköp och bidra till en hållbar konsumtion. Inventarier återan-
vänds från befintliga lokaler och från befintliga förråd. Vi renoverar också fler inventarier 
vilket också bidrar till ökade grad av återanvändning. Detta har resulterat i minskade 
investeringskostnader för inventarier samtidigt som befintliga resurser får fortsatt använd-
ningsområde.

Vi har medverkat i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya och uppda-
terade kriterier för hållbarhet vid upphandling. Vi har också varit drivande i att ta fram 
innehållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, som resulterat i 
det regionala styrdokumentet Riktlinjer för inköp av livsmedel.
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I vår interna e-handel har andel av köpen som var miljömärkta - inom de relevanta pro-
duktområden vi mäter - under 2020 varit 26,1 procent, vilket är en liten ökning från 2019 
då andelen var 25,5 procent. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om kon-
sumtionstrappan. Konsumtionstrappan eller avfallstrappan innebär att vi ska minska 
konsumtionen och minimera avfallsmängderna genom att återanvända, materialåtervinna, 
energiutvinna och i sista hand deponera. Vi har också haft ett flertal utställningar på 
Fyren om till exempel återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 
konsumtionsbeteende.

Återanvändning av byggmaterial eller utrustning har också fått större fokus. Inför 
exempelvis rivning av lokaler tas byggmaterial eller utrustning tillvara på vilket bidrar till 
hållbar konsumtion.

Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever i syfte att väcka intresse för att 
öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även 
ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att finna nya former för hållbar konsum-
tion. Vi har också arbetat med att tydliggöra information kring platser för hållbar konsum-
tion på vår hemsida samt att dessa platser visas på hemsidans kommunkarta.

Kommunen har under 2020 infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscen-
traler.

Kemikaliearbetet i kommunen
Inom ramen för kommunens kemikalieplan har ett kemikaliehanteringssystem införts. 
Systemet underlättar för hantering av våra kemikalier vilket är viktigt av både arbetsmil-
jöskäl men också för miljön. För att inventera kemikalierna i kommunen har en kemika-
liecoach anställts för att hjälpa kommunens verksamheter att registrera och sedan fasa ut 
olämpliga kemikalier. Inventeringen inleddes under 2020 och avses fortsätta under 2021. 
Innan inventering påbörjades fanns cirka 2400 produkter i kommunen. Ungefär 800 pro-
dukter togs bort redan i samband med inventeringen, så cirka 1 600 produkter registrerades 
in i systemet för vidare utvärdering. Utfasningen av produkter som innehöll kemikalier 
som är farliga för människors hälsa och miljön påbörjades omedelbart och vid årsskiftet 
fanns cirka 1 200 produkter kvar.

De olika kemiska produkterna är indelade i olika grupper utifrån vilka ämnesegenskaper 
de ingående kemikalierna har, exempelvis; allergiframkallande, farliga för gravida och mil-
jöfarliga. Kemikalieplanen har fokus på barn och unga och i gruppen ämnen som bedöms 
som cancerogena och mutagena registrerades 45 produkter. De flesta av dessa produkter 
hittades inom NO-undervisningen i skolverksamheterna. Utfasningen av dessa pågår och 
fortsätter under 2021.
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Analys
Kommunens arbete med hållbar konsumtion har under 2020 gjort stora framsteg även om 
vi bara är i början av de förändringar vi behöver göra. Vi ser att mängderna av avfall och 
förpackningar som hushållen och kommunen genererar minskar vilket är positivt även om 
det inte helt går att påstå att våra invånare blivit mer cirkulära. En del i minskningen är 
sannolikt vår övergång till att läsa tidningen digitalt. Konsumtion omfattar allt från fossila 
resor och transporter till mat och kläder. Kommunen handlar varor och tjänster för cirka 
tre miljarder per år och har därmed stor möjlighet att påverka marknaden.

Kommunen som organisation behöver ställa högre krav vid inköp av varor och tjänster 
så att dessa minimerar klimatutsläpp, resursanvändning samt gynnar biologisk mångfald. 
Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet. Vi behöver använda produkter och 
inventarier så länge som möjligt genom att använda intern bytesmarknad i större utsträck-
ning. Vi kan medverka till hållbar konsumtion genom att även köpa in begagnade varor. 
Samtliga dessa åtgärder inryms i begreppet cirkulär ekonomi där både kommunen och vi 
som privatpersoner behöver tänka mer utifrån funktion. Efterfrågas en funktion i stället 
för en sak ökar incitament för leverantören att leverera funktion med lång hållbarhet som 
också går att laga eller återanvända. Det blir inte dyrare (kanske billigare) för köparen men 
vi behöver vänja oss vid att inte ha nya saker jämt - det är ok att ha en reparerad sak.

Kungsbacka kommun har en hög ambition för att fasa ut farliga kemikalier. Med ett 
nytt system och en kemikaliecoach så bedömer vi att vi inom några år fasat ut de sämsta 
produkterna.

Figuren visar antalet inventerade produkter före och efter inventeringen 
samt vid årsskiftet 2020/21.
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 2,88 2,83 2,69   

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,33   

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton 
CO2e/inv

0,16 0,14 0,14   

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton 
CO2e/inv

0,18 0,19 0,16   

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,03 0,03   

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,93 1,92 1,84   

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton 
CO2e/inv

0,01 0,01 0,01   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 41,4 50,4 59,6 63,0 63,7

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%)

17,2 16,5 16,4 15,9  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9  

Förflyttning 

Borgmästaravtalet - Statusrapportering 2020-12-31
Kungsbacka kommun är sedan december 2018 ansluten till Borgmästaravtalet. Inom 
ramen för detta avtal har kommunen åtagit sig att ta fram en klimatstrategi innehållande 
mål och åtgärder för att begränsa utsläpp av klimatgaser samt minska effekterna av klimat-
förändringarna. Enligt avtalet ska en statusrapportering göras vartannat år för åtgärderna 
och vart tredje år ska strategin revideras.

Övergripande mål är att kommunen ska vara klimatneutral 2045, med delmålen;
• Utsläppen ska minska med 60 procent per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990, 

0 Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70  
 procent per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016 
o Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år  
 2030 jämfört med år 2016 
o Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter  
 ska helt fasas ut till år 2030 
o Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 procent till år  
 2030
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• Kommunen ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och 
utanför kommunens gränser samt 

• Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste klimat- 
anpassnings-utmaningarna.

De totala C02-utsläppen i Sverige räknat per invånare var 8 ton/år 2018, vilket är en 
minskning sedan 2008 med 3 ton. 2050 behöver vi vara nere på 1 ton för att klara  
1,5-gradersmålet (Parisöverenskommelsen). Störst utsläpp orsakas av våra investeringar 
följt av konsumtion av resor framförallt flygresor (se diagram nedan). Det är rimligt att 
anta att utsläppen i Kungsbacka följer riket men är sannolikt något högre i Kungsbacka då 
konsumtionsutsläppen följer invånarnas ekonomi. Tyvärr saknas fortfarande möjlighet att 
bryta ned data för konsumtionsparametrar på kommunal nivå varför de endast redovisas på 
riksnivå.

Utsläppen i Kungsbacka från transporter har ökat sedan 1990 trots att andelen miljöbilar 
nu är ca 15 procent och att vi per person kör mindre samt att varje bil rullar kortare sträcka. 
Detta förklaras med att vi totalt sett har fler bilar. Inom uppvärmning av bostäder och lokaler 
har vi däremot lyckats sänka CO2-utsläppen rejält. Troliga förklaringar är installation av 
solceller, bergvärme, värmeväxlare och liknande åtgärder (se diagram nedan).

Figur. Utsläpp av CO2 från kommunens geografiska yta. Omfattar endast transporter och energi.
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I klimatstrategins åtgärdsplan rapporteras sammanlagt 32 åtgärder. Av dessa har 4 
genomförts, 24 är pågående, 3 är ej inledda och en har annullerats. Genomförda åtgärder 
är Fossilfri kollektivtrafik i Kungsbacka stad, Varningssystem för översvämning (2014), 
Klimatkompenserade tjänsteresor för kommunens personal och Inarbetad klimatanpass-
ning i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Exempel på viktiga förflyttningar 2020
Solceller på kommunala byggnader. Totalt har vi 37 anläggningar med sammanlagt ca 15 
675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av konsumerad 
energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri. 

Kommunen körde under 2020 drygt 600 000 mil med sina fordon (upp till 3,5 ton) 
inkluderat tjänsteresor med egen bil. Av alla dessa resor skedde 76 procent med förnyelse-
bara drivmedel. Totalt släpptes dessa resor ut 575 000 kg CO2. Andelen fossilfria fordon 
var oförändrad 2020 och kvar på 63 procent vilket beror på svårigheter att bygga ut laddsta-
tioner för elbilar. Kungsbacka testade under 2020 en ny teknik, V2G, där elbilar används 
som tillfälligt energilager för att optimera energianvändningen.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil med 52 procent från 68 000 mil 2019 
till 33 500 mil 2020. Minskningen under 2020 beror till stor del på ökat distansarbete på 
grund av covid-19 men sannolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som 
infördes 2020. Utöver resor med egen bil i tjänsten har kommunen fortfarande ett antal 
fordon som drivs med fossila bränslen och med dessa har det körts 151 000 mil. Antalet 
flygresor under 2020 var 114 varav 24 var kortare än 50 mil. För samtliga fossila resor 2020 
bokförs en klimatavgift som under 2021 kan användas för klimatinsatser i kommunen (se 
tabell). 

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan 
genom att cykla, gå eller åka kollektivt istället för att åka bil. Utmaningen är uppbyggd 
som en poängjakt där klasser engageras i att tävla om olika priser. Under 2020 deltog 
ungefär 400 elever från 17 klasser från Björkrisskolan, Frillesåsskolan, Furulidsskolan, 
Hedeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan. Till slut vann 6B Smedingeskolan första pris 
i form av 8 000 kronor.

För femte året i rad deltog Kungsbacka kommun 2020 i projektet Vintercyklist. Målet 
med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela 
året. Under 2020 var det 58 sökande till 25 platser. Två nya företag har tillkommit under 
2020 i projektet Cykelvänlig arbetsplats, TeamOlmed och Mediq. Kommunen har fortsatt 
att hyra ut cykelförråd vid Hede och Kungsbacka station. 

Tabell. Fördelning av klimatkompenserade resor 2020.

Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift Mil fossilt Mil fossilfritt Komp (kr)

Tjänsteresa med fossila bränslen som görs 
med kommunens lätta fordon (under 3,5 ton).

5 sek per mil 151 319 465 275 756 595

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar. 5 sek per mil 33 500  167 500

Flygresor under 500 km med fossila bränslen. 500 sek per enkel resa 24  12 000

Flygresor över 500 km med fossila bränslen. 250 sek per enkel resa 114  28 500

Totalt 964 595
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Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk hållbarhet är mycket positivt 
för koncernen, som exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. Ekstas energian-
vändning under 2020 har varit rekordlåg, 94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanlägg-
ningar och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut sin fordonspark mot elbilar 
och 2020 var andelen elbilar 50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material har under 2020 ökat med 20 
procent.

Kommunen ställer krav i upphandling av entreprenader bland annat för asfaltsbelägg-
ningar och anläggningsarbeten. Dessa entreprenader får släppa ut maximalt 35 kg koldi-
oxid per ton asfaltsmassa för processerna asfalttillverkning, asfaltsutläggning och  
transporter. 

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.

Projekt för att minska matsvinnet har pågått under året och fortsätter under hela 2021. 
Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, 
serveringssvinn och tallriksvinn. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 
procent av en referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, 
dvs 30 g svinn per portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 
ton. Detta motsvarar en minskning på ca 20 g per portion.

Måltider har arbetat vidare med att minska matens klimatpåverkan. Under 2020 
orsakade kommunens livsmedel CO2-utsläpp motsvarande 4 ton. I nuläget innehåller en 
snittmatsedelsvecka en färsrätt, en fågelrätt, en fiskrätt, en vegetarisk rätt och en chark-
kött-övrigt-rätt. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de senaste åren och 
var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med förra 
året då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. Vi har mycket hög andel svenska råva-
ror i våra livsmedel, över 98 procent, utom för rena köttprodukter där andelen är 71 procent 
vilket beror på att vi prioriterat ekologiskt framför svenskt ursprung. Andelen ekologiska 
livsmedel var 2020 33 procent och därmed något under målet på 35 procent, vilket beror på 
att vi fokuserat mycket på klimatsmart och andel svenskt.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier 
har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik. 
Kungsbacka har för närvarande 196 stora aggregat (över 5 ton CO2-ekvivalenter) med 
totalt 3 300 ton (CO2-ekvivalenter) klimatpåverkande köldmedier. Målsättningen är att 
fasa ut dessa under 10 år för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större 
aggregat.

Tabell. Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd  
CO2-ekvivalenter (ton). Målåret är 2030.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 0

Mängd 3 300 0
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Inom projektet Energieffektiva storhushåll har kommunen infört komposteringsma-
skiner i nybyggda kök där matavfallet tas om hand och reduceras med 90 procent. Åtgär-
den minskar behov av utrymme i soprum samt antalet transporter för att forsla bort det 
matavfall.

Ett samarbete har initierats med vägföreningar och bostadssamfälligheter för att till-
sammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle.

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har 
målen hos en utförare varit att kontinuerligt använda 1–2 elcycklar/cyklar vid sina hem-
tjänstbesök.

Analys  
Utifrån arbetet med Borgmästaravtalet och klimatstrategin så har kommunen störst 
utmaningar vad gäller utsläpp från transporter och konsumtion. Utsläppen från transporter 
ökar i kommunen och för att nå målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030 
behöver stora delar av fordonsflottan – inte bara i kommunorganisationen – bli fossilfri 
och vi behöver underlätta för elektrifiering. Nationell statistik visar att 2020 var det första 
året som det såldes fler laddbara bilar i Sverige jämfört med dieselbilar. Samtidigt såldes 
det totalt 18 procent färre bilar under 2020, så det ska bli intressant att se utvecklingen i 
Kungsbacka när vi får statistik på kommunal nivå.

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtra-
fik. Konsumtiondelen är svårare då vi ingår i ett globalt system, men vi kan i kommunens 
verksamhet se till att vi blir mer cirkulära. Framförallt att vi vid våra inköp ställer krav på 
resurssnålhet, återanvändning och att vi efterfrågar funktion istället för en specifik produkt 
eller tjänst. För att öka möjligheten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. Det är med andra ord 
inom många områden vi behöver utveckla och för att åstadkomma denna förflyttning är 
det viktigt att vi alla vill vara med och att vi har kunskap och förståelse om behovet av 
förflyttning. 

Trots den stora utmaningen inom klimatområdet är det glädjande att konstatera att vi 
gör många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kun-
skap och förståelse för behovet av åtgärder. Vi behöver oftast inte svara på varför vi behöver 
göra åtgärder utan snarare vilka åtgärder bör vi göra. Ett område där våra åtgärder också 
visar positivt resultat är CO2-utsläppen från uppvärmning och elförsörjning. 
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Globalt mål: Hav och marina resurser  

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden

KOLADAnyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt 
(69%), 5 god (31 %) (från VISS).

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 
En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena 
avloppsvatten. Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har 
en tillståndsansökan i stort färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet 
från dubbelt så många personer som idag utan att miljöpåverkan ökar.
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Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projek-
tet testades två olika reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. 
Försöken visade också att dagens ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läke-
medelsrester. Försöken gav nya kunskaper som kommer stödja utvecklingen kopplat till det 
behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
Största källan för det övergödande ämnet fosfor till Kungsbackafjorden är jordbruksmark. 
Vid miljötillsyn av lantbruk ställs krav på skyddsåtgärder, t ex vid risk för läckage från 
hagar, tätt lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med kunden om 
hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekomstens 
ekologiska status. 

Arbetet med att hantera lakvatten från gamla deponier fortsätter och under 2020 har vi 
arbetat med åtgärder för lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och 
kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen är vi inne i en kartläggnings- och 
provtagningsfas.

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får 
ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunens största 
reningsverk, Hammargård. Fjorden bedöms ha måttlig ekologisk status och vi behöver 
därför arbeta mycket aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. 
För att minska kommunens påverkan på de marina miljöerna behöver insatser sättas in på 
land. Mycket av de näringsämnen och andra ämnen som riskerar att skada haven kommer 
ut i haven genom avrinning från de areella näringarna, industrier, dagvatten och gamla 
miljösynder så som deponier. 
Kommunen genomför löpande åtgärder som ska stärka förutsättningarna för kusten så som 
miljötillsyn och omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Förhoppningen är att dessa 
insatser över tid ska ge havet en möjlighet att återhämta sig. Utmaningen är dock relativt 
stor framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där allt större mäng-
der avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.

Källförteckning för fosfor i inre Kungsbackafjorden

Källfördelning för fosfor i Inre Kungsbackafjorden. (källa SMHI Vattenwebb)

Jordbruk 
61%

Skog & Hygge  
17%

Myr 1%

Avloppsreningsverk 
8%

Enskilda avlopp 
7%

Urbant inkl  
dagvatten 5%

Industri 0%

Övrigt 1%
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Globalt mål: Ekosystem och biologisk mångfald  

Aktuella delmål: 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land  
        och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,3 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 
Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungs-
backaån och den handlingsplan som kommunen tagit fram. Under 2020 har kommunen 
arbetat med området från Signeskulle och norrut till Hede. Vi har planterat många träd 
och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda möjligheter till liv och 
nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 
möjligheter för insekter och vedlevande svampar. 

Kommunen har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett 
arbete för att bidra till att främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemen-
sam plan där bland annat flera testytor och fem ängsytor har gjorts iordning och skyltats 
för att informera om åtgärderna

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi 
själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exem-
pelvis parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring 
hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir 
inte katastrof över en natt. Inte annat än för just den växten eller det djuret som försvinner. 
Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utrotas.

Att riskera den biologiska mångfalden är lite som att spela rysk roulett – vi vet inte vilka 
arters förvinnande som blir katastrof och inte heller hur många arter som kan försvinna 
innan det får stor påverkan på oss människor.

Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främ-
sta redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i 
vatten. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att hantera och informera om riskerna 
med invasiva arterna som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. 

Kommunen kan som markägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn. 
Vi har även möjlighet att tillskapa mer död ved i naturen vilket i många fall är en bristvara.  
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen  

Aktuella delmål: 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Totalt

16  25   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Män

5  10   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Kvinnor

26  41   

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418  

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 
och statsbidrag Totalt

   3,0  

 

Förflyttning 
Enligt vår egen trygghetsundersökning från 2020 (1364 svar) uppger 24 procent att de 
alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast känner 
sig trygga. Samtidigt sjunker den upplevda tryggheten enligt SCB:s medborgarundersök-
ning, både i Kungsbacka och nationellt. Trygghetsindexet för Kungsbacka ligger nu på 
59 (2019: 60, 2018: 64) men över medel som är 55 för Sveriges kommuner. Den nationella 
trygghetsundersökningen från 2020 visar en ökad oro för brottslighet i samhället, framför 
allt hos män om vi tittar på siffrorna från Kungsbackas lokalpolisområde. Kvinnors oro 
för brottslighet i samhället är oförändrad från 2019. Även otrygghet vid utevistelse sent på 
kvällen eller andelen som valt en annan väg på grund av oro har ökat hos både kvinnor och 
män i Kungsbacka. 

Under 2020 har vi haft en ökning av tillgreppsbrott, bedrägeribrott, bostadsinbrott, 
skadegörelse och våldsbrott. Trafikbrott har minskat en aning och narkotikabrotten har 
minskat eller varit oförändrade. Organiserad brottslighet är något polisen aktivt bevakar. 
Kungsbacka kommun har representanter i länsstyrelsens nätverk mot människohandel och 
prostitution för att förebygga denna typ av organiserad brottslighet. 

Kommunfullmäktiges första helt digitala möte hölls sedan pandemin med covid-19  
bröt ut.

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och 
åtgärdat dessa med exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning.
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mycket aktivt och bedrivs i 
tätt samarbete med bland annat polisen, kollektivtrafiken, föreningslivet och våra invånare. 
Exempel på uppmärksammade insatser är trygghetsvandring av kommunens föreningar 
under sommaren 2020, nattvandringen och Grannsamverkan. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sve-
rige, stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Under 2020 har vi sett en 
ökning av flera brottstyper och den upplevda tryggheten sjunker. Detta kräver att vi aktivt 
samverkar med olika aktörer för att minska otryggheten och brottsligheten på flera olika 
plan. Som offentlig aktör måste vi arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa våra 
invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället.
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADAnyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Genom medverkan i projektet Glokala Sverige och utbildningssatsningen inom detta har 
vi stärkt politisk samstämmighet för hållbar utveckling. 

Kommunens hållbarhetsbokslut har utvecklats under 2020 och innehåller analys av vilka 
områden Kungsbacka kan göra störst nytta utifrån de globala målen. Under 2020 besluta-
des för redovisningen av budget 2021 att hållbarhetsbokslutet ska vara en del av underlaget 
när kommunen bedömer God ekonomisk hushållning.

Kommunen har under året haft ett flertal studenter som gjort sina examensarbeten i 
Kungsbacka. Något kommunen gör som partner till Miljöbron som hjälper till att för-
medla kontakter mellan arbetsplatser och studenter.

Vi har samarbete med invånarna i många sammanhang. En dialog som trots covid-19 
kunde genomföras var kommunens förslag till ny översiktsplan (ÖP), där kommunen 
bemannade en utställning på Kungsmässan under en vecka i augusti.

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva 
bidragit till att sex träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Vi 
har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt 
digital distansundervisning för att nå ut. Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår 
mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja 
invånare att bli en del av vårt digitala samhälle. 

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 
2020 genomfört omgång 3. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både 
bygg och måleri med språkstöd.

Jobbmäklare och praktiksamordnare har under 2020 fortsatt sitt uppsökande arbete 
till näringslivet, vilket resulterat i många nya företagskontakter både regionalt och lokalt. 
Jobbmäklare har genomfört ett mindre jobbspår tillsammans med fyra golfklubbar i 
Kungsbacka där fem personer fått anställning. 

I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs inför sommaren 
110 nya praktikantplatser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till.

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveck-
ling. Detta för att stärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete vilket förhoppningsvis 
kan förflytta hela kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt 
och externt att hållbarheten är viktig i Kungsbacka.

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är 
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att sprida kunskap om hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett ”titt-hål” som 
visar vad som gömmer sig i marken i form av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur 
vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset när det börjar skymma. En 
trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi kliver.

Vi samarbetar med invånarna kring hållbar konsumtion, bl.a. inom följande projekt: 
Upcycle-tävling, Resterkocken, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa minskar 
avfallet, Avfallsappen, Bytardagen mm.

 
Analys
Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Enligt såväl Agenda2030-delegationens betänkande som Kungsbackas lokala prioritering, 
är det dock av stor vikt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Såväl de globala hållbarhets-
utmaningarna som det vi i Sverige kallar för välfärdsutmaningen kan enbart lösas genom 
nya samarbeten och fundamentalt nya arbetssätt och lösningar. I Kungsbacka och Väst-
sverige finns en enorm potential hos företag, ideell sektor, inom akademin och hos våra 
invånare - det behöver vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle. 

Utställning om nya översiktsplanen.
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en 
regional nivå. Årets bedömning innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare år. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen. Det är 
endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Miljömål Regional mål
bedömning 

Miljötillstånd 
(regionalt)

Nationell mål
bedömning

Miljötillstånd 
(nationellt)

Begränsad  
klimatpåverkan

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

Frisk luft Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig 
försurning

Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Skyddande 
ozonskikt

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Ja Neutral utveckling

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nära Neutral utveckling

Ingen  
övergödning

Nej Positiv  
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar 
och vattendrag

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av 
god kvalitet

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och 
levande kust och  
skärgård

Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
 våtmark

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Storslagen 
fjällmiljö

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd 
miljö

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt 
och djurliv

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2020. Trots att många 
bra initiativ finns krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. Länet, precis som Kungsbacka, delar de utmaningar som finns nationellt 
där klimat och biologisk mångfald pekats ut som särskilt angelägna områden. På nationell 
nivå är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Nu har vi nått målåret 2020 och när vi framöver tar sikte på 2030 kan konstateras att 
många miljöproblem återstår att lösa. Det krävs ett kraftfullt uppväxlat arbete inom alla 
samhällssektorer om målen ska kunna nås. Inom vissa områden finns positiva inslag och 
trender men i en sammanvägd bedömning tas de allt som oftast ut av negativa trender.

En utmaning i länet är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhål-
landevis hög och en mängd tung trafik passerar dagligen genom länet. Totalt står trans-
porter för 46 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Transporter har även påverkan på 
områden såsom luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp. Undersökningar indikerar 
att de halländska männen kör längre sträckor med bil än vad kvinnorna gör. Likaså är 
andelen kvinnor som använder kollektivtrafik, cykel och gång markant högre än motsva-
rande andel bland männen.

Mycket av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med 
den undanträngning som ett ökat anspråk på resurser för med sig. Det behövs former för 
att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Tillgång till grönska 
och grönområden har också viktiga kopplingar till människors hälsa och välbefinnande 
som är en del av generationsmålet. Länet är expansivt och resurserna behöver räcka till fler 
personer över tid. Frågan om att skydda vårt dricksvatten har fått ökat fokus. Likaså har 
den pågående pandemin satt ljus på vårt importberoende för livsmedelsförsörjning, vilket 
möjligen kan påverka hur vi kommer att värdera åkermarken framöver.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Krav i upphandlingen av 
livsmedel  Näringsriktig mat i 
alla åldrar

- Hållbar lokal  
livsmedelsproduktion 

- Värna jordbruksmark

+ Leverera Välmående börjar 
nå barn & unga på bred front
 + Brukardelaktighet

 Psykisk ohälsa, unga 
kvinnor
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Många äldre döda i covid-19

- Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande  
perspektiv i samhället
- Motverka en ökning av  
narkotikamissbruk

+ Digital värd för äldre 
 + Ines mål - hållbarhet 
 + bäst på programmering

- SFI-elever som klarar flera 
kurser

- Allas tillgång till objektiv 
information

 + Kollegialt lärande inom 
skolan
 + Utbildningar
 + Goplatsen – framtagen i 
dialog med flickor 

- Andelen heltidsarbetande 
inom kommunen  
(kvinnor-män)
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana  
kulturer

 + Bra dricksvattenkvalitet
 + Bra avloppsrening

- Sjöar och vattendrag med 
god ekologisk status
- Dricksvattenkapacitet  
vid torka
- Minimera in- och utläckage

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Långsiktig planering och 
budgetering

 + Energianvändningen 
minskar
 + Eksta minskar varmvatte-
nanvändningen och produce-
rar egen el
+ Utbyggnad av solceller

- Mer egenproducerad el
- Minska förbrukningen
- Öka energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar

+ Aktivt jobbsök – matchning 
på arbetsmarknaden
+ Lärande bygg
 + Jobbmäklare

- Bättre resurseffektivitet i 
konsumtion och produktion

- Kommunen kan vara mer 
drivande för att utveckla 
resurseffektiviteten i kon-
sumtion och produktion

+ Ökad dialog med stat  
och region för hållbara  
transporter
 + Stöttat företag under 
pandemin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Förändra invånarnas och 
företagarnas bild av kommu-
nens näringslivsarbete

 + Ökad samhällsinformation 
för nyanlända
 + Mer svenska för fler 
grupper

- Brukardelaktighet
- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Integration av nyanlända 
- Utbildning i svenska
- Barnperspektivet

- Samhällsbyggnad för ett 
inkluderande samhälle
- Aktivt arbete för hållbar 
integration

Sammanfattande analys – Vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad krävs för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungsbacka prioriterar målet.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

 + Stadsomvandling och 
förtätning
+ Idrottsparken framtagen 
med föreningar
 + Ny cirkulär avfallsplan

- Hållbara transportsystem 
för alla
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

- Ökad användning i staden 
av yteffektiva färdsätt
- Skapa ”hela resan” för våra 
invånare

 + Hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden
 + Återanvänder byggmate-
rial, kläder och möbler
+ Fasar ut farliga produkter

- Matsvinn
 Hållbar upphandling
- Resurseffektivitet/Minska 
mängden avfall 
- Allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar

- Förståelse och kunskap 
(inköpsmakt och betydelse i 
ett långsiktigt perspektiv)
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion istället för 
produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

 + 2020, 83 solcellsanlägg-
ningar
 + 76 % av våra resor med 
förnyelsebara drivmedel
+ V2G

- CO2 från transporter
- Energieffektiva
- Genomsnittlig körsträcka 
med personbil per invånare
 Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Snabbare omställning till 
förnyelsebar fordonspark
- Bygga ut laddstationer
- Cirkulära konsumtions-
mönster 

+ Renar från läkemedels-
rester
+ Hög reningsgrad på 
avloppsreningsverken
+ Åtgärdar gamla deponier

- Minska näringsläckaget till 
de marina miljöerna

-Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget

 + Utvecklat miljöer längs 
Kungsbackaån
 + Bekämpat invasiva arter

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald 
i den fysiska samhällsplane-
ringen
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där  
kommunen är markägare
- Minska utsläppen till  
vattendragen och haven

+ Identifierat otrygga platser
+ Trygghetsvandringar

- Upplevd trygghet
- Tillit till det demokratiska 
systemet

- Främja invånarnas  
upplevda trygghet
- Ökad dialog för tillit till det 
demokratiska samhället

+ Dialog med invånarna kring 
ny ÖP
+ Utbildning i Hållbarhet – 
Glokala Sverige
 + Digitala mötesplatser

 Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och  
privatpersoner 

- Nya samarbeten, arbets-
sätt och lösningar för att till 
fullo utnyttja den samlade 
kraften och förmågan i sam-
hället

Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå 
ger det om Kungsbacka prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men 
området bör prioriteras utifrån nationell jämförelse. 

Fet stil
Dessa områden bör prioriteras för störst sammanvägd “glokal” effekt – satsningar här bör ge “mycket pang 
för pengarna” både utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. 



Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

I 2020 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi 
kommunens arbete utifrån de globala målen. Bokslutet 
kompletterar organisationens årsredovisning.
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