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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agendan 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 Vision 2030 beslutades  Visionen pekar 
tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl ekonomiskt som 
socialt och ekologiskt  Inom ramen för kommunfullmäktiges 
prioriterade mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
är ett av fokusområden att anpassa kommunens arbete till de 
globala hållbarhetsmålen  

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt, 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  

För att redovisa och granska kommunens arbete utifrån de 
globala målen kompletterar vi organisationens årsredovisning 
med detta hållbarhetsbokslut  

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, trots en hel del stora utmaningar, en hållbar och välmående 
kommun med bra förutsättningar att även vara det i framtiden. Hållbarhetsfokus i hela 
organisationen har ökat och många verksamheter gör bra och effektiva prioriteringar. 
 Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms Kungsbacka uppnå god ekonomisk hushållning. 

I ett globalt perspektiv så är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, som för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera dessa 
områden behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna mini-
meras. 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. 

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. 

 

FOTO Ciprian Gorga
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Sammanfattning 
Den största utmaningen välfärdsländerna står inför är att förändra vår konsumtion så 
att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den 
biologiska mångfalden. Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav i upphand-
lingen av livsmedel. Vi har även ett aktivt och strategiskt genomarbetat arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och infört nya lösningar för källsortering. 
Offentliga inköp anses som ett avgörande verktyg för omställningen till en hållbar livsstil 
och kommunen behöver ställa ännu högre krav vid inköp av varor och tjänster så att dessa 
minimerar klimatutsläpp och resursanvändning.  

Viktigast för att hantera klimatutsläppen är att vi skapar hållbara resor och transpor-
ter. Här tar vi viktiga steg genom vårt arbete med fossilfri fordonsflotta, det nationellt 
omtalade projektet V2G och våra nya reseregler. En viktig förutsättning för att maximera 
nyttan är ett regionalt samarbete för att planera och prioritera satsningar inför framti-
den. Vi behöver gå över till förnyelsebar för uppvärmning, transportering och elförsörj-
ning men även minska vår energianvändning. Vi är på rätt väg vad gäller utsläppen från 
uppvärmning, elförsörjning och transporter. Inom detta område anses de kommunala 
bostadsbolaget Eksta AB:s arbete kring energiproduktion och -användning vara ledande 
i Sverige. Både Eksta AB och kommunen i stort arbetar framgångsrikt med utbyggnad 
av solceller och fjärrvärme från förnybara källor. För att klara utmaningen behöver vi öka 
andelen förnyelsebar energi i kommunen ytterligare men också stimulera våra invånare att 
göra det.  Kommunen har relativt stora utsläpp av partiklar och kväveoxider vilka framfö-
rallt kommer från utrikes transporter som går igenom kommunen. 

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och stor tillit till demokratin. 
Trots detta måste vi som offentlig aktör arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa 
våra invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället. Bostadsutvecklingen 
koncentreras till våra stationsorter och där arbetar vi med ”mellanrummen” för att kunna 
erbjuda gröna områden i våra bostadsområden. Hede station och tillhörande pendelparke-
ringen har varit viktiga steg för en hållbar utveckling av vår centralort. Nya boenden med 
särskilt service är ett viktigt steg i vår ambition att erbjuda bostäder för alla. Kungsbacka 
fortsätter att växa i snabb takt och vi tar även emot fler nyanlända än tidigare. Framöver 
ser vi att dessa faktorer kan innebära en risk för ökat ojämlikhet och i förlängningen soci-
ala utmaningar som t.ex. ökad segregation. Medvetenheten kring detta i våra samhälls-
byggnadsprocesser har ökat och framförallt i arbetet med ny översiktsplan ser vi bättre 
och bredare underlag och analyser.  

Fattigdom och hunger är, globalt sett, inget problem i Kungsbacka. Dessutom ser vi att 
långvarigt försörjningsstöd har minskat. Vi har utvecklat vår unika arbetsmarknadspro-
cess, erbjuder yrkesutbildningar inom områden som ofta leder direkt till anställning, och 
är med i att skapa nytänkande vägar till arbete. För att klara nuvarande och kommande 
kompetensbehov behöver vi även fortsättningsvis hjälpa att matcha personer till rätt 
arbete. Det vi ser som utmaningar är att hantera lokala inkomstskillnader och utveckla en 
högre självförsörjningsgrad av livsmedel speciellt via ekologisk odling som har relativt låg 
andel i Kungsbacka.  

Solceller på taket till 
 Aranäsgymnasiet 
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Även om Kungsbacka ligger bra till i övrig hälsostatistik visar jämförelser att vi i ett 
nationellt perspektiv behöver utveckla ungdomars psykiska ohälsa. Här ser vi att det 
stora utvecklingsarbetet Leverera Välmående börjar nå barn & unga på bred front. Ett 
annat område att utveckla är vårt förebyggande arbete kring läkemedelskonsumtion och 
drogmissbruk. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av läromiljöer som är inklu-
derande och trygga, till exempel genom en ny öppen förskola med språkstöd. Ett vik-
tigt utvecklingsområde är att SFI-elever ska klara fler kurser. I ett globalt perspektiv är 
Sverige, inklusive Kungsbacka, ett av världens mest jämställda länder. Nya satsningar för 
att nå ännu längre är avidentifierad rekrytering och ett systematiskt arbete för jämställda 
skolresultat. Statistiken visar dock på två tydliga utvecklingsområden: andelen kommunalt 
anställda kvinnor som jobbar heltid och kvinnors medianinkomst relativt männens. 

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. Kommunen har ett stort lokalt ansvar och fjärilsrestauranger är ett bra initia-
tiv för att vårda biologisk mångfald. Vi behöver fortsätta bevara, restaurera och säkerställ 
hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i vatten. Samtliga större vattendrag 
som mynnar havet och i Kungsbackafjorden har problem med övergödning. Därför har 
vi arbetat med vattenreningsfilter och gör stora satsningar för att utveckla kvalitet i både 
vattenproduktion och -rening. Vi har även haft en strandskyddskampanj. Utmaningen är 
dock relativt stor framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där 
allt större mängder avloppsvatten ska tas om hand. Vi behöver alltså även fortsättningsvis 
förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp framförallt näringsämnen både från 
bebyggelse och areella näringar som jord- och skogsbruk.  

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. Viktiga steg 
för att ytterligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen av nya verksamhets områden 
samt införandet av Lätt och rätt i Kungsbacka. Bedömningen är att det är invånarnas bild 
av kommunens näringslivsarbete som behöver förbättras. Framöver ser vi att såväl den 
kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer drivande i att 
förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.  

På strategisk nivå har vi under året tagit stora kliv med bland annat utvecklad internkon-
troll, utvecklat risk- och sårbarhetsarbete, ett utvecklat hållbarhetsbokslut samt utvecklad 
bedömning av god ekologisk hushållning. Sammanlagt ger detta mycket bättre förutsätt-
ningar för långsiktiga hållbara beslut och prioriteringar. Kungsbacka kommun har tagit 
stora steg till att vara en modern aktör med många samarbeten. Vi ser en kraftigt utvecklad 
dialog med invånare och företagare och många initiativ för nya partnerskap. I Kungsbacka 
och Västsverige 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. 

Hammargårds reningsverk 
med Kungsbackafjorden i 
bakgrunden 
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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 2015 2016 2017 2018 

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

3,1 2,5 3,0

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

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

 

Förflyttning
Fattigdom finns givetvis även i Kungsbacka. Statistiskt tillhör Kungsbackas invånare 
dock de mest välbärgade i Sverige och i och med detta de allra mest välbärgade i världen. 
Ekonomiskt utsatta personer och hushåll finns, så även barn som växer upp i ekonomiskt 
utsatta förhållanden men detta är även med svenska mått mätt ovanligt.  

Analys
Målet är inget prioriterat arbetsområde. 

I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett problem i Kungsbacka däremot behöver 
lokala inkomstskillnader i ett starkt växande Kungsbacka över tid hanteras. 

 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
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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 2015 2016 2017 2018

Invånare med fetma, andel (%) 11 12 0 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 7 8 10 11
 

Förflyttning 
För att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jordbruk ställer vi krav på 
de livsmedel vi upphandlar. Förutom 35 % ekologiska livsmedel arbetar vi med att ställa 
motsvarande höga krav som gäller för Sveriges produktion, vilket har lett till att vi serverar 
svensk spannmål och minst 90 % svenskt kött i våra verksamheter. Vår tuffa uppföljning av 
djurskyddskrav under året har påverkat några av de stora livsmedelsproducenterna och lett 
till att inte bara vi utan hela det offentliga Sverige fått produkter som bättre lever upp till 
ställda krav.  
 För äldreomsorgen har Måltider sett över proteininnehållet för att minska risken för 
felnäring.  

Analys
Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas. 
 I ett globalt perspektiv är inte hunger ett problem i Kungsbacka. Vi behöver dock 
utveckla en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. För att säkra våra livsmedel är det 
viktigt att våra areella resurser hanteras varsamt. Ett sätt att göra det är via lokal ekologisk 
odling som för tillfället har relativt låg andel i Kungsbacka. 
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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 2015 2016 2017 2018

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,8 84,7 84,9 85,1

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

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syn-
drom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt 

46,4 49,2 50,6 48,9

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syn-
drom samt beteendestörningar, andel (%) Män 

37,0 41,8 42,3 42,6

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syn-
drom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor 

50,8 52,7 54,5 52,1

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv Totalt 

3 340 3 113 2 997 2 925

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv Män 

2 891 2 801 2 639 2 460 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv Kvinnor

3 737 3 388 3 312 3 336 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt 326,6 326,5 316,0 297,4

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män 268,6 269,8 253,0 239,3

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor 384,0 382,7 378,5 355,0

Förflyttning 
Det stora utvecklingsarbetet Leverera välmående har hittat en struktur med ca. 50 medar-
betare från tre förvaltningar. Under 2019 har vi börjat se allt fler konkreta aktiviteter inom 
spåren kompetensutveckling, Den breda vägledningen, Rörelse i skolan och Positiva rela-
tioner. Det är inte möjligt att se några effekter i statistiken men en stor del av deltagande 
medarbetare och elever är positiva till aktiviteterna de deltar i. Vidare har, i samarbete med 
Region Hallands lokala Kungsbackanämnd, en kurs i psykisk livräddning erbjudits alla 
anställda. Ca. 1200 personer har gått utbildningen, varav ungefär 300 externa (Regionens 
medarbetare, föreningsmedlemmar och privatpersoner). 

Inom såväl äldreomsorgen som Individ & familjeomsorgen sker satsningar på brukar-
delaktighet (88% av de tillfrågade inom äldreomsorgen känner sig delaktiga i sin planering) 
samt på Vård- och stödsamordning.  
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Även utanför Leverera Välmående satsas på fysisk aktivitet, bl.a. för barn- och 
 ungdomar med funktionsnedsättning, skolelever (fler än dubbelt så många som året innan, 
totalt  843 elever, har deltagit i “På egna ben”), kommunens anställda samt äldre. Ett 
intressant projekt handlar om att använda dans och balans för personer med demens och/
eller olika neurologiska sjukdomar, för att fokusera på sambandet mellan aktiviteter och 
aptit. Projektets resultat presenteras i slutet av 2020.  

”Tillsammans för varje barn” har startats som pilot i skolområde Hålabäck – Gullregn 
där två tvärprofessionella team arbetat med yngre respektive äldre barn och ungdomar. 
Arbetet är igång och det genomförs konkreta, förebyggande insatser för och med ett antal 
familjer i Kungsbacka. 

För att förebygga och behandla missbruk och samsjuklighet arbetas med en integrerad 
vårdkedja, i samverkan med regionen. 

Specifikt drogförebyggande arbete sker i skolorna och genom särskilda satsning som till 
exempel ”Kommun och Polis on tour”. 

 
Analys
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 samt 
narkotikamissbruk är utmaningar vi behöver arbeta med. Även läkemedelskonsumtionen 
är ett utvecklingsområde. 

Även om vi ännu inte kan se någon positiv förändring i statistiken så arbetas det åt rätt 
håll och fokus inom detta mål bör vara att hålla i och hålla ut. Attityder kring droger och 
utvecklingen av narkotikarelaterade brott bör bevakas noga för att få en tydligare bild av 
utvecklingen i Kungsbacka. 

Vi har goda förutsättningar i Kungsbacka, men utmaningar finns till exempel i form 
av psykiska ohälsa bland unga 
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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 2015 2016 2017 2018

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

92,7 94,1 92,0 92,3

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

91,6 93,2 89,5 90,7

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

93,7 95,1 94,7 94,0

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 (%) Totalt

80,0 80,4 80,6 78,3

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

77,2 76,5 80,1 78,5

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

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

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

23,3 14,9 10,9 11,3

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

79,4 77,5 75,1 75,7

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

81,5 77,3 77,1 78,2

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

83,4 84,0 82,4 82,9

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

17,9    

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

80,6 83,6 86,4 81,4

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

71,5 75,5 85,1 79,1

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

85,8 88,8 91,7 85,5
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Titel 2015 2016 2017 2018

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

33,3    

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) Totalt

49 49 41 40

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) Män

39 42 30 39

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) Kvinnor

57 54 52 41

• Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 5)  
• Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker (åk 9) 

Förflyttning 
Under året har vi genomfört eller påbörjat 5 olika yrkesutbildningar med språkstöd för 
nyanlända. Fokus har legat på områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor, t.ex. 
bygg samt vård & omsorg. En stor andel av de som fullföljde utbildningarna har kunnat få 
jobb.  

Den nationella satsningen på ökad likvärdighet för elever i grundskolan innebar 15,9 
miljoner kronor i statsbidrag som används  t.ex. för utökad personal, nya uppdrag i tjänster, 
riktat stöd till små grupper, inköp av utrustning och material samt organiserat studiestöd 
efter skoltid.  

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. 

Vi startade en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka. På öppna förskolan får barn leka 
med andra barn och vuxna träffar andra vuxna. 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.  

Alla skolans medarbetare har fått, eller får i början av 2020, en skräddarsydd version av 
kommunens utbildning i barnrätt. Utbildningen lyfter hur vi kan använda principerna i 
praktiska situationer samt hur vi prövar det som kallas barnens bästa.  

 

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. 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. 
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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 2015 2016 2017 2018

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Totalt

60 62 62 63

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola och 
skolbarnomsorg, andel (%) Totalt

60 61 61 61

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

63 65 64 65

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

68 65 68 76

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

72 67 69 71

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

73 69 62 68

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

43 47 46 48

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Män

79 79 80 80

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola och 
skolbarnomsorg, andel (%) Män

78 78 78 79

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

76 82 77 77

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

75 72 77 82

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

77 87 90 86

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

83 79 77 77

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

63 61 64 63

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Kvinnor

56 58 58 59

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola och 
skolbarnomsorg, andel (%) Kvinnor

59 60 59 60
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Titel 2015 2016 2017 2018

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

59 62 61 62

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

63 61 63 73

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

72 65 66 68

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

64 61 51 62

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

41 45 44 46

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

27,0 28,4 30,3 30,9

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

75,1 75,4 76,2 76,1

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

99,0 100,3 100,3 101,1

  
Förflyttning 
Förvaltningsledningen för Gymnasium och arbetsmarknad slutförde ett pilotprojekt 
tillsammans med GR inom jämlik och jämställd välfärd. Arbetsområden inom detta har 
bland annat varit avidentifierad rekrytering och utveckling av statistik för att följa pojkar 
och flickors resultat. 

Resultatet i elevenkäten gällande jämställdhet har förbättrats över den senaste treårspe-
rioden.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har antagit ett mål kring jämställda insatser. 
Bland annat granskar förvaltningen ett antal olika insatser för att se eventuella skillnader 
mellan kön.  55 slumpmässigt utvalda utredningar som utförts mellan 2017 och sommaren 
2019 har hittills granskats. Granskningen visade inte på några egentliga brister utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv men då underlaget var litet kommer fortsatta granskningar 
genomföras 2020.  

En ny rutin för arbetet med våld i nära relation har tagits fram under året. 380 medarbe-
tare har gått en utbildning kring ”Våld i nära relation”. Målet är att samtliga medarbetare 
ska gå denna grundläggande utbildning. Genom att säkerställa att alla anställda har en 
grundläggande baskunskap ska utsatta individer få hjälp oberoende av var i verksamheten 
de befinner sig. De kommuninnevånare som är i behov av stöd utifrån sin våldsutsatthet 
eller utifrån sitt våldsutövande ska få den hjälp och det stöd de är i behov av.  

Analys
I kommunens leverans till invånarna har vi i många år haft ett jämställdhetsperspektiv, 
t.ex. i skolan och i Fritids arbete med idrottsföreningar. Indikatorerna pekar dock på två 
tydliga utvecklingsområden där vi idag saknar uttalade strategier: andelen kommunalt 
anställda kvinnor som jobbar heltid är påtagligt lägre än männens, och bland våra invå-
nare är kvinnornas medianinkomst endast ¾-delar av männens. I ett globalt perspektiv är 
Sverige, inklusive Kungsbacka, ett av världens mest jämställda länder och således är detta 
inget högt prioriterat område. Vi bör dock öka medvetande kring att en del arbete återstår.
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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 2015 2016 2017 2018

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

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

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

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantita-
tiv status, andel (%)

100,0 100,0   

Förflyttning 
För att möta framtida produktionskrav samt bibehålla god kvalitet på dricksvatten pågår 
ett antal projekt inom Fjärås bräcka såsom; framtagande av nya produktionsbrunnar, 
utökade antal infiltrationsbassänger, ny intagsledning ifrån Lygnern, större diameter på 
ledningsnät, större reservoarvolym i vattenverk samt utökad vattendom. 

På kommunens stora reningsverk, Hammargård, har gjorts ett antal åtgärder för att 
bättre klara extrema flöden som vid skyfall och snösmältning. Dessa åtgärder minskar 
risken för att bland annat näringsämnen läcker ut i Kungsbackafjorden.  

Analys  
Samtliga större vattendrag som mynnar havet och i Kungsbackafjorden har problem med 
övergödning. De innersta delarna av Kungsbackafjorden bedöms till och med ha otillfreds-
ställande ekologisk status bland annat beroende på övergödning. Kommunens dricksvat-
tenförekomst, Lygnern, har klarat sig bra och bedöms ha god ekologisk status. Vi behöver 
därför även fortsättningsvis förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp av framfö-
rallt näringsämnen både från bebyggelse och areella näringar som jord- och skogsbruk. 
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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 2015 2016 2017 2018

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

 98,3 50,4 82,9

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på vär-
meverk inom det geografiska området, andel (%)

 99 99  

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

18    

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv

8 8 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

6   

 

Förflyttning 
Utbyggnaden av solceller pågår enligt plan. Kommunen har ökat installerad effekt av solceller 
med 13 % till 2,2 MW. Vårt kommunala bostadsbolag Eksta AB producerade 2 254 MWh i 
solcellsanlägganingar under 2019 vilket motsvarar kommunens installerade effekt. 

Ett äldreboende har minskat sin energianvändning med 20 000 kWh genom att byta ut 
alla lampor till lågenergi samt att släcka i alla rum som inte används. 

Arbetet med att minska energianvändningen i vardagen genom att bland annat stänga 
lampor och elapparater i enlighet med klimatstrategin har avstannat. Det har bland annat 
visat sig svårt att genomföra i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. I det nystartade Teknikens 
Hus har arbetsplatserna försetts med strömbrytare som stänger av hela arbetsplatsens energi-
försörjning när den inte används, vilket är ett bra exempel på hur vi enkelt kan spara energi. 

Analys 
Kommunen har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 
2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 % 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. Vi behöver också stimulera våra invånare att installera solceller. 
Kommunen behöver också bli bättre på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in 
åtgärder där dom ger bäst effekt. 
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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 2015 2016 2017 2018

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 247 549 267 472 271 668  

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef 1,5 1,4 1,5 1,5

Invånare 17-24 år som varken arbetar  
eller studerar, andel (%)

6,4 6,2 5,6  

  

Förflyttning 
Byggnadsnämnden har utvecklat sitt förhållningssätt gentemot företagare och arbetar med 
att automatisera handläggningen av bygglov för att minska handläggningstiden och ökaför-
tagares nöjdhet. 

Arbetsmarknadsprocessen har under 2019 utvecklats och förfinats ytterligare. Över 130 
personer har avslutats för arbete eller studier. Kostnaderna för utbetalning av försörjnings-
stöd har minskat med 3,5 mkr under 2019 tom november jämfört med 2018.  

Inom det kommungemensamma prioriterade initiativet ”Hög frånvaro - nya arbetssätt” 
har det tagits fram förbättrad frånvarostatistik och rutiner som gör att elever uppmärksam-
mas tidigare vid hög frånvaro. Målet är att minska avhoppen från gymnasieskolan, samt få 
tillbaka ungdomar i studier eller annan aktivitet.  

Flera vård- och omsorgsboenden i både extern och kommunal regi har samarbete med 
företaget Ung Omsorg, vars affärsidé är att skapa meningsfulla möten mellan generationer 
och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. Andra typer av samarbeten sker med orga-
nisationer såsom Rotary, Röda Korset, Kyrkan, Lions, skolorna, biblioteken och Kultur i 
Halland.  

Vi har arbetat med nytänkande vägar till arbete, till exempel utbildningar och praktik 
med språkstöd, nya yrkeshögskoleutbildningar och sociala krav i upphandlingar. Lärande 
bygg är en utbildning öppen för alla som har svårt att arbete, som även erbjuder språkstöd, 
pågår under 1,5 år och är förlagd på arbetsplats med minst 70% av tiden. Det är en samverkan 
mellan Kungsbacka kommun, Brixly AB och Eksta Bostads AB. Vid de två första omgång-
arna blev 100 respektive 50 % av deltagarna anställda. 
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Analys
Kungsbacka har ett diversifierat näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. Utbetalningen av 
försörjningsstöd har minskat och vi ser flera innovativa vägar till arbete eller sysselsättning. 
Företagsamheten i kommunen är fortsatt god och i nationell jämförelse står sig Kungs-
backa 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. 

 

Ett näringsliv med många 
branscher och fortsatt 
låg arbetslöshet präglar 
Kungsbacka 
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2015 2016 2017 2018

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 55,2 62,6 69,1 75,8

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

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

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 47 50 54 50

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, 
NKI

76 77 75 75

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

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - 
Totalt, NKI

56 65 63 58

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, 
NKI

  85 77

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

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI 60 61 66 63

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

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

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

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

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 65,7 65,8 66,1  

Förflyttning 

”Lätt & Rätt i Kungsbacka” och ”100% välkommen” är två initiativ som har utvecklat 
förhållningssättet till företagare samt förenklat för företagare som får tillsyn eller söker 
bygglov. En del i detta arbete är att automatisera handläggningen av bygglov. En annan del 
har varit att med hjälp av e-learning och tydlig kommunikation förklara hur tillsynsproces-
sen går till så har förståelse skapats för varandras roller och en god dialog har säkerställts. 
Det har visat sig efter tillsynen i projektet att t ex frisörer i sin tur ställt krav på sin bransch-
organisation som i sin tur ställt krav på leverantörerna vad gäller märkning av produkter.  

I kommunen pågår två stora infrastrukturutredningar, en längs västkustbanan och en längs 
väg 158. Utredningarna leds av Trafikverket och ska leda fram till förbättringsåtgärder 
för resor och transporter i stråken. Arbetet med Kattegattleden har resulterat i att antalet 
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cyklister, utländska gästnätter och fler researrangörer som vill erbjuda hotellpaket i Kungs-
backa ökat. Kommunen utvecklar två verksamhetsområden Klovsten och Duvehed med 
närheten till transportstråket som därmed minimerar störningar på våra samhällen. 

Vi under 2019 fortsatt att använda oss av så kallade “ jobbmäklare” som arbetar uppsö-
kande mot näringslivet för att identifiera både arbetstillfällen och praktikplatser. Under 
2019 har drygt 120 företagskontakter som lett till arbete knutits. Marknadsinriktade 
utbildningar har möjliggjort en snabbare etablering för dessa personer.  

Analys
Tillgången på bredband och befolkning i kollektivtrafiknära områden ökar sakta men är 
fortfarande relativt låg jämförelsevis. 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 för 
näringslivet. Bedömningen är att det är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete 
som behöver förbättras. 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. För att 
klara nuvarande och kommande kompetensbehov behöver vi 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 2015 2016 2017 2018

Ginikoeffecient, index 0,397 0,391 0,388  

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

23 23  22

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

28 34 50 48

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

 90 76 76

Förflyttning 
För att bidra till jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning har förvalt-
ningen för Individ & Familjeomsorg ökad möjligheten till delaktighet och självbestäm-
mande i sina verksamheter, såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet, sys-
selsättning och arbetsträning. n metodutvecklare har anställts vilket bidragit till ett ökat 
fokus på metoder i det brukarnära arbetet.  

Inom integrationsarbetet har fokus legat på att kunna erbjuda riktiga lägenheter till 
anvisade nyanlända, bland annat genom nyproduktion. Vidare har vi förbättrat introduk-
tionen kring normer och värderingar samt språkinlärning via språkcaféer, språkvänner 
och andra mötesplatser. Den öppna förskolan i Hålabäck har, utöver ordinarie personal, 
språkstöd och integrationsguide. Vi har hittat och utvecklat former för att engagera civil-
samhället i t.ex. Anneberg. 

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

Analys
Kungsbacka är en välmående kommun med en stor andel höginkomsttagare. Statistiken 
pekar dock på en mycket ojämlik fördelning av inkomsterna. Samtidigt fortsätter Kungs-
backa att växa i snabb takt och vi tar även emot fler nyanlända än tidigare. Dessa faktorer 
kan innebära en risk för ökat ojämlikhet och i förlängningen sociala utmaningar som t.ex. 
ökad segregation. Därför är det viktigt med långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhälls-
byggnad och integration.   
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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 2015 2016 2017 2018

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

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

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) 26,1 27,1 27,5 28,5

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 13,4 13,3 12,6  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), industri, kg/inv 0,1 0,1 0,1  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), transporter, kg/
inv

6,1 5,7 5,5  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), arbetsmaskiner, 
kg/inv

1,4 1,2 1,1  

Utsläpp till luft av Kväveoxider (NOx), egen uppvärm-
ning, kg/inv

0,2 0,2 0,2  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), jordbruk, kg/inv 0,8 0,8 0,8  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), el och fjärrvärme, 
kg/inv

0,3 0,4 0,3  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), utrikes transpor-
ter, kg/inv

4,5 5,0 4,5  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom)  kg/inv 0,92 0,96 0,92  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom), utri-
kes transporter, kg/inv

0,13 0,14 0,13  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom), el och 
fjärrvärme, kg/inv

0,03 0,03 0,03  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom), 
transporter, kg/inv

0,31 0,29 0,28  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom), 
arbetsmaskiner, kg/inv

0,09 0,08 0,08  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom), indu-
sti, kg/inv

0,01 0,01 0,01  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar &lt;2 5 mikrom), 
jordbruk, kg/inv

0,08 0,09 0,09  

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar &lt;2 5 mikrom), 
egen uppvärmning, kg/inv

0,20 0,21 0,22  
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Förflyttning 
Hede station invigdes officiellt i mars och är en förutsättning för fortsatt tillväxt i kommu-
nens norra delar och banar väg för ett ökat hållbart resande.  

Byggnadsnämnden arbetat med att fokusera bebyggelse och lägga bostäder och verk-
samheter vid utvecklingsområden, serviceorterna och centralorterna. Arbete med kommu-
nens nya översiktsplan.  

Bostadsförsörjningen är en fortsatt viktig strategisk fråga för kommunen och regionen. 
Parallellt har beslut fattats om att dra ner på byggtakten till 500 bostäder per år i syfte att 
skapa andrum och hinna med både bostäder och kommunal service.  

Lekparken med temat fågel-fisk-mittemellan är en kombination av lekplats och park 
där besökare i alla åldrar ska kunna vistas och trivas. Målet är att det ska bli en unik och 
attraktiv mötesplats i Kungsbacka med både grönska och lek.  

Kungsbacka kommun hamnar i topp i årets SKL-undersökning av det som kallas kom-
munal teknik, hanteringen av vägar, parker, återvinning och vatten & avlopp. Det är invå-
narna i 102 kommuner som svarat på en enkät där Kungsbacka får bäst betyg sammanlagt. 

Fyra nya boenden med särskild service innebär att 24 personer har fått möjlighet att 
flytta in i nytt boende. Det finns ett tätt samarbete med kommunens hyresvärdar där kom-
munen kan gå in med hyresgarantier i de fall hyresvärdarna kräver det. Kommunen beviljar 
också referensbostäder och stöttar personer som bor i dem för att nå målet om att få ett eget 
kontrakt. 

Analys
Kommunen har relativt stora utsläpp av partiklar och kväveoxider vilka framförallt 
kommer från utrikes transporter som går igenom kommunen. Kommunen har svårt att 
påverka detta annat än att försöka påverka på nationell nivå att godstransporter bör vara 
fossilfria helst på järnväg för att också spara utrymme på den belastade E6:an. Bostadsut-
vecklingen i Kungsbacka koncentreras till våra stationsorter vilket förstärks i det pågående 
ÖP-arbetet. I takt med att fler bor på färre ställen är det viktigt med ”mellanrummen” att 
kunna erbjuda gröna områden i våra bostadsområden. 
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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 2015 2016 2017 2018

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 520 519 491 458

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 203 201 196 191

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 79 80 72 61

Insamlat grovavfall, kg/person 205 204 190 173

Insamlat farligt avfall (inkl  elavfall och batterier), kg/
person

33 35 33 34

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

43 42 42 42

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(%)

26 27 36 36

 
Förflyttning 
Som ett led i arbetet med kommunens kemikalieplan har kommunen vid inköp ställt krav 
på materialval och registrering enligt SundaHus. Ett äldreboende har särskilt fokuserat på 
kemikaliehanteringen. I dagsläget är 90 % av boendets kemikalier miljövänliga (övriga 10% 
krävs för att uppfylla hygieniska krav). 

Under året har skolor och förskolor fått nya källsorteringslösningar. Det är matavfall, 
förpackningar, returpapper och elektronikavfall i våra lokaler som ska sorteras. Pappers-
korgar har ersatts med sorteringskärl. Vi har tagit bort plastpåsar i papperskorgar och bytt 
till skumtvål som gör att vi ha nästan halverat mängden plastflaskor. Vi har påbörjat att 
använda oss av Sanitetspåsar i papper istället för plast. I kommunens e-handel erbjuder vi 
alternativ till plast, t ex engångsbestick i trä. 

I vår upphandling av varor byter vi ut fossil plast mot andra återvinningsbara material 
eller skiftar till återvunnen plast eller fossilfri plast.  

Vi har också varit med i en regional kampanj för utsortering av matavfall: ”Gör det inte 
svårare” med bland annat reklamfilmer som nådde ca. 8000 personer genom bioreklam och 
24 000 personer genom sponsrade FB-inlägg. Parallellt med portionsmätningar i äldre-
omsorgen startats. 

Vi har anordnat en upcyclingtävling för högstadieelever som uppmärksammar hållbar 
konsumtion. Vi har påbörjat ett arbete med en hållbarhetskarta med platser/aktörer som 
beräknas vara färdig under våren 2020. Vi har skapat arenor för hållbar konsumtion genom 
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att anordna bytardag och bakluckeloppis. 
Andra initiativ under året var bland annat Resterkocken som syftar att minimera mats-

vinn, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa minskar avfallet, och Avfallsap-
pen. 

På ett av de externa äldreboendena har man bedrivit secondhandförsäljning av kläder. 
Ett boende återanvände möblerna från ett annat boende.  

Med hjälp av informationsinsatser, analys av inköpsstatistik, bättre kravställningar i 
upphandling, tillgång till cirkulära tjänster och en bättre styrning av beställare pågår ett 
arbete för att få kommunens verksamheter att bli bättre på att inte köpa något annat än 
det vi verkligen behöver, underhålla det vi har, utnyttja kommunens resurser smartare och 
köpa bra alternativ ur hållbarhetssynpunkt.  

Alla begagnade inventarier läggs i samarbete med daglig verksamhet ut på Återvinsten 
för att minska antalet resor och synliggöra för alla vad som finns tillgängligt. Förslag finns 
för att bredda med byggmaterial. Under året har ca 360 annonser lagts upp på återvinsten. 

 
Analys
Den största utmaningen kommunens står inför är att förändra vår konsumtion så att vi 
minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den biolo-
giska mångfalden. Som organisation behöver kommunen ställa högre krav vid inköp av 
varor och tjänster så att dessa minimerar klimatutsläpp, resursanvändning samt gynnar 
biologisk mångfald. 

Vi behöver därför styra planering och inköp av livsmedel mot bästa möjliga klimatnytta. 
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 – i 
större utsträckning ställa krav på funktion. 
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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 2015 2016 2017 2018

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/
inv 

3,02 2,87 2,85  

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

0,35 0,35 0,36  

Utsläpp till luft av växthusgaser, utrikes transporter, 
ton CO2e/inv

0,00 0,00 0,00  

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

0,15 0,14 0,12  

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

0,21 0,19 0,19  

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,06 0,05  

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

2,05 1,93 1,92  

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

0,01 0,01 0,01  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 35,8 41,4 50,4 59,6

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

25,4 21,9 18,7 16,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 765,1 770,7 764,1 750,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 299,6 1 293,7 1 279,7 1 266,9

Förflyttning 
Kommunen är sedan 2018 med i Borgmästaravtalet och har inom ramen för detta tagit 
fram en Klimatstrategi. Borgmästaravtalet är ett frivilligt åtagande inom ramen för 
Euro citys där för närvarande cirka 8 000 städer över hela världen deltar. Klimatstrategin 
innehåller en åtgärdsplan för transporter, förnybar energi, energieffektivisering, konsum-
tion, negativa utsläpp och klimatanpassning. Det långsiktiga målet till 2045 är att kom-
munen ska vara koldioxidneutralt det vill säga att all verksamhet, även konsumtion, inom 
Kungsbackas geografiska avgränsning inte får bidra till utsläpp av koldioxid. 

Klimatstrategin antogs i december 2018 och avsikten är att följa upp planen varje år i 
kommunens hållbarhetsredovisning. I åtagande ingår att vi redovisar utfall vart för fjärde 
år och en anpassningsplan under 2020. 
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Kommunen har ökat installerad effekt av solceller med 13 % till 2,2 MW. Nya reseregler 
har införts med klimatkompensation för fossila tjänsteresor. Kommunen fortsätter bygga 
ut publika laddplatser för elfordon och under 2019 har ytterliga 12 stycken installerats. 
Arbetet med en fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter fortsätter, och Kungsbacka 
har idag en helt fossilfri bilpool. Totalt drivs 57 % av kommunens 509 fordon där bilpoolen 
ingår med förnybara bränslen. Av kommunens 214 dieselbilar körs nu 80 på HVO som är 
en biodiesel.  

Kungsbacka testar som ända kommun i Sverige en ny teknik, V2G, där elbilar används 
som tillfälligt energilager för att optimera energiförbrukningen. 

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med egen bil med 14 % från 79 000 mil 2018 
till 68 000 mil under 2019. Det beror på förändringar i modersmålsundervisningen med 
färre elever och en mer samordnad undervisning, digitala verktyg samt ett ökat utbud av 
poolbilar. 

Hemtjänsten har bytt ut mer än hälften av sina bilar med fossilt bränsle till elbilar, samt 
har infört digital nyckelhantering vilket innebär att medarbetare inte längre behöver åka in 
till samlingslokaler för att hämta nycklar vid larm eller schemaförändringar under dagen. 
En hemtjänstutförare i extern regi har ersatt bilrundor med cykelrunda för i genomsnitt tre 
pass per vecka. 

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. För andra året i rad ökar 
antal deltagande klasser, 29 stycken från 12 skolor. det är mer än dubbelt så många som året 
innan. 

Måltider har arbetat vidare med att minska matens klimatpåverkan bland annat genom 
en vegetarisk dag i veckan, mindre mängd nötkött och färre serveringar av ris som ersatts 
av bulgur, couscous, matvete eller potatis. Kockarna samlas och provlagar mat med 
fokuserat på att ta fram bra vegetariska recept. Äldreomsorgen har numera en dag med 
ett vegetariskt alternativ i veckan. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat med 
mer än de 10 % som var målsättningen för året, och ligger nu på ett genomsnitt på 1,9 kg 
CO2-ekvivalenter per kg inköpta livsmedel. 

Miljöperspektivet i undervisningen innebär att ge eleverna insikter så de själva kan 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan och samtidigt skaffa sig ett personligt för-
hållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. När vi genomför evenemang 
vill vi över tid öka fokuset på ekologisk hållbarhet. Urban summer och Höstfesten genom-
fördes i år som hållbara evenemang.  

Klimatfrågan är en viktig del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Konse-
kvensbeskrivningen av effekter av klimatförändringar och behov av anpassningar till dessa 
har integrerats i kommunens löpande arbete med krisberedskap. 

Kommunens bostadsbolag Eksta AB medverkar i Allmännyttans klimatinitiativ där 
målsättningen är att bolaget ska vara fossilfri senast 2030 och ha minskat sin energiför-
brukning med 30 % fram till 2030 jämfört med 2007. Eksta solcellsanlägganingar produce-
rade 2 254 MWh under 2019 och 25 % av fordonen är elfordon. Andelen förnyelsebar inom 
värmeproduktion har ökat till 98 %. Fördubblat antalet laddplatser för bolagets hyresgäster. 
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Analys:   
Verksamheter och fastighetsägare i kommunen behöver i större utsträckning använda sig av 
fossilfri uppvärmning och förnyelsebar el. Körsträckan både per bil och invånare minskar 
och samtidigt ökar elbilsandelen. Trots detta behöver vi öka takten för att ställa om till en 
mer förnyelsebar fordonspark. Vi är på rätt väg vad gäller utsläppen från uppvärmning, 
elförsörjning och transporter. Det område där vi verkligen behöver kraftsamla är utsläpp 
från konsumtion. En mer hållbar konsumtion bidrar inte bara till mindre koldioxidutsläpp 
den bidrar också till minskad resursanvändning och gynnande av den biologiska mång-
falden utan att för den skull äventyra det ekonomiska utfallet. 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. 
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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 

Förflyttning 
Kommunen delade ut årets Miljöpris till Vrakat.se och Ocean Crusaders för utbildning 
och städning av vår kust. Kommunen har haft en samordnande roll kring strandstädning 
tillsammans med en rad olika aktörer (Västkuststiftelsen) då vi hämtat avfall på öar och 
stränder. Inom tillsynsarbete genomfördes en strandskyddskampanj som fick stor upp-
märksamhet i media och skapade kännedom om vikten av ett bra förebyggande arbete med 
att bevara och förvalta strandskyddat område i kommunen. 

Kommunen fortsätter med sluttäckningsplan för Barnamossens och Toms deponi. 
På Barnamossen återvinningscentral har vi installerat vattenreningsfilter för att minska 
risken för förorening av Kungsbackafjorden. Vi har infört naturlig dagvattenrening med 
biofilter för parkering bland annat vid Tingbergs rondell. Vi har samarbetat med flera 
förvaltningen i ett projekt att minska tobaksrelaterat skräp till dagvatten. I samband med 
både Världsvattendagen och Världstoalettdagen hade vi utställningar på Fyrens bibliotek. 
För att klara stora vattenflöden har vi installerat tre silar på Hammargårds reningsverk. 
Detta minskar utsläppen av framförallt fosfor och minskar tillförseln av näringsämnen till 
Kungsbackafjorden. 

Genom att sprida allt avloppsslam som uppfyller reningskrav på åkermark återför vi 
fosfor till marken. För att öka andelen fosfor som återförs i kretsloppet försöker vi att 
mängden farliga ämnen som kommer till våra reningsverk. Vi har byggt om 15 av våra 
avloppspumpstationer. När pumpstationerna byggs om minskar energiförbrukningen och 
risken för utsläpp av orenat avloppsvatten. Under 2019 har vi undersökt förekomsten av 
läkemedelsrester i avloppsvatten till och från två av våra reningsverk (Hammargård och 
Kullavik) och gjort försök i labbskala med läkemedelsrening.  

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får 
ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunen största 
reningsverk, Hammargård. Fjorden bedöms ha otillfredsställande status och vi behöver 
därför arbeta mycket aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. Kommunen gör därför 
fortlöpande åtgärder och så även under 2019 som ska starka förutsättningarna för fjorden. 
Förhoppningen är att dessa insatser över tid ska återställa statusen i fjorden. Utmaningen 
är dock relativt stor framförallt set utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där 
allt större mängder avloppsvatten ska tas om hand. 
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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 2015 2016 2017 2018

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 
Ett exempel där vi satsat på att främja biologisk mångfald är våra fjärilsrestauranger. 
Tillsammans med barn på förskolor anläggs planteringar med växter som passar till en 
fjärilsmeny och barnen kan följa vad som händer med fjärilarna under vår, försommar och 
sensommar. Skolklasser får även möjlighet att bygga insektshotell. Barnen blir delaktiga 
och får en ökad förståelse hur vi med enkla medel kan öka den biologiska mångfalden i 
vardagen där vi befinner oss.  

Kommunen har tillsammans med Region Halland arbetat med en regional plan för 
invasiva arter och vi har infört system för insamling av invasiva växtarter på våra återvin-
ningscentraler. Invasiva arter är sådana arter som inte hör hemma i Sverige och kan orsaka 
stor skada som lupin, spansk skogssnigel, jättebjörnloka, parkslide och jättebalsamin. 

Vi har med stöd från Boverket planterat nya träd längs med Kungsbackaån från Kungs-
gärde och norrut. Kommunen har under de två senaste åren inventerat kommunens natur-
värden. Vi har också med hjälp av elfisken undersökt förekomst av fisk i våra vattendrag 
samt kontrollerat förekomst av kiselalger. Samtliga dessa undersökningar används bland 
annat som underlag vi planering och utbyggnad av våra samhällen. 

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 rulett – 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 säkerställ hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i vatten. 
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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 2015 2016 2017 2018

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommu-
nalval, andel (%) Totalt

78,3 78,3 78,3 80,3

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

 16  25

Invånare 25-74 år med förgymnasial utbildning som 
avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt

    

Invånare 25-74 år med gymnasial utbildning som avstår 
från att gå ut ensam, andel (%) Totalt

    

Invånare 25-74 år med eftergymnasial utbildning som 
avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt

    

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 588 477 392 461

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbi-
drag kommun, (%) Totalt

1,1 0,6 2,9 2,3

 

Förflyttning 
I statistik kopplat till bemötande ser vi utifrån nöjd-region-index att Kungsbacka som 
aktör i stort ligger positivt eller mycket positivt i mätningar på de flesta områdena som 
skulle kunna antas ha en koppling till tillit i befolkningen. Något som sticker ut negativt i 
statistiken för Kungsbacka är dock att unga vuxna mellan 18–29 år upplever en högre grad 
av brist på tillit än de andra åldersgrupperna, en negativ utveckling jämfört med tidigare 
studier men också i jämförelse med samma åldersgrupp i riket.   

Enligt vår egen trygghetsundersökning från 2019 (2800 svar) uppger 90% att de är 
trygga i Kungsbacka kommun. Samtidigt sjunker den upplevda tryggheten enligt SCB:s 
medborgarundersökning, Kungsbacka och nationellt. Här noteras ett trendbrott 2019, där 
resultatet bland män backar kraftigt och nu närmar sig nivån för kvinnornas resultat. Vi ser 
inget mönster om något speciellt område i Kungsbacka som är mer otryggt. Under samma 
period fortsätter dock antalet anmälda våldsbrott att sjunka. Det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete är mycket aktiv, i samarbete med bl.a. polisen, kollektivtrafiken, 
föreningslivet och våra invånare. Exempel på uppmärksammade insatser är nattvandringen 
och Grannsamverkan. I kommunens och polisens gemensamma lägesbild är organiserad 
brottslighet inget som är aktuellt för tillfället. Polisen bevakar dock dessa och Kungsbacka 
är även representerade i länsstyrelsens nätverk mot människohandel och prostitution för att 
förebygga denna typ av organiserad brottslighet. 
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Nämnds- och styrelseledamöterna har fått ökad kunskap om kommunallagens krav och 
den revisionskritik som riktats mot den interna kontrollen. Numera arbetar vi med intern 
kontroll i en strukturerad process. 

I kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys har vi utvecklat arbetssättet så att 
vi kan säkerställa en jämlik behandling och invånarnas tillit till varandra och till de offent-
liga samhällsaktörerna (kommun, landsting, blåljuspersonal, statliga myndigheter) Vi har i 
ett tidigt skede identifierat vad som är skyddsvärt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart samhälle. 

Vi har under året drivit en rad viktiga dialoger med invånare, företagare och samarbets-
partners kring bland annat en ny översiktsplan, näringslivsstrategi, integration och regi-
onal utvecklingsstrategi. Dessutom har även ett Ungdomsforum bildats. För att öka våra 
verksamheters förmåga och trygghet gällande dialog med de vi är till för har vi även tagit 
fram en utbildning i workshopformat, ”Invånardialog i praktiken”. Med denna utbildning 
har vi hittills utbildat mer än 30 personer och vi planerar att fortsätta arbetet under 2020.  

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sverige, 
stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Trots att brott och kriminalitet 
överlag minskar så ökar dock upplevelsen av otrygghet samhället och den allmänna tilliten. 
I ett globalt perspektiv tillhör Sverige de absolut bästa länderna världen men vi som offent-
lig aktör måste 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 
I årsbokslutet 2018 gjorde vi för första gången ett hållbarhetsbokslut för hela organisa-
tionen med ambitionen att den ska vara en bilaga till årsredovisningen. Under året har vi, 
tillsammans med flera andra förvaltningar, utvecklat upplägget för att kunna leverera ett 
ännu tydligare hållbarhetsbokslut över 2019. Bland annat har vi förtydligat kopplingen till 
de globala målen och lagt till en koppling till de nationellt jämförbara indikatorerna för 
Agenda 2030.  

Den ekonomiska hållbarheten är en viktig förutsättning för övrig hållbarhet. Vi har 
därför utvecklat vår bedömning av god ekonomisk hushållning så att vi nu tittar på hur 
effektivt vi använder våra resurser för att bidra till det hållbara samhället. Bedömning sker 
såväl med hjälp av utvalda indikatorer och genom en kvalitativ bedömning av nämndernas 
delårsbokslut samt årsredovisning.  

2019 har ett nytt utbildningsprogram för alla förtroendevalda genomförts som även 
innehåller ett hållbarhetskapitel. För att politiken, kommunledningen, cheferna och med-
arbetarna ska kunna fatta hållbara beslut är kunskap helt avgörande. 

Det hållbara samhället kan inte någon aktör skapa på egen hand. Därför har vi under 
året lagt mycket kraft på nya former för dialog och medskapande med våra invånare och 
företagare, samt med akademin. Ur ett socialt perspektiv är alla dialoger som bidrar till 
ökad delaktighet, tillit och gemensamt ansvarstagande, viktiga för det hållbara samhället. 
Vi samarbetar med företag, ideella organisationer och aktörer som Miljöbron och Coom-
panion. I en särskild satsning har vi skapat och driver ett öppet hållbarhetsforum, där kom-
munen möter näringslivet och den ideella sektorn kring specifika hållbarhetsutmaningar. 

Vi samarbetar med invånarna kring hållbar konsumtion, bl.a. inom följande pro-
jekt: Upcycle-tävling, Resterkocken, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa 
minskar avfallet, Avfallsappen, Bytardagen, Gör det inte svårare (enbart denna nådde ca. 
8000 personer genom bioreklam och 24 000 personer genom sponsrade FB-inlägg) 

 
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 
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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. 
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

minskat långvarigt 
försörjnings stöd genom 
 Trelleborgsmodellen

bra och tuffa krav i upp-
handlingen av livsmedel

Hållbar lokal livsmedels-
produktion

Leverera Välmående börjar 
nå barn & unga på bred front

Psykisk ohälsa

Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka

Förebygg och behandla drog-
missbruk (???)

Uthållighet i förändringen till 
ett hälsofrämjande perspek-
tiv i samhället

Motverka en ökning av nar-
kotikamissbruk

Yrkesutbildningar 

Öppen förskola med 
 språkstöd 

SFI-elever som klarar flera 
kurser

Avidentifierad rekrytering

Arbete för jämställda skol-
resultat

Andelen heltidsarbetande 
inom kommunen  
(kvinnor-män)

Mediannettoinkomst 
 kommuninvånare  
(kvinnor-män)

Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet

Fler kvinnor i ledande 
positioner inom den privat 
sektorn

Utveckla kvalitet i både 
 vattenproduktion och -rening

Sjöar och vattendrag med 
god ekologisk status

Minskade utsläpp  
av näringsämnen

Ekstas arbete kring energi-
produktion och - användning

Utbyggnad av solceller

Fjärrvärme från förnybara 
källor

Utvecklad arbetsmarknads-
process

Nytänkande vägar till arbete

Utveckling av nya 
 verksamhetsområden

Lätt och rätt i Kungsbacka

Företagsklimat

Tillgång till bredband

Förändra invånarnas och 
företagarnas bild av kommu-
nens näringslivsarbete

Säkerställa hållbar 
 infrastruktur

Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare

Integration av nyanlända 

Samhällsbyggnad för ett 
inkluderande samhälle

Aktivt arbete för hållbar 
integration

Hede station

Nya boenden med särskilt 
service

Utsläpp från utrikes 
 transporter

Hållbara transportsystem 
för alla

Ökad användning av 
 yteffektiv kollektivtrafik

Utnyttjande av fler alterna-
tiva lösningar, t ex  HVO100, 
ökad bilpoolsanvändning

Bilder
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

Aktivt arbete med hållbar-
hetskrav inom flera inköps-
områden

Nya lösningar för 
 källsortering

Matsvinn

Hållbar upphandling

Resurseffektivitet/Minska 
mängden avfall 

Allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar

Förståelse & kunskap (inköps 
makt & betydelse i ett lång-
siktigt perspektiv)

Pedagogiska verktyg

Kunna mäta (spend & impact)

Arbete med fossilfri 
 fordonsflotta
 
V2G

Nya reseregler

CO2 från transporter

Genomsnittlig körsträcka 
med personbil per invånare

Utsläpp från konsumtion

Snabbare omställning till 
förnyelsebar fordonspark

Med hållbara 
 konsumtionsmönster 

Vattenreningsfilter

Strandskyddskampanj

Fjärilsrestauranger Främja biologisk  mångfald 
i den fysisk samhälls-
planeringen

Utvecklad internkontroll

Utvecklat RSA-arbete

Kraftigt utvecklad dialog 
med invånare och företagare

Upplevd trygghet

Tillit till det demokratiska 
systemet

Främja invånarnas upplevda 
trygghet

Ökad dialog för tillit till det 
demokratiska samhället

Utvecklat hållbarhetsbokslut

Utvecklat bedömning av god 
ekologisk hushållning

Nya initiativ för partnerskap

Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och privatper
soner

Nya samarbeten, arbetssätt 
och lösningar för att till fullo 
utnyttja den samlade kraften 
och förmågan i samhället

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
Områden som bör prioriteras för störst sammanvägd ”glokal” effekt – satsningar här bör ge ”mycket pang 
för pengarna”, både utifrån globalt, nationellt och lokalt perspektiv.



Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

I 2019 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi 
kommunens arbete utifrån de globala målen  Bokslutet 
kompletterar organisationens årsredovisning 
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