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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 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 prioriterade 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, 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. 
Hållbarhet har även blivit en allt viktigare faktor när människor 
väljer arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners.

Kommunens hållbarhetsbokslut är tillsammans med 
årsredovisningen ett underlag för den långsiktiga planeringen.

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 
även under 2021 toppar Dagens samhälle lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har 
trots detta, som samhället i övrigt, en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsätt-
ningar att i framtiden bli en hållbar kommun. 

Kommunen har fortfarande en stabil ekonomi men behöver fokusera på långsiktig pla-
nering och budgetering. Omställningstakten inom exempelvis klimatområdet och det 
cirkulära området behöver öka annars riskerar vi i framtiden få ökade kostnader för att ta 
hand om effekterna av uteblivna åtgärder. Planering krävs för att kommunen fortsatt ska ha 
en långsiktigt hållbar ekonomi.

Hållbarhetsfokus i hela organisationen fortsätter att öka och många verksamheter gör bra 
och effektiva prioriteringar.

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. Vi behöver minimera våra utsläpp från energiproduktion och allra mest från 
konsumtionsområdet. Inom konsumtionsområdet handlar det framför allt om att bli bättre 
på att återanvända och återvinna för att inte ta nya ändliga naturresurser i anspråk. Inom 
konsumtionsområdet (= cirkulära området) kan kommunen som organisation göra stor 
skillnad.

Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna det all-
varligaste hotet mot vår planet. Likt klimatförändringarna kommer utarmningen av våra 
ekosystem smygande. Klimatförändringarna gör att växtsäsonger förlängs, pollinerare som 
bin hänger inte med vilket resulterar i sämre skördar men också till att fåglarna får mindre 
mat. Växter och djur försvinner också på grund av miljögifter och exploatering av deras 
naturliga utbredningsområden. Antalet och variationen av arter och gener ökar ”systemets” 
förmåga ett stå emot förändringar. För att motverka utarmning kan vi konsumera med 
hänsyn samt minimera klimatutsläppen, men också genom fysisk planering skydda viktiga 
områden.

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också i deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framför allt i en växande kommun, jobba 
med att förebygga ojämlikhet i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bak-
grund, kön eller bostadsort. I detta arbete behöver vi ha särskilt fokus på jämställdhet och 
barnperspektivet. En av kommunens största hållbarhetsutmaningar är utbyggnaden av den 
nationella och regionala infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtrafiklösningar i 
storgöteborg. 

Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners som vi tidigare inte har 
jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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jordens länder och ledare står inför stora utmaningar 
de kommande åren. Som FN:s generalsekreterare kon-
staterade så är vår generation den första som kan utrota 
fattigdomen på jorden och den sista som kan stoppa kli-
matförändringarna.

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

Koldioxidutsläppen minskar
Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka 
minskar men inte i den takt vi önskar. Vi har kommit en 
bra bit på vägen när det gäller omställningen till fossilfri 
uppvärmning där utsläppen minskar men även inom trans-
porter. Vi gör också stora framsteg med CO2-utsläppen 
från våra livsmedel, som de senaste åren minskat med 1 500 
ton per år. Även den samordnade varudistributionen visar 
goda resultat när det gäller minskningen av CO2-utsläpp. 
Vi behöver bli bättre på att återanvända och återvinna 
vilket också minskar våra kostnader. För att öka möjlig-
heten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att 
göra rätt. Vi behöver också bygga våra lokaler klimatneu-
tralt sett över ett livscykelperspektiv. En stor utmaning 
kommunen står inför är också att anpassa samhället utifrån 
översvämningar, skyfall och torka/värme. 

Översiktsplanen och goda 
kommunikationer
Kungsbacka är beläget i en tillväxtregion vilket ställer stora 
krav på en hållbar samhällsplanering och goda kommuni-
kationer. Översiktsplanen lägger fokus på att kommunen 
ska växa i kollektivtrafiknära områden i syfte att så många 
som möjligt ska få tillgång till goda kommunikationer. 
Utmaningen för kommunen är den nationella och regio-
nala infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtra-
fiklösningar i storgöteborg. Utan denna riskerar regionen 
och därmed Kungsbacka möjligheten att kunna växa håll-

bart. För att minska behovet av arbetsresor till Göteborg 
behöver kommunen öka andelen arbetsplatser i kommunen 
vilket också den nya översiktsplanen pekar på.

Mer solenergi behövs
Produktionen av förnybar energi ökar stadigt i kommu-
nen. Trots detta behöver vi öka mängden av framför allt 
solenergi. Kommunen ligger på 9:e plats i Sverige vad 
gäller produktion av solel, men då vi i stort saknar vatten-
kraft och inte har så mycket vindenergi behöver solenergin 
utvecklas ytterligare för att vi ska nå våra mål. 

Svårt att ändra konsumtionsvanor
Hållbar konsumtion är det mål i agenda 2030 som tillsam-
mans med målet om att bekämpa klimatförändringarna 
är svårast för oss att nå. Vi lever och verkar i ett samhälle 
som tar stora resurser i anspråk, och att ändra vanor och 
beteenden mot mer resurseffektiva, cirkulära och energi-
snåla kan verka överväldigande. Samtidigt förbrukar vi 
resurser i en takt som skulle kräva mer än fyra jordklot om 
alla levde som vi, så att fortsätta på inslagen bana är inte ett 
alternativ. 

Vi återanvänder allt mer
Kommunen har ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört 
nya lösningar för källsortering. Vi återanvänder både 
möbler och kläder och har samarbeten med sociala företag 
för återvinning men också för att stötta människor långt 
från arbetsmarknaden. Arbetet med att gallra ut farliga 
kemikalier fortsätter och under 2021 minskade vi antalet 
utfasningsämnen (riktigt farliga ämnen) med nästan en 
tredjedel. Det totala matsvinnet har minskat med 6 050 kg 
om man jämför perioden januari till november 2021 med 
motsvarande period 2020. Detta är ett viktigt arbete och 
vi behöver fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och 
tjänster.

Arbetslöshet och 
försörjningsstöd minskar
Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett pri-
oriterat arbetsområde i Kungsbacka. Kungsbacka är en 
av kommunerna i landet med lägst andel skuldsatta hos 
kronofogden. Arbetslösheten i gruppen 16 till 64 minskar 
2021 vilket också försörjningsstödet gjort. 

Sammanfattning
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Våra livsmedel
Kommunerna i Halland har beslutat om styrande principer 
för livsmedelsinköp som bland annat ska bidra till hållba-
rare livsmedel. Kommunen har dock minskat sin andel av 
ekologiska livsmedel under 2021. 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. I Kungsbacka är förutsättningarna för ett 
gott liv stora och kommunen ligger väl till i både globalt 
och nationellt perspektiv. 

Psykiska hälsan hos ungdomar 
är en utmaning
Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning. Kommunens verksamheter som riktar sig 
till både unga och gamla vittnar om ökad oro eller psy-
kisk ohälsa på grund av pandemin. Kommunen behöver 
fortsätta 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, men även erbjuda en meningsfull fritid.

Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för 
elevernas sociala utveckling och behov av samvaro fått 
stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans 
med dem har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den 
distansundervisning vi bedrivit fungerat väl och vi kan 
inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. De 
digitala kompetenserna har också fått en positiv utveck-
ling. I förhållande till Kungsbackas förutsättningar är dock 
skolresultaten inom vissa områden lägre än förväntat. Ett 
samarbete mellan Eksta Bostads AB och Aranäsgymna-
siets förstaårselever med teknisk inriktning har utmynnat 
i ett skarpt projekt där totalt 132 elever arbetade med 
planeringen av Björkris vård- och omsorgsboende i Kungs-
backa. I jämställdhetsarbetet har kommunen handlat upp 
ett skyddat boende för kvinnor och barn samt tagit fram en 
handlingsplan för våld i närarelationer. Utmaningen är att 
få med jämställdhetsfrågan såväl som barnrättsfrågan i allt 
vårt agerande.

Samarbete om dricksvattnet
Även om Kungsbacka inte har någon generell vattenbrist 
så ska dricksvattnet räcka till en växande befolkning, 
även under perioder med torka. Kommunen har därför 
ett samarbete med grannkommunerna. Kommunen har 
ett stort behov av att bygga ut och underhålla sitt dagvat-

tensystem. Samtidigt nås vårt reningsverk Hammargård 
av stora mängder tillskottsvatten (inläckage). Vi behöver 
minska utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna vilket spar både pengar och energi. 
Kommunen har under 2021 byggt om 8 pumpstationer för 
minskad belastning på reningsverket, haft informations-
kampanj för att minska fimpar i vattendrag samt installerat 
granulatfällor vid konstgräsplaner.

Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår 
god ekologisk status, många av dem har fortsatt problem 
som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan. 
Vi behöver därför arbeta vidare med åtgärder som kan 
minska näringsämnesförlusten samtidigt med insatser för 
att återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. 
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungs-
backas kuststräcka. Fjorden får ta emot vatten från både 
Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunen 
största reningsverk, Hammargård.

Den biologiska mångfalden utarmas 
med klimatförändringarna
Utarmningen av biologisk mångfald, alltså att både djur 
och växters miljöer hotas och därmed riskerar att för-
svinna, kommer likt klimatförändringarna smygande. Det 
blir inte katastrof över en natt. Idag finns det ca 4 000 arter 
i Sverige som är hotade och som alltså riskerar att utrotas. 
Det finns en stark koppling till klimatutförändringarna 
som gör att förutsättningarna förändras mycket snabbt för 
många olika arter.

Utgående från den nationella och regionala miljömålsupp-
följningen kan vi dra slutsatsen att nuvarande åtgärder inte 
är tillräckligt effektiva. Vi behöver fortsätta bevara, restau-
rera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på 
land såväl som i vatten. Med den fysiska planeringen kan vi 
välja att placera vår utveckling på rätt ställen och samtidigt 
skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska 
mångfalden. Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa 
områden kan vi kompensera genom att utveckla mångfal-
den på ett annat ställe. Globalt kan vi göra inköp som tar 
hänsyn till djur och växters förutsättningar.
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Fortsatt arbete med företagsklimatet
Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbets-
marknadsprocessen varit lågt under hela 2021. Försörj-
ningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse 
med de senaste tre åren. Vi utgör fortfarande en av de 
kommuner som hamnar i det lägsta spannet vid mätning 
av företagsklimatet (bland de 25 procent med lägst poäng) 
men rör oss i rätt riktning. Den största positiva föränd-
ringen skedde inom området markupplåtelse. Betyget för 
bygglov är fortfarande lågt, och oförändrat mot 2020. Vi 
gör, har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att 
förbättra för näringslivet. Huvudsatsningen är Lätt och rätt 
i Kungsbacka som framför allt syftar till att underlätta för 
sökanden i bygglovsprocessen. Framöver ser vi att såväl den 
kommunala organisationen som kommunens näringsliv 
bör kunna vara mer drivande i att förbättra resurseffekti-
viteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också bli 
bättre på att matcha personer mot rätt arbete.

Stor tillit till demokratin
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Kommunens trygg-
hetsundersökning från 2021 visar att drygt hälften av 
befolkningen (58 procent) känner oro för brottsligheten i 
samhället vilket är en ökning sedan 2020 med 12 procent. 
Bedrägerier på internet, bostadsinbrott och stöld är de 
vanligaste typerna av brott som de flesta känner en oro att 
utsättas för. Samtidigt är det 86 procent i Kungsbacka som 
känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i 
området, i jämfört med rikssnittet på 72 procent. Då vi ser 
vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande 
arbetet fortgår. Exempel på uppmärksammade insatser är 
nattvandringen, grannsamverkan och områdesutvecklare. 

Översiktsplanen antagen
Vår nya översiktsplan är antagen och anger att bostadsut-
vecklingen koncentreras till våra stationsorter. 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 350 bostäder färdigställts inräknat 80 
lägenheter i Särö vård- och omsorgsboende. En utmaning 
för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt 
med att befolkningen ökar och utifrån olika målgruppers 
behov. Viktigt i detta sammanhang är att genom samhälls-

planeringen minimera utanförskap – en risk som alltid 
finns i starkt växande orter. Fler och högre hus är totalt 
sett hållbart men kan leda till högre halt av olika partiklar i 
luften. Planeringen av gaturummet är 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.

Stor potential i samarbeten med företag
Kommunen har under 2021 fortsatt utveckla partnerskap 
med både allmänhet, näringsliv och föreningsliv. Det är ett 
viktigt led i det medskapande som vi behöver för att klara 
kommande utmaningar. Exempelvis har samverkan med 
näringslivet under året resulterat i en gemensam kampanj 
med parkeringar för ”take away”. Vår seniorverksamhet har 
haft i gång 18 mötesplatser under året. Kommunens 
bostadsbolag har genom projektet Lärande bygg integrerat 
nyanlända på arbetsmarknaden. Trots att vi ligger bra till 
nationellt sett vad gäller långtidsarbetslösheten ser vi i pan-
demins spår en liten ökning i åldrarna 16 till 64 (2 procent). 
Trots de svåra förutsättningarna pandemin fört med sig har 
vi kunnat erbjuda 281 feriejobb. Arbetet med att locka fler 
till vård- och omsorgsyrket samt kvalitetssäkringen av 
hotell- och restaurangprogrammen är en av flera viktiga 
insatser som gjorts inom områden där behov av personal 
bedöms öka kommande år. 

Det finns en stor potential i samarbetet med företag, ideell 
sektor, akademin och våra invånare - det behöver vara högt 
prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential.
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Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen

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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

2,5 3,0 3,2 3,6  

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

0,5 0,4 0,5 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
Kungsbacka är en av kommunerna i landet med lägst andel skuldsatta hos kronofogden, 1,8 
procent – högst siffra har Ljusnarsberg i Västmanland, 9,5 procent. Halland är det län med 
näst minst andel skuldsatta – 2,8 procent att jämföra med 3,7 procent som är rikssnittet. 
Antalet skuldsatta i Sverige är det lägsta på 30 år, samtidigt är de samlade skulderna större 
än någonsin.

Tack vare covid-bidraget som ekonomisk rådgivning fick i början av året, så har kommunen 
lyckats arbeta bort den långa kön av klienter som behövde hjälp. Fokus har därmed kunnat 
läggas på proaktivt arbete så att färre invånare ska vara i behov av hjälp.

Kungsbacka har erhållit statliga medel för att ge särskilt utsatta ungdomar en möjlighet till 
anställning under 4 månader i en kommunal verksamhet. Medlen har tillåtit ca 11 heltids-
platser. Under 2021 har vi genom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) gett 6 ungdo-
mar möjlighet till att pröva ett yrke genom praktik för vidare till ungdomsjobb inför 2022.

Den generella bilden är att arbetsmarknaden är god i Kungsbacka. Statistik från Arbets-
förmedlingen visar att arbetslösheten minskar i Kungsbacka gällande gruppen 16 till 64 år 
samt målgruppen ungdomar. 

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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Både antalet försörjningsstödsärenden och antalet personer som återkommer i ekonomiskt 
bistånd inom 12 och 24 månader har minskat 2021 jämfört med 2020. I snitt var det 430 
försörjningsstödsärenden per månad under 2020 och 2021 är snittet fram till och med 
oktober 407. Det har också varit några färre nyanlända som behövt kompletterande ekono-
miskt bistånd 2021 jämfört med 2020.

Analys
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom i Kungsbacka ett prioriterat arbetsområde. Men 
varje barn som lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver 
lokala inkomstskillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna 
mellan olika kommundelar 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.

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 ökar resiliens mot ohälsa.
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

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

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 10,1 10,6 11,8 12,2  
 

Förflyttning 
Kommunens förslag till ny översiktsplan värnar jordbruksmark genom att bebyggelse kon-
centreras till stationssamhällena. Tillsammans med företag i Matnätverket fortsätter vi att 
skapa förutsättningar för lokalproducerat mat- och dryckeshantverk så att de blir tillgäng-
liga för besökare och skapar arbetstillfällen och efterfrågan.

Samtliga kommuner i Halland samt regionen har beslutat och sedan 2021 börjat tillämpa 
styrande principer för livsmedelsinköp, som innebär att allt som upphandlas ska vara 
hållbart producerade, hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. Vi har arbetat med 
tydlig kravställning och uppföljning av miljö- och djurskyddskrav under året vilket har lett 
till att vi serverar svenskt spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna.

Under 2021 nådde vi inte upp till målet på 35 procent om andel ekologiska livsmedel utan 
hamnade på 33 procent. En förklaring till att målet inte uppfylldes är att ekologiska pro-
dukter i större utsträckning restnoterats. Om detta berott på pandemin, klimatförändring-
arna eller annat är svårt att avgöra. 

Projektet Goda Måltider inom äldreomsorgen har under året blivit ett etablerat arbetssätt 
där fokus ligger på samarbetet mellan kök, omsorgspersonal och de boende för att öka de 
boendes aptit och näringsintag.

I samband med skolornas distansundervisning har elever erbjudits att hämta matportio-
ner på skola och gymnasiet. Under måltidens dag serverades kött från vildsvin för första 
gången i våra verksamheter, vilket var mycket populärt. 
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Analys
I vår del av världen är hunger inget utbrett problem. Det är snarare felnäring och att vår 
livsmedelskonsumtion leder till orimligt stor miljöbelastning. Det finns också sociala 
dimensioner där de som producerar framför allt vissa importerade livsmedel riskerar att 
drabbas av oskäliga arbetsvillkor. Våra riktlinjer för inköp av livsmedel ger ett bra stöd för 
den kravnivå som ska gälla när vi ställer krav i upphandling av livsmedel, och gynnar lokal 
livsmedelsproduktion eftersom vi inte accepterar att billigare produkter som producerats 
under sämre förhållanden konkurrerar ut våra inhemskt producerade råvaror. Samtidigt 
upplevs kostnaden många gånger som ett hinder för att fullt ut kunna servera de livsmedel 
vi skulle vilja ur hållbarhetssynpunkt, till exempel certifierad odlad lax eller naturbeteskött.

För att gynna robusta jordbruksmetoder baserade på ett kretslopp av näringsämnen, och 
gynna mer härdiga sorter och genetisk mångfald i livsmedelsproduktionen hade det varit 
önskvärt att öka målsättningen om ekologiska livsmedel i kommunen. I dagsläget prio-
riterar vi de livsmedel där konventionell odling innebär en mycket stor negativ påverkan 
jämfört med ekologiska produkter, som kaffe och bananer. Det för det goda med sig att 
arbetsvillkoren för dessa producenter ofta är betydligt bättre än i konventionell odling. 
Men det hade varit önskvärt att i ännu större utsträckning kunna gynna de lokala livsmed-
elsproducenter som ligger i framkant. Undersökningar har visat att kommuner med en hög 
andel ekologiska livsmedel ofta också har en hög andel inhemskt producerade livsmedel. 
Med tanke på att Sverige har en jämförelsevis stor andel ekologisk jordbruksmark är detta 
inte så förvånande.
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor  75  75 76

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,9 85,1 85,4 85,6  

Medellivslängd män, år Totalt 82,2 82,6 83,1 83,3  

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt  89,0 89,0

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män  89,0 90,0

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor  88,0 88,0

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 2 997 2 925 2 897 2 945  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 639 2 460 2 381 2 434  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 312 3 336 3 353 3 397  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 316,0 297,4 290,9 244,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 253,0 239,3 236,5 195,8  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 378,5 355,0 344,9 292,8  

Förflyttning 
Kommunen har anställt aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen och haft uppsökande 
verksamhet som bland annat uppmärksammat psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet till 
följd av pandemin.

Hemsjukvården har under året arbetat med fysisk aktivitet på recept, videosamtal samt 
gruppträningar. En effekt som ses av gruppträningar är att de som deltagit i gruppträning-
arna även ökat sin aktivitetsförmåga utanför ordinarie gruppträningar.

Även andra trygghetsskapande aktiviteter har genomförts, bland annat larm och utbild-
ningar. Åtgärderna upplevs ha bidragit till ökad trygghet och minskad oro.

Snabba insatser där ett helhetsgrepp tas med långsiktigt fokus ökar möjligheten för de 
hjälpbehövande. 
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Kommunen har ökat tillgängligheten till hjärtstartare och har nu 83, varav 18 sitter på 
utsidan byggnader och 12 av dessa har placerats ut under 2021.

Kommunen har satsat på brukardelaktighet och under 2021 svarade 88 inom äldreomsor-
gen av de tillfrågade inom äldreomsorgen att de känner sig delaktiga i sin planering.

Med enkla medel har kommunen under 2021 tillskapat nya tätortsnära vandringsleder, 
spår på redan befintliga stigar och ett nytt utegym. Vi har också satsat extra på att stärka 
barns och ungas psykiska hälsa. Genom Psyklyftet når vi ut till allmänheten och även 
intern personal. Vi har också tagit fram en handlingsplan mot suicid. Mycket av arbetet 
handlar om att stärka föräldrar och vårdnadshavare där ett framgångsrikt arbete varit 
föräldralotsar. 

Kommunen har fortsatt arbetet med att minska det digitala utanförskapet. 

Vi har genomfört drogvaneundersökningar i högstadiet kopplat med information och 
samarbete med vårdnadshavare i ett led i att minska användandet av alkohol, tobak och 
narkotika. 

Sommaren 2021 har vi satsat extra på barns och ungas fritid med fler aktiviteter, vilka har 
varit mycket välbesökta. Effekten av detta har visat sig i ökad mångfald och i att barn har 
fått nya och positiva sammanhang. Vi anställde feriearbetande ungdomar till sommarverk-
samheterna som bidragit till sysselsättning för gymnasieungdomar.

Sannolikt har nuvarande bedömning och betygssättning lett till stress och upplevd ökad 
psykisk ohälsa hos allt för många elever i grundskolan. 

Skolans betydelse för att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem har under 
pandemin verkligen blivit viktigt. Samtidigt kan vi inte se några stora negativa effekter av 
distansundervisningen i elevernas resultat.

Flera skolor som infört rastaktiviteter redovisar ett dessa leder till färre konflikter och 
bättre fokus i undervisningen.

Små barngrupper i förskolorna har under året bidragit till att vi ser varje barns behov och 
utveckling bättre idag än tidigare

Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, 
93 procent, och den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på de flesta gymnasie-
skolenheter. Stödverksamheterna runt skolan har en viktig roll, exempelvis har biblioteket 
bokcirklar efter skoltid - en lugn plats där det finns vuxna vilket ger eleverna trygghet.

Gymnasieelevernas upplevda hälsa har under 2021 minskat med 9 procent jämfört med 
tidigare år till 56 procent som svarat mycket bra eller bra på frågan när de fick bedöma sin 
hälsa. Sambandet mellan utbildningsnivå och välmående är tydlig i flera studier. Andelen 
avgångselever med examen var 93 procent läsåret 2020/2021.
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Skattat mående har ökat för alla utom flickor i gymnasiet där andelen sjunkit något från 70 
procent till 68 procent. 

 
Analys
Kommunens verksamheter som riktar sig till både unga och gamla vittnar om ökad oro 
eller psykisk ohälsa på grund av pandemin. Då det fortfarande är för tidigt att kunna se 
vilka långsiktiga konsekvenser pandemin har haft på ungdomars hälsa och välbefinnande 
blir elevhälsans proaktiva och förebyggande arbete ännu viktigare framöver.

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. 

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. Vik-
tigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet vilket sattes 
mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som exempelvis sociala 
medier för tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. När eleverna skattar sin hälsa i 
enkätform blir det sammantagna svaret att den upplevda hälsan har sjunkit, särskilt flickor 
i gymnasiet. Men när eleverna har hälsosamtal med en skolsköterska i ett en till en-samtal 
så blir det sammantagna svaret att det psykiska välmåendet har ökat. Dialogformen verkar 
alltså avgöra hur ungdomar skattar sin hälsa. 

Kommunen behöver fortsätta 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, men även erbjuda en meningsfull fritid. 
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 82,9 85,5 85,1 86,1  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt 92,0 92,3 90,6 93,6 91,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män 89,5 90,7 88,9 93,4 92,1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor 94,7 94,0 92,4 93,8 90,5

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt  85,8  84,3 83,4

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män    89,0 88,0

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor    82,0 81,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt 80,6 78,3 82,1 81,8 82,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män 75,1 75,7 80,1 78,0 79,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor 86,4 81,4 84,1 86,1 85,7

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt

78,8 78,7 80,8   

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män

77,9 79,7 80,5   

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor

79,6 77,8 81,2   

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt 47,8 48,3 48,8 49,6  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män 42,6 42,8 43,1 43,6  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor 52,9 53,7 54,5 55,6  

Förflyttning 
En riktad satsning för att ge fler elever behörighet till gymnasiet innebar att av 166 elever i 
skolår 9 ökade 112 elever sitt snittmeritvärde.

I gymnasieskolornas betygsstatistik var andelen elever med gymnasieexamen 93 procent, 
en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den genomsnittliga betygspoängen var 14,3 
vilket är en ökning (+0,3) jämfört med förra läsårets resultat. Tendensen är uppåtgående 
de senaste åren. Betygspoängen för elever med examen var 14,7. Andelen elever med 
grundläggande högskolebehörighet var 77,5 procent. I jämförelse med riket och många 
jämförbara kommuner är Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, 
men i förhållande till förutsättningarna och förväntat resultat har Kungsbacka en större 
avvikelse. Avvikelsen minskar dock.
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De preliminära betygsresultaten är dessutom mycket varierande sett till de olika program-
men, från att i princip varenda avgångselev uppnår examen på vissa program till enbart 
cirka två tredjedelar på enstaka program läsåret 2020/2021.

Samarbetet mellan Eksta Bostads AB och Aranäsgymnasiets förstaårselever med teknisk 
inriktning har utmynnat i ett skarpt projekt, där totalt 132 elever arbetade med Björkris 
vård- och omsorgsboende i Kungsbacka. Projektet var att arbeta fram ett utökat vård- och 
omsorgsboende, ett hus som skulle kunna innebära andra typer av boende exempelvis 
kollektivboende, internatboende eller studentboende. Eleverna arbetar fram planlösningar, 
gör energiberäkningar på värme och varmvatten samt projekterar solcell- och solvärmean-
läggning. Eleverna får också som uppgift att designa en innergård med hållbarhetstänk för 
de som bor där.
 
Analys
Under det gångna pandemiåret har skolans betydelse för elevernas sociala utveckling och 
behov av samvaro fått stort fokus. Att få träffa sina vänner och lära tillsammans med dem 
har verkligen blivit viktigt. Samtidigt har den distansundervisning vi bedrivit fungerat väl 
och vi kan inte se några stora negativa effekter i elevernas resultat. De digitala kompeten-
serna har också fått en positiv utveckling.

Bedömningen är att vi genom att fokusera på utvecklingsarbetet kring undervisningens 
kvalitet, långsiktigt stärker förutsättningarna för att effekter också kan kunna visas i barns- 
och elevers lärande och välmående. 

I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är Kungsbackas studieresultat 
goda utom när det gäller genomsnittligt meritvärde i gymnasieskolan. Det genomsnittliga 
meritvärdet har dock ökat de senaste åren. I förhållande till förutsättningarna och förvän-
tat resultat har Kungsbacka en utmaning när det gäller genomsnittligt meritvärde. Avvi-
kelsen minskar dock. I jämförelser av studieresultaten för flickor och pojkar som grupp, 
finns tydliga skillnader på Kungsbackas gymnasieskolor.  
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt 62 63 65 66  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Totalt

61 61 63 61  

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

64 65 64 65  

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

68 76 75 74  

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

69 71 74 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Totalt 62 68 64 66  

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

46 48 51 53  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män 80 80 81 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Män

78 79 82 81  

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

77 77 78 76  

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

77 82 80 87  

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

90 86 86 90  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Män 77 77 64 66  

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

64 63 61 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor 58 59 61 62  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg, andel (%) Kvinnor

59 60 61 59  

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

61 62 61 62  

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

63 73 71 66  

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

66 68 72 73  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och fritid, andel (%) Kvinnor 51 62 64 65  

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

44 46 50 51  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt 30,3 30,9 30,7 30,8 30,9

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

36,5 37,4 36,5 35,8 38,0

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

76,0 75,9 76,2 77,0  
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Förflyttning 
Kommunen har under 2021 påbörjat en utbildning av chefstjänstepersoner i jämställdhets-
integrering. Under året har den interna samverkan förbättrats kring hantering av våldsä-
renden. Berörda chefer och medarbetare har deltagit i olika kompetenshöjande utbild-
ningar kring våld i nära relation. Kommunen har under året upphandlat skyddat boende 
för kvinnor och barn, vilket kommunen inte haft tidigare. Kommunen har också tagit fram 
en handlingsplan för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom för- och grundskola pågår ett utvecklingsarbete inom jämställdhet som syftar till att 
ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön, samt att ge barn och elever i förskola 
och skola en miljö där de lär och utvecklas i trygghet med jämställda värderingar fri från 
osunda hierarkier och sociala positioneringar. Varje skola och förskola har kartlagt och 
analyserat sin verksamhet utifrån perspektivet jämställd utbildning.

På gymnasiet är det färre elever 2021 som svarat att man på skolan pratar om jämställdhet, 
59 procent jämfört med 63 procent 2020. 81 procent av eleverna upplever att lärarna ger 
killar och tjejer samma förutsättningar. Gällande studieresultat finns tydliga skillnader 
mellan könen, vilket stämmer överens med nationella jämförelser där pojkar når lägre 
studieresultat. 

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

Analys
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 exem-
pelvis mäns våld mot kvinnor samt 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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0 22,2 22,2 22,2 22,2 18,5

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

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Förflyttning 
Under året har vi ingått ett avtal med Mölndal och Varberg och Göteborgs kommuner för 
att kunna dela ledningar och på så sätt kunna stötta varandra vid sänkt dricksvattenkapa-
citet, till exempel i händelse av torka eller vid oförutsedda driftstörningar. För att effekti-
visera vattenanvändningen och minska trycket på dricksvattnet har bevattning kunnat ske 
med hjälp av å-vatten från Kungsbackaån. Målet är att 70 procent av bevattningen ska ske 
på detta sätt, och under 2021 låg bevattningsgraden på över 60 procent.

Under året har arbetet med den kommungemensamma dagvattenplanen för Kungsbacka 
fortsatt. Behovet av att bygga ut och underhålla dagvattensystemen är stort, speciellt i ett 
växande Kungsbacka. Dagvattenplanen beaktar tre typer av områden; befintliga områden 
med utbyggt allmänt dagvattensystem, befintliga områden utan utbyggt allmänt dagvat-
tensystem och framtida exploateringsområden enligt översiktsplaner. Prioriteringsverk-
tyget som ska användas i arbetet med åtgärdsplan beräknas vara klart till sommaren 2022. 
Identifiering och prioritering av projekt kommer sedan starta löpande.

Bräddningar av avloppsvatten och rening av dagvattnet påverkar miljön i grönområden 
och vatten. Den främsta anledningen till att bräddningar av avloppsvatten behöver göras är 
tillskottsvatten. Under 2021 har mycket tillskottsvatten nått Hammargård, vilket medfört 
att en högre andel vatten har bräddats från verket. 2021 byggdes åtta pumpstationer om, 
och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. Det är en viktig åtgärd för att minska 
energiförbrukningen. Effektiva och driftssäkra pumpstationer minskar också risken för att 
avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig nederbörd, med överfyllda pumpstationer och 
bräddningar som följd.



      Hållbarhetsbokslut 2021   Kungsbacka kommun      21

Analys  
Ett av delmålen är att effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenförsörjningen. 
Även om Kungsbacka inte har någon generell vattenbrist så ska dricksvattnet räcka till en 
växande befolkning, och även under perioder med torka. Kommunen har kommit långt i 
arbetet med att skydda sina dricksvattenresurser, bland annat genom uppdaterade vatten-
skyddsområden.

Kommunen har fortsatt stora utmaningar i att närma sig uppsatta mål i vattenförvalt-
ningsarbetet. Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, 
många av dem har fortsatt problem som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan. 
Vi behöver därför arbeta vidare med åtgärder som kan minska näringsämnesförlusten 
samtidigt som insatser bör ske för att återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. 
Många gånger handlar det om relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder, som att för-
bättra vandringsmöjligheterna för fisk och andra djur genom att åtgärda vandringshinder 
som felaktigt byggda vägtrummor.  

 

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun. 

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%



Globalt mål: Hållbar energi för alla  

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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 98 50 83 86 151

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

98,8

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

17 16

Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 8 7 7 7

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 2 2 2

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

2 2

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

5

Förflyttning 
Ett av kommunens mål är att energianvändningen i kommunens lokaler ska minska med 
2 procent varje år. Under 2021 ökade användningen med 0,5 procent. Anledningen är att 
pandemin tros ha inneburit förlängda drifttider på ventilation som bidragit till en ökad 
elanvändning.

I kommunen har vi totalt cirka 40 solcellsanläggningar och sammanlagt cirka 17 000 kva-
dratmeter installerade solceller på våra tak, vilka producerar cirka 8 procent av kommunens 
totala elanvändning. Det innebär en ökning med cirka 1 000 kvadratmeter under 2021. Till-
sammans med Eksta AB, kommunens bostadsbolag, är kommunens solcellsanläggningars 
installerade effekt 5,75 MW, vilket motsvarar ca 33 procent av totalt installerad solcellseffekt 
i hela kommunen. Den totala produktionen av solcellsenergi i kommunen, 17,6 MW, placerar 
kommunen på 9:e plats bland Sveriges kommuner.

Den egengenererade elenergin i förhållande till köpt elenergi har ökat från 9,2 procent till 
10,2 procent. Det innebär att vi under 2021 nått vår målsättning på minst 10 procent. Vi 
ställer även miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler.

Läckage i våra vattenledningar är ett stort problem. De viktigaste åtgärderna för att minska 
elförbrukning för pumpning är att se till att ledningsnätet är tätt så att inget pumpas i 
onödan. Kommunen har tagit fram en plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden 
per år ska utredas och åtgärdas. 500 fastigheter ska kontrolleras årligen för att säkerställa att 
de är rätt kopplade på avloppsnätet. Under året har närmare 1400 fastigheter undersökts.
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2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. 
Det är en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen, eftersom det är vid pumpning 
av avloppsvatten och dricksvatten som mycket energi går åt.

Analys
Energimässigt har året varit ett normalår både graddagsmässigt (99 procent) och med 
solinstrålningen (102 procent). Solinstrålningen var betydligt sämre än året innan. Vårt 
kommunala bostadsbolags solelsproduktion hamnar därför på samma nivå som 2020, 
totalt 2,92 GWh. Trots de något sämre förutsättningarna 2021 har energianvändningen i 
bolagets fastigheter och därigenom driftkostnaderna varit låga. 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. Om trenden är linjär kommer vi att missa målet (se figur).

Produktion av förnyelsebar energi i Kungsbacka. Målet är en fördubbling mellan 2016 
och 2030.

Stora delar av dagens produktion av förnyelsebar energi i kommunen består av vindkraft. 
Produktionen av vindkraft ligger stilla på grund av låg utbyggnadstakt. Däremot ökar 
mängden producerad solenergi. Andelen 2016 var 3,4 procent och har till 2020 ökat till 
16,4 procent (se figur).

Antal nätanslutna solcellsanläggning i Kungsbacka 2016–2020 samt installerad effekt.
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För att klara utmaningen behöver vi bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller både 
på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom bygg-
processen 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.
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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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2017 2018 2019 2020 2021

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 275 364 278 879 288 228   

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

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Totalt

4,4 4,3 4,1   

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Män

4,1 4,3 4,4   

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller stude-
rar, andel (%) Kvinnor

4,7 4,3 3,9   

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

1,5 1,6 1,6 1,8 2,0

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

1,6 1,7 1,6 1,9 2,1

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

1,5 1,6 1,6 1,8 1,9

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

87,8 87,3 86,8 86,2  

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

88,4 87,9 86,9 86,3  

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

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

  

Förflyttning 
Att få kommunens invånare i sysselsättning är en prioriterad fråga. Därav gör kommunen 
flertalet insatser inom området. Under 2021 minskade antalet ungdomar i arbetsmarknads-
processen, samtidigt som tiden från att individen skrivs in till dess att den går vidare till 
arbete eller studier har kortats ner. 

Under 2021 har bland annat Vård & omsorgscollege startat upp en återcertifieringsprocess 
och i denna utvärderat tidigare mål. Flera mål är uppnådda och vissa andra kräver fortsatt 
arbete. Nya mål sätts som ligger i linje med det regionala colleget och handlar i stor utsträck-
ning om att öka attraktiviteten för både utbildningar och arbetsplatser. 
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Det förvaltningsövergripande arbetet Framtidens arbetsplats startades under året, där flera 
förvaltningar arbetar tillsammans för att öka attraktiviteten att välja Kungsbacka kommun 
som arbetsgivare.

Under året har kommunen anslutit sig till branschorganisationen Visitas arbete med att 
kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen. Både Hotell- och turismpro-
grammet och Restaurang - och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium befin-
ner sig just nu i en certifieringsprocess för att ansluta sig till denna kvalitetssäkringsinsats.

2021 syns en ökning i antalet UF-elever (Ung företagsamhet). Ung Företagsamhet är ett 
utbildningskoncept för gymnasieelever som vill prova att driva eget företag. Under ett 
läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett 
UF-företag. Alla elever, oavsett program, ges möjlighet att driva UF-företag.

En viktig del i att öka sysselsättningen är att möjliggöra ferieplatser och praktikplatser. 
Pandemin har likt föregående år påverkat detta arbete. Kommunen lyckades trots detta 
erbjuda fler platser än föregående år vilket är positivt. Kommunen har under året sökt och 
blivit beviljade statliga medel för att möjliggöra ungdomsjobb. Totalt möjliggjordes 281 
feriejobb. 

När vi köper in varor och tjänster är det viktigt att arbetsvillkoren för dem som producerar 
varorna eller utför tjänsterna är goda. Under året har kommunen säkerställt rutiner så att vi 
alltid bedömer om det behövs arbetsrättsliga villkor i upphandlingarna, och om det finns 
risk för oskäliga villkor ställer vi krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivav-
tal.   

 
Analys
Pandemin har likt tidigare år påverkat arbetet med målet. I början av 2022 publicerades 
nyckeltal över långtidsarbetslösheten för personer i åldrarna 25 till 64 år. För Kungsbackas 
del syns en viss ökning för 2021. Vid en nationell jämförelse ligger kommunen fortsatt bra 
till, där Kungsbackas nivå om 2,0 procent kan jämföras med snittet i riket om 4,6 procent. 

Under året har flertalet insatser gjorts. Utbildning är en viktig del, men också kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare. Genom att bland annat arbeta aktivt med utbildning samt 
erbjuda praktikplatser bidrar kommunen dels till att fler personer kommer i sysselsättning, 
dels till att synen på kommunen som en attraktiv arbetsgivare ökar.  Arbetet med att locka 
fler till vård- och omsorgsyrket samt kvalitetssäkringen av hotell- och restaurangprogram-
men är en av flera viktiga insatser som gjorts inom områden där behov av personal bedöms 
öka kommande år. 

Trots pandemin och dess följder har inflödet till arbetsmarknadsprocessen varit lågt under 
hela 2021. Försörjningsstödet har också legat lågt under året i jämförelse med de senaste tre 
åren. Allt fler fick jobb genom arbetsmarknadsprocessen under 2021 vilket är positivt. Det 
kom många nya ärenden, men kommuninvånarna går in i arbetsmarknadsprocessen och får 
sedan arbete snabbt. Den långsiktiga trenden är positiv.
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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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7 84,1

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62 66

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

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74 72

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74 84

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76 72

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69 73

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67 69

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

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65 67

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

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

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2 72,5  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9 28,4  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5 65,6  

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

Förflyttning 

I november 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om översiktsplanen Vårt framtida 
Kungsbacka (laga kraft 22-01-27). Hållbarhet genomsyrar hela översiktsplanen. Den ska 
vara vägledande i var vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer. 
En del i Kungsbackas hållbara stadsutveckling är att möjliggöra verksamhetsmark med 
goda kommunikationer, men också att bygga ut gång-och cykelvägar för att möjliggöra ett 
mer hållbart resande. Översiktsplanen visar även Kungsbackas roll i ett större perspektiv 
där vi samspelar med andra, både regionalt och i omvärlden. 

Under året avsatte kommunen medel för att stärka upp och stödja ett näringsliv som drab-
bats hårt under pandemin. Under året har kommunen bland annat stöttat besöksnäringen 
genom att stärka upp Hemesterkampanjen samt kommunikation kring take away parke-
ringar.
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Kommunen började inom miljötillsynen tillämpningen av en ny behovsstyrd taxa för till-
syn enligt miljöbalken den 1 januari 2021.Taxan ökar möjligheterna att prioritera tillsynen 
efter kommunens lokala förutsättningar.

Under året har en insats gjorts för att minska bygglovskön. Med hjälp av både befintlig och 
inhyrd personal har kön minskat under året. Vid utgången av året hade den genomsnitt-
liga handläggningstiden minskat till 10 veckor jämfört med januari 2021 då den var ca 15 
veckor.

Analys
En viktig del i Kungsbackas hållbarhetsarbete är att skapa förutsättningar för en hållbar 
tillväxt. Kungsbacka är beläget i en tillväxtregion vilket ställer stora krav på en håll-
bar samhällsplanering och goda kommunikationer. Översiktsplanen lägger fokus på att 
kommunen ska växa i kollektivtrafiknära områden i syfte att så många som möjligt ska få 
tillgång till goda kommunikationer. 

Därtill är företagsklimatet en prioriterad fråga för kommunen. Under 2021 har flera 
viktiga steg tagits i detta arbete, där ny behovsstyrd taxa inom miljö- och hälsoskydd samt 
projektet Lätt & Rätt är några exempel. Andra exempel på åtgärder under året är satsning 
på minskad bygglovskö samt stödjande åtgärder riktat mot företagen i kommunen. Kom-
munen behöver fortsätta arbetet med att bygga relationer med näringslivet, bland annat för 
ett medskapande där näringslivet behöver bli en stark aktör.
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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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

23  22  22 23

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

24  23  23 24

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

22  21  21 22

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 

Kommunen har uppdrag att bidra till att nyanlända etablerar sig så fort och bra som möj-
ligt i samhället. Under 2021 var cirka hälften av etableringsärendena självförsörjande efter 
avslutad etablering.

Under 2021 har vi hjälpt individer till en större grad av självständighet, bland annat genom 
att skapa delaktighet och självständighet för brukare och klienter. Dialogen med brukare 
har systematiserats genom exempelvis bomöten, deltagarmöten och brukarråd. 
Integrationsarbetet med fokus på Anneberg har intensifierats under 2021. Kommunen har 
anställt fritids- och föräldralotsar som ska hjälpa barn och unga ut i en meningsfull fritid 
samt underlätta kommunikation mellan skola och hemmet. Ett arbete med fokus på barn 
och ungas inflytande på grund- och gymnasiesärskolan har påbörjats. 
Vi har flera samarbeten mellan daglig verksamhet och verksamheten i Teknikens hus, och 
kommunen samarbetar med K2C för att stötta människor som står långt ifrån arbetsmark-
naden. 

För att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning pågår bland annat pro-
jektet Mera digital som är ett långsiktigt arbete där vi möter invånarnas behov inom digital 
kompetens, arbetar tillsammans för att öka den digitala delaktigheten samt för att minska 
ett digitalt utanförskap
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Analys
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. 
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8 9,0

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 15,3 14,3 14,1 13,2  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), utrikes transporter, kg/inv Totalt 5,0 4,5 4,8 4,8  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 1,19 1,13 1,05 1,01  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), utrikes transporter, 
kg/inv Totalt

0,12 0,11 0,12 0,12  

Förflyttning 
Vår nya översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, ska vara vägledande i hur vi utvecklar 
Kungsbacka långsiktigt. Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat 
format (geografiskt informationssystem). Den digitala lösningen gör att den kommer att 
bli enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer 
nu att ske oftare och mer regelbundet än tidigare. Hållbarhet genomsyrar hela översikts-
planen. Den ska vara vägledande i arbetet med att bevara och utveckla gröna områden, var 
vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer. Översiktsplanen visar 
även Kungsbackas roll i ett större perspektiv där vi samspelar med andra, både regionalt 
och i omvärlden.

Arbetet med att bedöma planbeskeden ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under 
året, med syftet att redan i ett tidigt skede vara tydlig mot exploatörerna kring hur projek-
tet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete. Detta för att skapa transparens samt 
en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.
Kommunen har gjort satsningar på motion i form av nytt utegym i Kungsbackaskogen 
vilket är ett led i utvecklingen av vår stadsskog. Givetvis är även invigningen av Kungs-
backa Sporthall en milstolpe där vi fått två nya idrottshallar varav en av med stor publikka-
pacitet, som ersättning för de gamla Aranäshallarna.

I arbetet med framtagande av kommunens mobility management-plan har vikten av att 
cyklister och gångtrafikanter ska kunna ta sig förbi våra byggarbetsplatser på ett säkert 
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sätt uppmärksammats. Missing links, att binda samman cykelvägar där det idag saknas, 
har stor effekt på cykling generellt. Två prioriterade cykelöverfarter har färdigställts, vilket 
signalerar att kommunen prioriterar cykel. 

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 så har totalt 350 bostäder färdigställts i kommunen inräknat 80 lägenheter i 
Särö vård- och omsorgsboende. Eksta AB har byggt 16 lägenheter i Förlanda och 26 hyres-
rätter i Frillesås. Bägge projekten är byggda enligt Passivhuskriterierna FEBY Guld. 

Analys
Utmaningen för kommunen är den nationella och regionala infrastrukturen som möjliggör 
hållbara kollektivtrafiklösningar i storgöteborg. Utan dessa riskerar regionen och därmed 
också Kungsbacka att kunna växa hållbart. För att minska behovet av arbetsresor till Göte-
borg behöver kommunen öka andelen arbetsplatser vilket också den nya översiktsplanen 
pekar på.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Många 
gånger går det att kombinera olika funktioner i multifunktionella ytor, bland annat 
områden som kombinerar friytor för lek med möjligheten att begränsa negativa effekter 
vid skyfall. Att uppmärksamma och utveckla naturens ekosystemtjänster är många gånger 
kostnadseffektivt jämfört med tekniska lösningar och ger upplevelserikare miljöer. En 
tätare stad ger en rad fördelar men skapar samtidigt utmaningar, bland annat kopplat till 
dagvattenhantering, trafikbuller och luftföroreningar. Trots utmaningarna som det inne-
bär 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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486 515

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185 188

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64 63

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203 223

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34 41

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

42 42 42 38 36

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32 31 33

 
Förflyttning 
Kommunen har under året beslutat hur strategiska inköp ska göras för att exempelvis nå 
hållbarhetsmålen. De slår fast att alla kommunens inköp ska leda till en minskad använd-
ning av resurser i ett livscykelperspektiv och att behoven ska styra inköpen, inte verksam-
hetens eller beställarens önskemål.

Ett exempel är att vi tar avstamp i konsumtionstrappan, som innebär att vi strävar efter att 
laga och byta, och därmed förlänga livslängden på det vi har, för att inte behöva köpa nytt 
i samma utsträckning. Vi har fortsatt att teckna nya avtal för att möjliggöra mer cirkulära 
beteenden när vi ska tillgodose verksamheternas behov. Ett sätt att minska konsumtionens 
negativa påverkan är att köpa begagnat i stället för nyproducerat. Sedan tidigare har vi 
avtal på begagnade möbler och under året har vi upphandlat renoverade begagnade cyklar.
 
Kommunen har nyttjat cirkulära tjänster för att främja en hållbar konsumtion vad gäller 
kontorsstolar och arbetskläder. Under hösten har vi låtit klä om 15 av stadshusets höga 
kontorsstolar vilket innebär CO2-besparing på över två ton, jämfört med att köpa nya, 
enligt data från RISE.

Vi har en ny avfallsplan med ambitiösa mål om att förebygga att avfall uppkommer, både 
hos kommunens invånare och i kommunens verksamheter. Ett av målen är att livslängden 
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för kommunens bärbara elektronik ska öka. För att få ett utgångsvärde har en genom-
snittsålder räknats fram utifrån inköpsstatistik.

Genomsnittsålder (år) Datorer Surfplattor Mobiltelefoner

2021 3,6 8,8 4,7

Det köptes in många surfplattor till elever i årskurs 6-9 innan de började med datorer, och 
dessa har sedan använts i lägre årskurser vilket förklarar den långa användningstiden.

För att nå målen om minskade avfallsmängder behöver vi också öka allmänhetens kunskap 
om hållbara livsstilar och sprida goda exempel. Därför är det glädjande att fyra hushåll från 
Kungsbacka deltar i Minimeringsmästarna tillsammans med familjer från ett 50-tal andra 
kommuner i Sverige. Deltagarna får inspirerande föreläsningar och kluriga utmaningar 
som handlar om hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. För att 
vinna ska man minska sitt avfall, delta i tematräffar, genomföra utmaningar och inspirera 
andra, framför allt genom sociala medier. En annan inspirationskälla i det förebyggande 
arbetet har varit en deltagare i ett ungdomsprojekt om hållbar konsumtion, som delat tips 
på kommunens Instagramkonto Ung i Kungsbacka. 

För att göra det enklare att göra rätt för kommunens anställda har vi fortsatt arbetet med 
vår interna e-handel så att de hållbara valen blir mer lättillgängliga. I avfallsplanen har vi 
ett mål om att minska de kommunala verksamheternas förbrukning av engångsprodukter 
med 50 procent fram till 2030, men än så länge är det svårt att se några större förändringar. 
Inom de kategorier där vi kan se förändringar är det omöjligt att avgöra vad som beror på 
långvariga beteendeförändringar och vad som beror på pandemin.

Antal (st) 2019 Antal (st) 2021

Skoskydd 1 011 000 1 421 000

Muggar/glas/bägare 304 000 252 000

Plastpåsar/säckar 1 142 000 1 361 000

Bestick 68 000 22 000

Haklappar 168 000 151 000

Servetter 2 279 000 1 561 000

Pappershanddukar 29 573 000 28 854 000

Förkläden 257 000 261 000

Ett samarbete mellan daglig verksamhet och Teknikens hus resulterade i återanvänd-
bara skoskydd av textil. Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast till 
Teknikens hus från 5 000 till 0. Samarbetet vann Lätt att sprida-priset. Om motsvarande 
förändring skulle genomföras i hela kommunen skulle det motsvara 12 ton CO2 (2,1 kg 
CO2/ kg plast). 

På återvinningscentralen i Åsa/Frillesås startade ett pilotprojekt i november 2021, för att 
återvinna frigoliten i stället för att bränna den. I Kungsbacka stad har korgar satts ut vid 
papperskorgar för att separera pantflaskor från restavfall. Det resulterade i 500 kg mindre 
restavfall.

Vi driver också ett projekt för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter. Bland 
annat har smarta tips visats på en digital informationstavla och på affischer. Barn och elever 
är med och väger svinnet på förskolor och skolor, vilket skapar ett större engagemang och 
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förståelse. Vi har infört nya rutiner kring beställning och avbokning av mat, och mats-
vinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Det totala matsvinnet har minskat med 
6 050 kg om man jämför perioden januari till november 2020 med motsvarande period 
2021. Vid projektets uppstart var det totala matsvinnet cirka 60 gram per portion och nu är 
siffran cirka 53 gram per portion.

Under året har kommunens personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har 
bidragit till färre resor än tidigare.

Kemikaliearbetet i kommunen
I februari beslutade fullmäktige om en revidering av kommunens kemikalieplan. Planen 
definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i våra verksamheter och innehåller 
riktlinjer för hur våra verksamheter ska arbeta med att byta ut farliga kemikalier. Sedan 
tidigare är barns miljöer och kemiska produkter prioriterade områden. I den nya planen 
tillkommer två nya områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder (för att skydda 
barnen ännu bättre) och produkter av plast (för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera 
plastens miljöpåverkan). En ny utgångspunkt är det cirkulära perspektivet, eftersom mate-
rial fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi.

I vår första kemikalieplan från 2017 fanns en åtgärd att byta ut gamla plastgolv med 
problematiska kemikalier i våra kommunägda förskolor under en femårsperiod. Totalt 
handlade det om ett femtiotal förskolor. Under 2021 byttes de sista golven enligt planen, 
vilket innebär att barnen utsätts för färre hormon- och reproduktionsstörande kemikalier i 
förskolemiljön idag jämfört med för fem år sedan.

Utfasning av kemiska produkter som innehåller farliga ämnen har fortsatt. Det totala anta-
let produkter som används i våra verksamheter är ungefär 1 000 färre än för två år sedan. 
Kemikalieplanen pekar på de så kallade utfasningsämnena som ska bytas ut om möjligt. 
Under 2021 kan vi se att antalet produkter med utfasningsämnen har minskat med nästan 
en tredjedel. Produkter som är farliga för gravida respektive de med så kallade CMR-äm-
nen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska) har minskat med över 50 
procent under året. Detta betyder minskad exponering och minskade risker för kommu-
nens anställda och invånare. Kungsbacka har uppmärksammats för vårt effektiva arbete 
med inventering och utfasning, och har deltagit som talare på webinarier och nätverksträf-
far för att sprida kunskap till andra kommuner.

  
 



36      Hållbarhetsbokslut 2021   Kungsbacka kommun

En av åtgärderna i den reviderade kemikalieplanen är att ta tillvara de goda erfarenheterna från arbetet med 
Giftfri förskola, och arbete pågår med plan och stödmaterial för Kemikaliesmart förskola och skola som 
snart är klart för utrullning.

Analys
Hållbar konsumtion är det mål i agenda 2030 som tillsammans med målet om att bekämpa klimatföränd-
ringarna är svårast för oss att nå. Vi lever och verkar i ett samhälle som tar stora resurser i anspråk, och att 
ändra vanor och beteenden mot mer resurseffektiva, cirkulära och energisnåla kan verka överväldigande. 
Samtidigt förbrukar vi resurser i en takt som skulle kräva mer än fyra jordklot om alla levde som vi, så att 
fortsätta på inslagen bana är inte ett alternativ.

Kommunens arbete mot en mer hållbar konsumtion har tagit stora kliv de senaste åren, samtidigt som vi 
måste vara ödmjuka för att ännu större förändringar måste ske, framför allt på bred front hos våra invånare 
och anställda. Avtalen för cirkulära tjänster som har tecknats för att göra kommunens interna konsumtion 
mer hållbar utnyttjas inte i den utsträckning vi hade hoppats på, trots massiva informationsinsatser. Man 
ska inte förringa betydelsen av eldsjälar och goda exempel, föregångare är ofta viktigare än information 
för att få till beteendeförändringar, men för att få riktig fart på kommunens cirkulära omställning krävs 
troligtvis tydligare riktlinjer för när cirkulära tjänster ska nyttjas i stället för att köpa nytt. 

Vår nya avfallsplan är ett viktigt verktyg för att förebygga avfallsmängder och styra mot en mer hållbar 
konsumtion. Många åtgärder är initierade för att styra mot planens mål, men det är svårt att se några effek-
ter redan nu. Det är också svårt att avgöra vilka förändringar i konsumtionsmönster som beror på pande-
min, och vilka förändringar som är här för att stanna.   
   
Kommunen är en stor konsument som handlar varor och tjänster för cirka tre miljarder per år och därmed 
har stor möjlighet att påverka marknaden. Vi behöver fortsätta att ställa så höga krav som marknaden kan 
möta upp vid inköp av varor och tjänster så att dessa minimerar klimatutsläpp och resursanvändning samt 
gynnar giftfria kretslopp och biologisk mångfald. Vi har fortsatt vårt arbete för att öka andelen upphand-
lade miljömärkta produkter, men på grund av en övergång till andra system för inköpsstatistik kan vi inte i 
dagsläget få ut rättvisande siffror för år 2021.

Våra konsumtionsbaserade utsläpp är en stor utmaning, och för att kunna påverka dem är det viktigt att vi 
skaffar ett lämpligt sätt att kvantifiera och följa upp dem. Jämför vi med arbetet med matens klimatpåver-
kan har vi lyckats sänka denna med en tredjedel sedan vi började kvantifiera, sätta upp mål och följa upp 
den. Verktygen som kvantifierar konsumtionsutsläppen för andra kategorier än livsmedel är fortfarande 
ganska grova, men kan ge en viktig indikation om vart vi är på väg.
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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

KOLADA-nyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 2,92 2,88 2,75 2,71  

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,34 0,35  

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

0,16 0,14 0,13 0,14  

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

0,18 0,19 0,17 0,19  

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

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,96 1,96 1,89 1,82  

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

0,01 0,01 0,01 0,01  

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 235 282 235 967 228 839 228 907  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020) 41,4 50,4 59,6 63,0 67,9

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska områ-
det, (%) (-2020)

17,2 16,5 16,4 15,9 17,6

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4 682,4

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9 1 168,5

Förflyttning 

Digitala hjälpmedel har gjort anställda i kommunen mindre beroende av dagliga resor till 
arbetsplatser och andra platser där möten sker, vilket bland annat minskar klimatpåverkan. 
Samtidigt väljer många bilen när man väl reser framför kollektivtrafik.

Många föreningar nu har börjat dela på lokalerna t ex i nya sporthallen men även genom 
att kommunen flyttat ungdomsverksamheten från Elektronen till Fyren.

Kommunen har skapat nya avtal för cirkulära flöden, bland annat inom cyklar, skrädderi-
tjänster och arbetskläder, vilket ligger helt i linje med kommunens hållbarhetsarbete.

Arbetet med miljöanpassade menyer och recept som bidrar till sänkt CO-påverkan fortsät-
ter. Under 2021 nådde vi målvärdet för koldioxidutsläpp som var 2,0 kg CO2-ekvivalenter 
per kg livsmedel med råge, och hamnade till slut på 1,79 kg CO2-ekv per kg livsmedel. 
Detta är en minskning med en tredjedel per kg inköpt livsmedel sedan mätningarna 
startade år 2016, då samma nyckeltal låg på 2,7. Jämför vi den totala klimatpåverkan från 
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maten låg den på sammanlagt 4870 ton år 2016, och 3400 ton år 2021. Detta innebär en 
årlig minskning med ca 1500 ton koldioxidekvivalenter.  

Lokalvård har utökat elbilpoolen och sänkt antal kilometer som de kör med fossilt bränsle 
från 265 km till 11,6 km.

Samdistribution – kommunens samordnade varudistribution - har i snitt minskat enskilda 
varuleveranser till en fjärdedel, från ca 60 000 utan till cirka 14 000 med samordning. 
Transporterna görs idag med biogas och minskningen av CO2-utsläpp motsvarar ca 100 
ton/år jämfört med ett godsflöde utan samlastning men med fossila drivmedel. Antalet 
leveranser till köken är idag ca 170 / vecka jämfört med utan samlastning, 430 / vecka. 
Beräknad tidsbesparing motsvarar ca 1,5 miljoner kr.

Kommunen har installerat totalt 17 000 kvm solceller fördelat på 40 anläggningar. En 
ökning med 1000 kvm sedan 2020. Detta motsvarar en total effekt på 2 832 kW och ca 8 
procent av den totala elanvändningen. 

Kommunen har totalt 737 fordon, en minskning med 16 bilar sedan 2020. Av dessa fordon 
är 33 procent rena elbilar, 21 procent biogas och 39 procent dieselbilar, som till största del 
körs på HVO (biodiesel). Under 2021 kördes 610 000 mil med dessa fordon. Utsläppen 
från samtliga kommunala fordon var 2021 var ca 965 ton CO2. Av alla resor gjordes 87,7 
procent 2021 med förnyelsebara drivmedel jämfört med 82,5 procent 2020. Enligt Dagens 
Samhälle finns i kommunen 3,39 laddbara bilar per 100 invånare, vilket gör att vi hamnar 
på 10:e plats i Sverige där Solna har flest, 13,33.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil 2021 jämfört med tidigare år. Minsk-
ningen under 2021 beror till stor del på ökat distansarbete på grund av covid-19 men san-
nolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som infördes 2020. Kommunens 
medarbetare har under 2021 blivit mycket duktigare på att tanka HVO stället för diesel. 
Utsläppen av CO2 har minskat med ca 200 ton jämfört med 2020.

Antalet flygresor har minskat rejält från 138 under 2020 till 15 under 2021. För samtliga 
fossila resor 2021 bokförs en klimatavgift som under 2022 kan användas för klimatinsatser 
i kommunen (se tabell). 

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 74 650 10 470 373 249

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar. 5 sek per mil 18 984  94 918

Flygresor under 500 km med fossila bränslen. 500 sek per enkel resa 3  1 500

Flygresor över 500 km med fossila bränslen. 250 sek per enkel resa 12  3 000

Totalt 472 667
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I det förebyggande arbetet - att avfall inte ens uppstår - deltar Kungsbacka i Minimerings-
mästarna, en tävling för familjer som vill minska sitt klimatavtryck och som sprider sitt 
arbete i sociala medier. Samtidigt visar en kundundersökning genomförd under hösten 
2021 att Kungsbackas invånare i låg grad är villiga att ändra sin livsstil för att minska 
avfallsmängderna. På den positiva sidan återfinns ett högt förtroende för att Kungsbacka 
kommun tar hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt.

Vintercyklistkampanjen samlade cirka 25 deltagare, varav erfarenheter från tidigare år 
visar att ungefär hälften fortsätter att cykla året om och en fjärdedel får vänner att cykla. 
När vintern är över prioriteras cykelvägarna vid upptagning av flis efter vinterns halkbe-
kämpning. På egna ben är en kampanj riktad till mellanstadieelever. Under fem veckor 
tävlar mellanstadieelever i På egna ben genom att samla poäng för varje bilresa (med 
barn+förälder) som ersätts till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. I år deltog knappt 
600 elever från 26 klasser. Det finns ett fortsatt stort intresse för cykelgaragen vid Kungs-
backa station medan det vid Hede finns lediga platser. 

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. 
Kommunen har under 2021 bytt ut köldmedier i 7 stora aggregat till medier som ger ett 
lägre Global warming potentialvärde. Målsättningen är att fasa ut dessa äldre köldmedier 
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-ekviva-
lenter (ton). Målåret är 2030.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 189 0

Mängd 3 300 0
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Analys
En utvärdering av klimatarbetet i kommunen visar att CO2-utsläppen från transporter och 
uppvärmning med nuvarande utveckling sannolikt upphört 2045 (se figur). Kommunen 
planerar för fler elbilar och för en utbyggd laddinfrastruktur, men för närvarande är det 
lång leveranstid på bilar och även på laddstationer.

Områden där vi däremot behöver utveckla är produktion av förnybar energi, framför allt 
ser vi en stor möjlighet att utveckla solcellsenergin. Solceller behöver installeras på fler tak 
men också på väggar och fristående anläggningar. 

De stora insatsområdena är kommunens konsumtion av varor och tjänster som behöver för-
ändras i en klimatneutral riktning. Vi behöver bli bättre på att återanvända och återvinna, 
vilket också minskar våra utgifter. För att öka möjligheten för våra invånare att agera 
cirkulärt kan kommunen genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. 
Vi behöver också bygga våra lokaler klimatneutralt sett över ett livscykelperspektiv. En stor 
utmaning kommunen står inför är också att anpassa samhället utifrån översvämningar, 
skyfall och torka/värme. 

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtrafik.
Trots den stora utmaningen inom klimatområdet så 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. Ett glädjande exempel är hur kommunen mins-
kat CO2-avtrycket från våra matportioner. Sedan 2016 har matens klimatavtryck minskat 
med en tredjedel räknat per kilo inköpt livsmedel, vilket inneburit en total minskning 
motsvarande 1 500 ton CO2 per år vilket kan jämföras med utsläppen från kommunens 
fordonspark 2021 som var 950 ton CO2.



      Hållbarhetsbokslut 2021   Kungsbacka kommun      41

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

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

Förflyttning 
2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. 
Det är en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen. Effektiva och driftssäkra 
pumpstationer minskar också risken för att avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig 
nederbörd, med överfyllda pumpstationer och bräddningar som följd. 
Under sommaren genomfördes ett ”fimp-projekt” där markeringar vid dagvattenbrun-
nar med texten ”här börjar havet” syftade till att få färre fimpar ut i hav och vattendrag. 
Initiativet, som är en del av en nationell satsning, fick mycket uppmärksamhet men upp-
följningen har inte visat någon större skillnad på mängden fimpar i dagvattnet. Däremot 
gav askfatet vid taxifickan vid Kungsbacka station effekt på att minska mängden fimpar i 
dagvattnet. Andra faktorer som påverkar vattendragens status är mikroplaster. Granulat-
fällor har installerats på konstgräsplaner för att förhindra spridning ut i naturen. Granulat-
fällorna minskar mikroplasten till åar, diken och senare i havet.

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

Måttlig status 69%

God status 31%
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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 markägaren 
om hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekom-
stens ekologiska status.

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%

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 mängder 
avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

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

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

  
Förflyttning 
Maten har en stor påverkan på miljön och kommunen har varit drivande i att ta fram inne-
hållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, vilket har resulterat i 
styrdokumentet Gemensamma inköpsprinciper för livsmedel. Det förväntade resultatet av 
detta dokument är att det ska underlätta vid livsmedelsupphandlingar. Alla ställer samma 
krav på respektive livsmedel och att våra leverantörer vet vad de kan förvänta sig av Hal-
landskommunerna och Regionen.

I arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har kommunen skapat rutiner och 
checklistor. En digital utbildning är under framtagande och beräknas vara klar våren 2022. 
Många yrken inom kommunens verksamheter kan gynna den biologiska mångfalden och 
syftet är att höja kunskapsnivån om vad respektive yrkesroll kan göra, samt hur man på 
bästa sätt genomför gynnande åtgärder för biologisk mångfald.

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 exempelvis Parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra 
invånare kring hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinnings-
centraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna de allvarli-
gaste hoten mot vår planet. Likt klimatförändringarna sker utarmningen av våra ekosystem 
smygande. Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utro-
tas. Följderna blir bland annat att vårt nyttjande av ekosystemens resurser (ekosystemtjänster) 
försvagas som vid förlusten av hållbara fiskbestånd. 
Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främsta 
redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
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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 
arter som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. Kommunen kan som mar-
kägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn.  

FAKTA – Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald kallas ibland 
biodiversitet och med det menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de eko-
logiska relationer och processer som organismerna ingår i. Biologisk mångfald kan relateras till 
tre nivåer: Mångfalden av arter, genetiska variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Variationen viktigast
Biologisk mångfald innefattar allt i naturen (skogar och hav, vargar och skalbaggar, genetiskt 
unika bestånd av ek o.s.v.). Den viktigaste innebörden är dock att begreppet biologisk mångfald 
betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har landskap med många olika naturtyper, olika 
arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Det finns därför inte ett sätt att mäta biologisk 
mångfald, utan biologisk mångfald måste mätas på många olika sätt.

Biologisk mångfald är alltså inte en bestämd mångfald, utan det är många olika typer av mång-
fald, och variationen vi se omkring oss. 

Ekologiska processer
Ett viktigt perspektiv i bevarande av biologisk mångfald är att vi måste bevara alla olika eko-
logiska processer som vi är beroende av för att få mat, rent vatten och ren luft och allt annat vi 
behöver för att överleva: till exempel fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, 
pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i skogslandskapet men då kan vi inte utarma 
naturresurserna vilket sker idag.

Varför utarmas mångfalden?
De främsta orsakerna till att vi upplever en förlust av biologisk mångfald är förändrad mark- och 
havsanvändning, överexploatering, klimatförändring och invasiva främmande arter. Förlusten av 
biologisk mångfald sker både i Sverige och globalt och det kommande årtiondet blir avgörande 
för att kunna vända den negativa trenden.
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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

KOLADA-nyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt 16  25  25 25

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män 5  10  9 9

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor 26  41  41 41

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418 532

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, 
andel (%) Kvinnor

  91 91 91

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

   3,0 7,8

 

Förflyttning 
I gymnasieskolan har flera program arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på 
temat jämställdhet och genusperspektiv. Ca 75 procent av eleverna svarar att man arbetar 
med mänskliga rättigheter i skolan. 

En kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter 
i Kungsbacka har genomförts, bland annat genom filmsamarbete med ungdomar och olika 
politiska möten på distans.

I SCB:s medborgarundersökning svarar 86 procent i Kungsbacka att de känner sig ganska 
eller mycket trygga nattetid utomhus i området, i jämfört med rikssnittet på 72 procent. 98 
procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet 94 procent. 
Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför årligen Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU). Undersökningen från 2021 visar att 45 procent av befolkningen (16–84 år) som 
känner en oro över brottsligheten i samhället, vilket innebär en liten minskning från 2020, 
då andelen var 47 procent. Bedrägerier på internet, bostadsinbrott och stöld är de vanli-
gaste typerna av brott som de flesta känner en oro att utsättas för. 

Enligt kommunens egen trygghetsundersökning från 2021 (978 svar) uppger 18 procent 
att de alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast 
känner sig trygga. Andelen personer som alltid känner sig trygga har alltså minskat med 
6 procent från år 2020. 58 procent av respondenterna uppger att de känner en oro för att 
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utsättas för brott i Kungsbacka kommun. Likt tidigare år är våldsbrott, stöld av ägodelar 
samt inbrott i hemmet något respondenterna oroar sig över. Oro för att utsättas för brott 
har därmed ökad med 12 procent från föregående år. År 2020 uppgav 46 procent att de 
känner en oro för att bli utsatta för brott och år 2019 låg siffran på 30 procent. 

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 nattvandringen, grannsamverkan och områdes-
utvecklare. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sverige, 
stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Detta kräver att vi aktivt sam-
verkar 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 invån-
ares 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

KOLADA-nyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Till december 2021 har kommunen hanterat 234 beställningar av nybyggnadskartor jäm-
fört med budgeterat antal på helår är 150. Under året genomfördes flygfotografering och 
laserskanning av kommunen vilket utgör grunden för en bra primärkarta, som i sin tur är 
av stor nytta för invånare och näringsliv. I tillsynsarbetet har kommunen bjudit in till Krö-
garträffar - ett förebyggande arbete där kunderna kan diskutera specifika frågeställningar 
men också föra dialog kring lagar och regler. Man har även samordnat tillsynsbesök med 
polisen.

Kommunen har haft ett tätt samarbete med Smittskydd Halland när det gäller att bistå i 
deras smittspårningsarbete för att bryta smittkedjor inom skolverksamheten.
Trots att vissa utbildningsprogram bedriver ett systematiskt och medvetet arbete för att 
få fler elever engagerade och aktiva i programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och 
andra forum för elevinflytande, är det samtidigt fler enheter som beskriver sjunkande 
resultat i elevenkäterna kopplat till Elevinflytande.

Inom ramen för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP Staden) har kom-
munen hållit workshops med bred dialog där vi försöker koppla ihop olika aktörer som 
föreningsliv, näringsliv och kulturlivet.

I projektet Bostället i Frillesås har kommunen genom dialog med fastighetsbolaget Eksta 
möjliggjort för en utveckling på platsen med blandade upplåtelseformer. Hållbarhetspriset 
visar på en aktivitet där vi genom kommunikation nominerar och uppmärksammar förebil-
der inom hållbarhet, som bor verkar eller vistas i Kungsbacka kommun. Sammantaget har 
kommunikationen nått en räckvidd på minst 20 000 personer.

Kommunen har underlättat för föreningslivet genom att färdigställa ett förenklat bidrags-
system till föreningarna och ett enklare avgiftssystem vid bokning av lokaler.
Kommunen har haft uppsökande arbete i Idrottsparken som blivit en ny och attraktiv 
mötesplats för unga i Kungsbacka centrum. Vår seniorverksamhet har haft i gång 18 
mötesplatser under året.

Våra biliotek har fortsatt att ha meröppet och numera har även Onsalaborna ett meröppet 
bibliotek.
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Samverkan med näringslivet resulterade under året i en gemensam kampanj med parke-
ringar för ”take away”.

Kommunens äldreomsorg ingår som en aktör i Vård- och omsorgscollage i Kungsbacka. 
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbild-
ningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Kommunen möter fastighetsägare och näringsidkare och genom denna samverkan åstad-
koms ett bättre företagsklimat samtidigt som det ger en bättre stadsutveckling.
Under våren 2021 har ännu ett idéburet offentligt partnerskap arbetats fram tillsammans 
med Göteborgs Stadsmission. Syftet är att kunna erbjuda ytterligare arbetsträningsplatser 
och ett bredare utbud.

I år är det tredje året Kungsbacka deltar aktivt i Krisberedskapsveckan och intresset kring 
att delta har ökat hos invånarna, antingen genom dialog med våra representanter på plats 
och/eller våra föreläsningar.

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.

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 2021 
genomfört omgång 4. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både bygg 
och måleri med språkstöd.
 
Analys
Kommunens hållbarhetsbokslut är ett viktigt verktyg för att kunna mäta och följa utveck-
lingen av agenda 2030-arbetet i kommunen. Fortfarande återstår en hel del arbete med att 
samla och tillgängliggöra data som visar på utvecklingen och som kan utgöra underlag för 
prioriteringar av hållbarhetsåtgärder framför allt inom konsumtionsområdet. Under 2021 
är utvecklingen av kommunens primärkarta ett bra exempel på att tillgängliggöra data. En 
bättre och uppdaterad karta möjliggör bland annat snabb och effektiv service av nybygg-
nadskartor vi bygglovsansökningar. I en revisionsrapport som kommunen låtit göra över 
kommunens Agenda 2030-arbete anges att kommunens nämnder och styrelse behöver bli 
bättre på att ta vara på hållbarhetsbokslutets utmaningar i sin planering och budgetarbete.

Kommunen har under 2021 fortsatt utveckla partnerskap med både allmänhet, närings-
liv och föreningsliv. Det är ett viktigt led i det medskapande som vi behöver för att klara 
kommande utmaningar. 

Utmaningen att leverera den framtida välfärden är dock mycket stor och kommunen 
behöver utveckla detta samarbete och partnerskap avsevärt under kommande år. I Kungs-
backa och Västsverige finns en stor 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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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en regional nivå, en 
skillnad från tidigare är att uppföljningen nu för första gången görs med målåret 2030. Målbedömningarna 
är dock oförändrade jämfört med förra året. Hallands största utmaningar i miljömålsarbetet är gemen-
samma med de nationella utmaningarna kring biologisk mångfald och klimatpåverkan. Trots den fram-
flyttade målhorisonten syns inga förbättringar i måluppfyllelse varför man kan dra slutsatsen att vare sig 
befintliga eller beslutade styrmedel är tillräckligt effektiva. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen. Det är endast ett av miljö-
målen 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 utveck-
ling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig försurning Nej Neutral utveck-
ling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral utveck-
ling

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 utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av god kvalitet Nej Neutral utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och levande kust och  
skärgård

Nej Negativ utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
våtmark

Nej Negativ utveck-
ling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ utveck-
ling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral utveck-
ling

Nej Negativ utveckling

Storslagen fjällmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd miljö Nej Neutral utveck-
ling

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 2021. Trots att åtgärder 
sker på många håll krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. På nationell nivå så är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyd-
dande ozonskikt.

För flera av miljömålen är en gemensam nämnare att trycket från växande halländska 
tätorter ger en negativ påverkan. För odlingslandskapet är den fortsatta exploateringen av 
åkermark ett problem, även för målet Ett rikt växt- och djurliv ser vi fortsatt försämringar 
till följd av trycket från samhället. Förlust av livsmiljöer och försämring av livsmiljöers 
kvalitet sker kontinuerligt, små steg i taget. 

Många aktörer gör insatser i naturvårdsarbetet, vilket är en viktig motkraft men inte till-
räckligt för att vända på trenden.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Gemensamma riktlinjer i 
Halland 
+ Tuff kravställning och upp-
följning vid inköp

Hållbar lokal livsmedels-
produktion
Felnäring och miljöbelastning
Kostnaden

- Värna jordbruksmark
- Ekologiska livsmedel då 
dessa också gynnar inhemsk 
produktion

Uppsökande verksamhet
 + Brukardelaktighet
 + Larm och utbildning
 + Utegym, fritidssysslor,
 + Drogförebyggande

- Psykisk ohälsa, unga kvin-
nor (under 2021 kopplat till 
skola)
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Effekter av pandemin?

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

+ Bra studieresultat
+ Elever får praktik i bygg-
branschen
+ Digital värd för äldre 
+ Ines mål - demokrati 

- Resultaten inte utifrån för-
utsättningarna

- Allas tillgång till objektiv 
information
- Fokusera på utvecklingsar-
bete i skolan

+ Utbildningar
+ Skyddat boende
+ Handlingsplan mot våld i 
nära relation 

- Studieresultat skiljer 
mellan könen
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana kul-
turer
- Jämställdhetsperspektiv i 
alla frågor

+ Bra dricksvattenkvalitet
+ Bra avloppsrening
+ Avtal med grannkommuner

-Status i sjöar och vatten-
drag 
-Dricksvattenkapacitet vid 
torka
-In- och utläckage i ledningar
-Dagvattensystem

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Återställa vattendrag
- Minska in- och utläckage
- Lokalt omhändertagande av 
dagvatten

+ Energianvändningen mins-
kar
+ Utbyggnad av solceller
+ Kontroll av vattenpumpar

- Elförbrukning i vattenpum-
par
- Egen elproduktion
- Elförbrukningen
- Energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar
- Stimulera minskad energi-
användning

+ Färre jobbsökande
+ Samarbete utbildning 
mellan besöksnäring, äldre-
omsorg 
+ Ferieplatser
+ Lärande bygg
+ Utbildning
+ Arbetsrättsliga krav vid 
upphandling

- Resurseffektivitet i kon-
sumtion och förutsättningar 
för hållbara transporter
- Att vi får det vi ställer krav 
på

- Matcha utbildningar efter 
efterfrågan.
- Fortsätta utveckla samar-
bete gymnasie och bristyr-
ken  
- Kommunen kan vara mer 
drivande för att stötta resur-
seffektiviteten i konsumtion 
och produktion.
- Uppföljning

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? 

+ Ny översiktsplan
+ Dialog med stat och region 
för hållbara transporter
+ Stöttat företag under pan-
demin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Skapa effektiva, trans-
paranta och förutsägbara 
processer inom myndighets-
utövningen
- Stimulera näringslivet till 
medskapande

 + Stöttat till ökad självstän-
dighet
 +  Ökad brukardelaktighet
 +  föräldra- och fritidslotsar
 + Samarbete med sociala 
företag
 + Digital kompetens

- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Barnperspektivet
- Bostadsintegration för 
nyanlända
- Utanförskap i arbetslivet

- Bygga olika typer av bostä-
der ffa med olika boende-
kostnader
- Öka inkluderingen av 
underrepresenterade grupper 
i arbetslivet

  + Ny översiktsplan (ÖP)
 + Utegym Kungsbacka-sko-
gen
 + Kungsbacka sporthall 
invigd
 + Stadsomvandling och för-
tätning – 350 bostäder
 + Nytt omsorgsboende Särö

- Nationella och regionala 
infrastrukturen 
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

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

+ Hållbara strategiska inköp
+ Återanvänder byggmaterial, 
kläder och möbler
+ Utfasning av farliga pro-
dukter
+ Minskat matsvinn
+ Minimeringsmästarna

- Förbrukning av resurser
- Hållbara inköp
- Resurseffektivitet/
avfalls-mängder 
- Cirkulära system 
- Attityder – normer, identi-
tet, beteenden kopplade till 
konsumtion

- Klimatneutrala kommunala 
inköp
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion isf produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

+ Digitala hjälpmedel
+ Sänkt CO2 från mat-por-
tioner
+ Samtransport spar CO2
+ Solcellsanläggningar ökar
+ 87 % av våra resor med för-
nyelsebara drivmedel
+ Cykelkampanjer
+ Börjat fasa ut köldmedier

- CO2 från transporter
- Förnybar energi
- Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Mer energi från solceller
- Minimera behovet av fossila 
resor får våra invånare
- Underlätta för invånarna 
att återanvända - återvinna
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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. 

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

+ Nya pumpstationer
+ Fimpprojekt
+ Granulatfällor från konst-
gräsplaner
+ Utsläppskrav vid tillsyn
+ Dialog med markägare

- Ekologisk status framför 
allt i Kungsbackafjorden
- Dagvatten
- Nedskräpning i havsmiljöer

- Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget.
- Se över behovet av ett 
utökat marint skydd
- Lokalt omhändertagande av 
dagvatten.
- In- och utläckage

 + Gemensamma inköpsprin-
ciper för livsmedel i Halland
 + Utbildning
 + Bekämpat invasiva arter.

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald i 
samhällsplaneringen.
- Minska resursförbrukning 
och utsläpp av CO2.
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där kom-
munen är markägare
- Minska utsläppen till vat-
tendragen och haven.

+ Utbildning och information
+ Samarbete med polisen
+ Nattvandring, grannsam-
verkan och områdesutveck-
lare

- Upplevd trygghet
- Tillit till det demokratiska 
systemet

- Allas tillgång till objektiv 
information 
- I samhällsplanering skapa 
trygga mötesplatser och 
stråk.
- Ökat medskapande för tillit 
i samhället.

+ Tillgängliggör data
+ Dialog med invånarna kring 
ny ÖP
+ Dialog med aktörer för att 
lösa pandemin
 + Utvecklat partnerskap

 Åtgärder som styr mot de 
globala målen
- 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
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Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

I 2021 års hållbarhetsbokslut redovisar och granskar vi kommunens arbete utifrån 
de globala målen. Bokslutet kompletterar organisationens årsredovisning.
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