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Sammanfattning

Förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering
Kommunrevisionen i Kungsbacka har gett EY i uppdrag att genomföra en förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering. Syftet med
förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur styrelsen och berörda nämnder arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö.

Viktiga Iakttagelser
►

Det finns en styrning över hur kommunen ska arbete med
hållbarhet.

►

Nämnderna och förvaltningarna bedriver i huvudsak ett aktivt
hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål. För vissa
nämnder finns riskområden i målarbetet.

►

Vad gäller måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges mål
noterar vi att kommunen presterar väl utifrån målets fokusområden. Den samlade bedömningen i delårsrapporten är dock att
kommunen inte klarar av den omställningstakt som behövs och
därmed ser en negativ utveckling för 2021.

►

De stora utmaningar anses vara inom miljöområdet gällande
transport, konsumtion och anpassningsåtgärder.

Identifierade risker
►

Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i
hållbarhetsbokslutet inte på ett systematiskt sätt beaktas inom
ramen för utvecklingsarbetet.

►

Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden.

►

Risk för bristande måluppfyllelse mot bakgrund av de hålbarhetsutmaningar kommunen står inför.

1. Introduktion

Syfte, frågeställningar, avgränsningar och metod
Syfte
►
Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur berörda
parter arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö. För
beskrivning av bakgrund till förstudien se bilaga 2.
Frågeställningar
► Hur använder sig styrelser och nämnder av Agenda 2030 för att
utveckla sitt hållbarhetsarbete och integrera hållbar utveckling i sitt
arbete med samhällsplanering?
►

Sida 4

Vilken uppföljning gör styrelse och nämnder av arbetet med Agenda
2030?

Avgränsningar
► Förstudien avgränsas i enlighet med ställda frågeställningar och avser
Kommunstyrelsen, nämnden för Service, Byggnadsnämnden,
nämnden för Miljö- och Hälsoskydd samt nämnden för Teknik.
Metod
► Förstudien genomfördes genom dokumentstudier samt digitala
intervjuer. Relevanta styrdokument studerades. Fyra intervjuer har
genomförts med nyckelperson inom respektive förvaltning.
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2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030
Kommunens styrmodell

VISION 2030
•
Visionen är kommunens främsta styrdokument
och fungerar som ledstjärna för långsiktig utveckling. Visionen beskriver vart Kungsbacka vill
befinna sig år 2030.
Kommunövergripande mål
•
Utifrån Vision 2030 och kommunens utmaningar
har kommunfullmäktige skapat fem kommunövergripande mål som gäller alla nämnder. Där
mål två uttrycker Kungsbackas arbete med
hållbar utveckling. Se målformulering i Bild 2 till
höger. *
Styrdokument
•
Utöver de fem kommunövergripande målen och
direktiv finns ytligare mål- och styrdokument för
ett antal sakområden: Följande exempel är
styrdokument inriktade på hållbarhet:
•
Klimatstrategi
•
Borgmästaravtalet
•
Kemikaliestrategi

*Kommunens hållbarhetsarbete är uttryckt i mål nummer två, men de övriga målen
syftar också till hållbar utveckling.
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Bild 1: Kungsbackas styrmodell. Hämtat ur nämndbudgeten 2021.

Bild 2: Kungsbackas fem kommunövergripande mål. Hämtat ur nämndbudgeten 2021.

2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030
Mål, riktlinjer och rutiner avseende arbetet med hållbarhet
Övergripande mål kopplat till Agenda 2030
►
Kommunfullmäktiges övergripande mål som
är kopplat till Agenda 2030 är En
hållbarutveckling och en hälsosam miljö.
Fokusområden
►
Kommunfullmäktige har brutit ner målet En
hållbar utveckling och en hälsosam miljö i tre
fokusområden:
▪
Kungsbacka växer med en långsiktigt
hållbar ekonomi.
▪
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de
nationella miljömålen, de globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
▪
Unga i Kungsbacka mår bra såväl
fysiskt som psykiskt.

Måluppfyllelse
►
Målen är riktmärken för kommunens utveckling. Måluppfyllelsen baseras både på
kvalitativ uppföljning men också kvantitativ
uppföljning av indikatorer som kommunfullmäktige har fastställt.
►
Indikatorerna för En hållbar utveckling och
en hälsosam miljö inkluderar områdena
koldioxidutsläpp, transport, avfall, och
ungas hälsa.

En hållbar
utveckling och en
hälsosam miljö

Bild 3: Kungsbackas mål för hållbar utveckling. Hämtad från
nämndbudget 2021.

*För genomförandeplaner använder de olika nämnderna olika termer. Planernas utformning ser även de olika ut beroende på nämnd.
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Kommunens målarbete
►
Kommunstyrelsen har samordnande och
övergripande ansvar för varje mål.
►
Övriga nämnder ansvarar för måluppfyllelsen i kommunen. Nämnderna
ansvarar för att kommunfullmäktiges fokusområden bryts ned till nämndmål.
Nämnderna kan också välja utgå direkt från
kommunfullmäktiges mål i sitt arbete.
►
Enligt kommunbudget 2021 är det viktigt
att uppnå alla målen, men alla nämnder
behöver inte gör allt. Varje nämnd väljer
utifrån sina egna förutsättningar hur de vill
bidra till ett specifikt mål och i vilken
omfattning.
►
Det är kommunledningskontorets uppgift att
sammanställa nämnders målarbete och att
följa upp och analysera hur nämnderna
bidrar.
►
Till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
mål och specifika nämndmål skapar
respektive förvaltning genomförandeplaner*
som beskriver vilka aktiviteter och arbete
som kommer genomföras för att uppfylla
målen.

2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030
Roll och ansvarsfördelning avseende hållbarhetsarbetet i Kungsbacka

Hållbar utveckling
Organisering av arbetet med hållbar
utveckling
►
Kommunstyrelsen
har
ett
övergripande ansvar för måluppfyllelse
avseende fullmäktigemålen. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i två
kontor, kommunledningskontoret och
samhällsbyggnadskontoret.
►
Samhällsbyggnadskontoret har det
samordnade uppdraget att utveckla
kommunens samhällsbyggnadsprocess
och
att
leda
den
strategiska
samhällsplaneringen i kommunen.
►
På samhällsbyggnadskontoret finns
enheten Hållbar utveckling (tidigare
kallad Strategisk planering). Enheten
har en central roll i det kommunövergripande arbetet med hållbarhetsfrågor.
Bild 4: Kungsbacka kommuns organisation. Enheten Hållbar utveckling tillhör Samhällsbyggnadskontoret.
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2. Kommunens övergripande arbete med Agenda 2030

Roll och ansvarsfördelning avseende hållbarhetsarbetet i Kungsbacka (forts.)
Enheten Hållbar utveckling
►
Enheten Hållbar utveckling arbetar huvudsakligen med strategisk och
långsiktigt samhällsplanering.
►
Enheten ansvarar bland annat för att driva och samordna kommunens
arbete kopplat till hållbarhet och Agenda 2030.
►
Enhetens roll innebär att stödja och vägleda de övriga nämnderna och
förvaltningarna i deras hållbarhetsutveckling. Enheten stöttar upp
respektive nämnd och förvaltning i de mål och aktiviteter respektive
verksamhet har tagit fram kopplat till de globala hållbarhetsmålen.
►
Enheten ansvarar också för att varje år samordna hållbarhetsbokslutet
som avser kommunens bidrag till Agenda 2030.
►
Enheten har valt att inte skapa några nya handlingsplaner, eller
strategiska dokument* kopplade till Agenda 2030, med argumentet att
fokus i nuläget är på att genomföra aktiviteter som skapar resultat i
praktiken.
►
Enheten möjliggör också för att det finns tillgång till rätt kompetens när
beslut som inkluderar aspekter om hållbar utveckling ska tas.
►
I intervjuerna framkommer att det finns ett etablerat förtroende för
enhetens kunskap, arbete och dess uppgift.

Utmaningar i det övergripande hållbarhetsarbetet
►
Kungsbackas arbetar med hållbar utveckling med utgångspunkt i de tre
dimensionerna, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Till
exempel är kommunfullmäktiges tre fokusområden för En hållbar
utveckling och en hälsosam miljö utformade efter respektive dimension.
Även nämndernas och förvaltningarnas målarbete utgår från de tre
dimensionerna.
►
Utefter dessa dimensioner har enheten Hållbar utveckling även
identifierat viktiga utmaningar för det kommunövergripande hållbarhetsarbetet i kommunen.
►
Inom social hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling utmaningar med
ungas framtidstro och hälsa, jämställdhet och integration.
►
Inom ekologisk hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling utmaningar
inom klimat, transport, energi, kemikalier, cirkulära kretslopp och
bevarande av biologisk mångfald.
►
Inom ekonomisk hållbarhet ser enheten Hållbar utveckling en utmaning
att hållbarhetsarbetet kan visa en långsiktig nytta även i det ekonomiska
perspektivet.
Social hållbarhet

Hållbar
utveckling

*Utöver exempelvis strategier för klimat, kemikalier och avfall.
Sida 9

Ekologisk
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Bild 5: De tre dimensionerna av hållbarhet, som definierat i
Brundtlandrapporten (1987).

1

Sammanfattning och introduktion

2

Kommunens övergripande arbete med Agenda
2030

3

Nämndernas målarbete kopplat till Agenda
2030

4

Uppföljning av målarbete

5

Iakttagelser och identifierade risker

6

Bilagor

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik arbetar mot kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. För att förtydliga målarbetet utefter den
egna verksamheten har nämnden valt att bryta fokusområdet Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet i fyra nämndspecifika mål. För varje nämndspecifikt mål finns det beskrivet vad nämnden vill uppnå inom ramen av målet. Nämnden
arbetar med fastställd målsättning och indikatorer både för det övergripande målet men också för de nämndspecifika målen.

Mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Kretslopp
►
I Kungsbacka finns goda
möjligheter att bidra till en
hållbar konsumtion och vi rör
oss
ständigt
uppåt
i
avfallstrappan.
►
Kungsbacka kommun arbetar
aktivt med att nå det mål de
satt upp i den regionala avfallsplanen
”Göteborgsregionen
minskar avfallet”.
►
Det är enkelt att lämna
produkter till återbruk och andelen insamlat material ökar.
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2. Infrastruktur
►
Ta fram en dagvattenplan för
Kungsbacka kommun.
►
Arbete enligt plan för tillskottsvatten.
►
Implementera och införa nya
rutiner för arbetet med biologisk mångfald.

3. Energi
►
I Kungsbacka har vi en hållbar
nivå på både utläckande
dricksvatten
och
tillskottsvatten till avloppsreningsverk.
►
Den hållbara nivån är väl
avvägd utifrån perspektiven
kund, miljö och ekonomi.

4. Cykelkommun
►
Att ta sig fram till fots eller
med cykel skall vara det
naturliga förstahandsvalet av
färdmedel för resor inom
kommunens tätorter och till
hållplatser för kollektivtrafiken.
►
För de som vill ta sig mellan
kommunens tätorter med cykel
ska en attraktiv cykelväg finnas
med hög framkomlighet, säkerhet och komfort.

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik

Förvaltningen för Teknik arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Vatten & Avfall, Projekt & Bygg samt Trafik & Utemiljö. Varje verksamhetsområde har varit med och tagit fram förvaltningsplanen. I delårsrapporten 2021 presenteras de aktiviteter förvaltningen har genomfört hittills i år både
kopplat till kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, samt nämndens nedbrutna målområden. Till varje
fokusområde och nämndmål finns målsättning och indikatorer för uppföljning.*

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Kretslopp
►
För att underlätta sorteringen av avfall har nya skyltar med nordisk
standard tagits fram till återvinningscentralerna och en sorteringsguide
är framtagen för hemsidan. Nedgrävda avfallsbehållare och möjligheten
till att sortera matavfall och brännbart har installerats på badplatser.
►
Ett antal familjer från Kungsbacka är med i Minimeramästarna, en
tävling för familjer som vill minska sitt klimatavtryck.
►
Avloppsreningen är god och klarar med god marginal tillståndsgivna
värden. För att minska kadmium i ej av kalkat avloppsslam så arbetar
förvaltningen inom området för certifieringssystemet Revaq.

2. Infrastruktur
►
I arbetet med att gynna biologisk mångfald har förvaltningen skapat nya
styrdokument, rutiner och checklistor samt arbetar förvaltningen med
att ta fram utbildningsmaterial till en KLOK-utbildning. Syftet med
utbildningen är att höja verksamheters och yrkesrollers kunskap.
Utbildning ska ge en inblick i hur gynnsamma åtgärder för biologisk
mångfald kan skapas och implementeras.
►
En ny kommungemensam dagvattenplan håller på att tas fram.
Dagvattenplanen omfattar tre olika områden, utbyggt allmänt
dagvattensystem,
befintliga
områden
utan
utbyggt
allmänt
dagvattensystem och framtida exploateringsområden. Förvaltningen har
även identifierat att de kan göra mer gällande hur ut- och ombyggnad
kan gynna biologisk mångfald.
►
Förvaltningen försöker även utnyttja å-vatten i större utsträckning till
bevattning, för att minska användandet av dricksvatten.

*Förvaltningen presenterar inga aktiviteter gällande Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt för målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.
Förvaltningen arbetar med barn och ungdomars välmående och utveckling men har valt att koppla det till det övergripande målet I Kungsbacka utvecklas vi hela
livet.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik (forts.)

Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

3. Energi
►
Den största energiförbrukningen på teknik sker genom pumpning av
dricksvatten och avloppsvatten, samt vid produktion av dricksvatten och
rening av avfallsvatten. Förvaltningen har tagit fram en plan för
tillskottsvatten som innebär att tre områden ska utredas och åtgärdas
årligen. Den viktigaste åtgärden för att minska energiförbrukningen är
att se till att ledningsnäten håller tätt.

4. Cykelkommun
►
Under 2021 har förvaltningen byggt cykelbanor vid Klockaregatan och
Östra Särövägen samt finns fler cykelbanor inplanerade för 2022.
►
Vid Hede och Kungsbacka station har cykelgarage inrättats där invånare
kan hyra låst förvaring av cykel både natt och dag (totalt 16 platser).
Vid Kungsbacka station har det varit uppskattat och det är nu kötid för
att få en plats. En förstudie har påbörjats för att utveckla tjänsten.
►
Förvaltningen har genomfört olika kampanjer för att få fler till att välja
cykeln som färdmedel. Vintercykelkampanjen samlade cirka 25
deltagare. Kommunen erbjöd dubbdäck och byte samt reflexväst.
Deltagarna tog på sig att cykla minst tre dagar i veckan under
vinterperioden. Förvaltningen har även genomfört en kampanj med
mellanstadieelever, där klasser har samlat poäng för varje bilresa som
byts ut till fots eller cykel.
►
Förvaltningen har köpt in fyra elcykar för att internet öka cyklingen och
föregå med gott exempel.

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

►

►

Förvaltningen för Teknik har också valt att i delårsrapporten presentera
sitt arbete inom kommunfullmäktiges fokusområde Kungsbacka växer
med en långsiktigt hållbar ekonomi
Investeringsprojekt utgör en stor del av nämndens arbete med att
anlägga och utveckla infrastrukturen i kommunen. En ny modell för
Sida 13

planering och genomförande av investeringar har tagits fram. Den nya
modellen ger förvaltningen större möjlighet till att styra om
investeringar till projekt som kan genomföras med kortare planeringstid.
Detta för att kommunen ska kunna växa med en långsiktigt hållbar
ekonomi.

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Teknik (forts.)

Hållbarhetsarbete
•
Av intervju framkommer att hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av
det
löpande
arbetet.
Förvaltningen
beskriver hur de försöker ha de tre
dimensionerna av hållbar utveckling i
åtanken i allt sitt arbete.
•
Det upplevs finnas en tydlig röd tråd i
styrningen. Nämnden har brutit ner målet i
nämndspecifika mål. Förvaltningen har
skapat genomförandeplaner med aktiviteter
för att uppfylla målen. Respektive verksamhet har även varit delaktiga i att skapa
strategiska och tydliga upplägg gällande
målarbetet kopplat till hållbarhetsmålet.
►
Vatten och Avfall har till exempel genomfört
workshops med fokus på verksamhetens
koppling till Agenda 2030. För förvaltningen är det viktigt att all personal får
känna att de är med och bidrar.
►
Prioritering av aktiviteter sker i samråd
mellan nämnd och förvaltning. Även enheten Hållbar utveckling är delaktig i prioriteringsarbetet, bland annat genom att
lyfta fram olika utvecklingsområden från
hållbarhetsbokslutet.

Kommunövergripande samarbete
►
I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå kommunens mål. Förvaltningen för Teknik uppger
att de upplever en välfungerande sammanhållning och kontakt med andra enheter
inom organisationen gällande kommunens
arbete med En hållbar utveckling och en
hälsosam miljö.
►
Varje vecka under ”Leveransloungen”* finns
möjlighet till att ta del av andra
verksamheters arbete och hur kommunens
målarbete framskrider. Till exempel kan
enheten Hållbar utveckling ge de övriga i
organisationen en uppdatering om vad som
sker kopplat till hållbar utveckling.
►
Förvaltningen nämner även ”Syncmöte om
samhällsbyggnad” som är ett forum för
samverkan över förvaltningsgränserna.
Syncmötena leds av samhällsbyggnadskontoret och sker cirka åtta gånger per år.
Teknik deltar ofta och berättar om olika
aktuella projekt och ämnen, till exempel
regnvatten och översvämningar.

Exempel på prioriterade utmaningar
►
Av intervju framkommer att förvaltningen
kommer fortsätta prioritera arbetet med
dagvatten och grönområden. Skyddsbarriär
för Kungsbackaån är ett stort projekt som
lyfts.
►
Förvaltningen understryker effekten förvaltningen kan bidra med genom att
fokusera mer på arbetet med miljövänlig
transport som ses som ett prioriterat
område.
►
Nivån av återanvändning/återbruka är
fortfarande låg i kommunen och arbetet
med att förebygga avfall är under uppstart.
►
Förvaltningen har även identifierat att de
kan göra mer gällande hur ut- och
ombyggnad kan gynna biologisk mångfald.

*Leveransloungen är ett möte som äger rum varje torsdag där deltagarna får lyfta frågor som är av vikt för alla. Hela kommunen är inbjuden till att delta.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd

Byggnadsnämnden och nämnden för Miljö- och Hälsoskydd arbetar med kommunfullmäktiges mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Utöver det har
nämnden även valt att bryta ner fokusområdena Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet och Unga i Kungsbacka må bra såväl fysiskt som psykiskt i tre mål*. För både det övergripande målet och för de nämndspecifika målen finns målsättning och indikatorer. Nämnden har brutit ner fokusområdena i de följande tre delmålen:

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljöoch Hälsoskydd ska arbeta hållbart – socialt,
ekonomiskt och miljövänligt.
►
Byggnadsnämnden ska arbeta med miljö och
hållbarhet genom att fokusera bebyggelse,
bostäder och verksamheter i huvudsak vid
utvecklingsområden, serviceorterna och
centralorterna.
►
Nämnden för Miljö-och Hälsoskydd ska i sin
tillsynsplanering ha de nationella miljömålen
och globala hållbarhetsmålen i fokus.

2. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
säkerställa livsmedel, drick- och badvatten inte
är skadligt för invånarna.
►
Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
utföra kontroll så att de livsmedel som
produceras, saluförs och serveras i
Kungsbacka kommun är säkra och att konsumenter inte vilseleds.
►
Nämnden ska utföra kontroller för att
säkerställa att dricks- och badvatten inte är
skadliga för invånarna.

Unga i Kungsbacka mår bra både fysiskt och psykiskt

3. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
genom sin tillsyn verka för god inomhusmiljöer i
förskolor, skolor och äldreboenden.
►
Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska ha
extra fokus på ljus, buller och ventilation
och luftkvalitet i skolor, förskolor och
äldreboenden och aktivt verka för att
gällande lagstiftning efterlevs.

*Nämnden har inte fastställt några nämndspecifika mål för fokusområdet Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Bygg- och Miljöförvaltningen

Bygg- och Miljöförvaltningen arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Geodata, Miljö- och Hälsoskydd samt Bygglov. Förvaltningen arbetar med
kommunfullmäktiges övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö samt de nämndspecifika målen beskrivna nedan. För både det övergripande
målet och för de nämndspecifika målen finns målsättning och indikatorer.

Mål: en hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet

1. Byggnadsnämnden och nämnden för Miljöoch Hälsoskydd ska arbeta hållbart – socialt,
ekonomiskt och miljövänligt.
►
Enligt
förvaltningens
analys
behöver
kopplingen till miljö- och hållbarhetsmålen
bli tydligare. Förvaltningen ger exempel på
att de behöver definiera aktiviteter utifrån
Agenda 2030.

Unga i Kungsbacka mår bra både fysiskt och psykiskt

2. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
3. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydd ska
säkerställa att livsmedel, drick- och badvatten
genom sin tillsyn verka för god inomhusmiljöer i
inte är skadligt för invånarna.
förskolor, skolor och äldreboenden.
►
Inom livsmedelsverksamheterna har Miljö►
Förvaltningen har inte fastställt några
och Hälsoskydd en återkommande tillsyn.
aktiviteter för målet*.
Hittills i år har 340 kontroller utförts, varav
22 (6%) kontroller haft avvikelser.
►
Förvaltningen har också i utfört badvattenkontroller i år. Miljö- och Hälsoskydd har
utökat samarbetet med Teknik samt Kultur
och Fritid. Förändrade ärenderutiner vid
badvattenprovtagning har medfört ökad
kommunikation, kunskap och fördelning av
arbete. För dricksvatten har förvaltningen
inte genomfört någon tillsyn än. Förvaltningen planerar att genomföra det i
höst.
*Däremot tas en behovsutredning fram och nämnden beslutar om en treårig tillsynsplan för miljöbalkens område där prioritering av tillsyns områden görs.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Bygg- och Miljöförvaltningen (forts.)
Hållbarhetsarbete
►
Av intervju framkommer att förvaltningen är
i ett tidigt stadium gällande hållbarhetsfrågor inom ramen för målarbetet. För 2021
saknas tydliga aktiviteter kopplade till
nämndernas gemensamma målsättningar.
►
Det anges däremot att det pågår arbete för
att hitta lämpliga aktiviteter och att det
finns en vilja att stärka kompetensen inom
området.
Förvaltningen
planerar
för
utbildningsinsats
gällande
hållbarhetsfrågor under slutet av 2021. Detta som en
del att stärka det egna arbetet med
fullmäktiges och nämndernas mål.
►
Även om förvaltningen är i ett tidigt stadie i
arbetet mot kommunfullmäktiges och
nämndens mål så ser förvaltningen en
naturlig utveckling av sitt hållbarhetsarbete
genom att de också styrs av lagstiftning,
nationell vägledning och kommunens
översiktsplan som har ökat fokus på miljöoch hälsofrågor.
►
Förvaltningen beskriver att myndighetsutövningen är en viktig del i att nå målen i
Agenda 2030. Exempelvis beaktas både
miljömål och hållbarhetsmål i behovsutredningen för den operativa tillsynen.

Kommunöverskridande samarbete
►
I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå
kommunens mål. Bygg- och Miljöförvaltningen uppger att hållbarhetsarbetet
utvecklas stadigt genom samarbete i kommunen.
►
Förvaltningen vill vara med och bidra till
”ett” Kungsbacka genom att delta i projekt
från början istället för att endast bidra med
tillsyn i efterhand. Kommunens resurser kan
på så vis användas mer effektivt. Ett bra
arbete som exempel på detta beskrivs vara
inom den gemensamma styrgrupp och
arbetsgrupp som finns för Vatten och Avfall.
►
Förvaltningen upplever också att enheten
Hållbar utveckling bidrar med kompetens
och stöd gällande förvaltningens utvecklingsarbete mot En hållbar utveckling
och hälsosam miljö.

*Nämnden för Teknik har ansvaret för dricksvattenförsörjningen.
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Exempel på prioriterade utmaningar
►
Av förvaltningen framkommer att i samband med prioritering av behovsstyrd tillsyn
under hösten kommer de nationella
miljömålen och globala hållbarhetsmålen
vara i fokus för Miljö- och Hälsoskydd.
Förvaltningen kommer även att beakta
åtgärder i vattendirektivet.
►
Förvaltningen kommer påbörja en inventering av vattenskyddsområde.
►
Miljö- och Hälsoskydd kommer även under
hösten inventera Fjärås Bräckas vattenskyddsområde för att säkerställa att
kommunens dricksvatten skyddas. Genom
inventering kan eventuella risker som kan
påverka vattenskyddsområdet åtgärdas och
därigenom också säkerställa dricksvattnet*.
►
Förvaltningen ser också utmaning i att hitta
målsättningar och aktiviteter som både är
rimliga
utifrån
deras
uppdrag
och
komplettera det som redan finns i
lagstiftning och nationell vägledning.

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Service

Nämnden för Service har utifrån Vision 2030 och kommunfullmäktiges mål valt att skapa en målbild för 2023. I målbilden inkluderas En hållbar utveckling och
en hälsosam miljö samt målets fokusområden. Målbilden innefattar åtta områden. I varje område beskrivs hållbarhet ha en betydande roll, framförallt miljö och
klimat, vilket lyfts fram nedan:

Att skapa värde på flera plan
►
Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt för ett hållbart
Kungsbacka och vi fokuserar på hållbarhet i flera perspektiv,
såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.
En omtänksam arbetsplats med motiverade medarbetare
►
Vi
arbetar
strategiskt
och
långsiktig
med
kompetensförsörjning för att möta fram-tidens utmaningar.

Strategisk inköpsprocess ger högre mål-uppfyllelse
►
Vi upphandlar efterfrågade varor och tjänster med minsta
möjliga miljöpåverkan, med hänsyn tagen till rätt kvalitet,
rätt totalpris och rätt plats, i nära samarbete med övriga
förvaltningar och leverantörer.

Bild 6: Nämnden för service styrmodell. Hämtat från Service nämndbudget 2021.
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3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Nämnden för Service (forts.)

Strategisk lokalplanering och alternativa energikällor
►
Vi eftersträvar kostnadseffektiva byggnader med så liten miljöpåverkan
som möjligt, vilket gäller såväl val av material som en effektiv
energianvändning. Dessutom ökar användandet av egenproducerad
energi.
IT-miljön förenklar vårt arbete
►
Utifrån kriterierna ekonomi, nytta och miljö väljer vi bästa tänkbara
driftform för kommunens verksamhetssystem.
Lokalvård på nytt sätt
►
Vi testar nya arbetssätt med ny teknik och nya metoder för att på ett
enklare och smartare sätt utföra vårt uppdrag med fortsatt hög
ambition att minska verksamhetens miljöbelastning.
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Goda måltider med minskad klimatpåverkan
►
Måltidsverksamheten kännetecknas av utveckling och nytänkande, en
välkomnande miljö och goda måltider. Genom årstidsanpassade menyer
samt valda råvaror får vi en minskad miljö- och klimatpåverkan.
►
I ett ytterligare steg mot god hushållning arbetar vi med att minska
mängden avfall från både produktion (köket) och servering (matsalen).

Effektiv och miljömärkt fordonshantering
►
Vår gemensamma fordonshantering levererar rätt kvalitet med
hållbarhet i fokus i nära samarbete med övriga förvaltningar. Genom
samarbetet anpassar kommunens verksamheter sina val av transportmedel på ett effektivt och miljösmart sätt, vilket leder till bättre
resursutnyttjande, sänkta driftkostnader och minskad miljöpåverkan.

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service

Förvaltningen för Service arbetar med de övergripande verksamhetsområdena Digital Center, Personalförsörjning och Kundstöd, Inköp, Fastigheter,
Lokalförsörjning, Måltid, Lokalvård och Fordon. Varje verksamhetsområde har verksamhetsplaner och styrkort som beskriver hur verksamheten arbetar med
nämndens målbild 2023 samt det kommunövergripande målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. Nedan beskrivs hur respektive verksamhet bidrar till
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö i år:
Fastigheter
►
Verksamheten bidrar till att uppnå målet genom arbetet med strategin
Hållbara fastigheter. Strategin innefattar energianvändning, skapa
giftfria miljöer, återanvända material och inventarier samt skapa
förutsättningar för alla verksamheter att kunna källsortera.
►
Verksamheten ställer energi och miljökrav vid inhyrning av lokaler, för
att inte verksamheter som sker i inhyrda lokaler ska utsättas för farliga
ämnen.
►
Verksamheten lovar att minska energianvändningen med två procent
per år. Minskningen av energianvändning sker genom att identifiera,
analysera, optimera, planera, samordna, producera, informera, investera och följa upp energianvändningen.
Fordon
►
Arbete med att sänka kommunens koldioxidutsläpp genom att skapa en
gemensam fossilfri fordonsflotta. Alla fordon som köps in ska vara
fossilfria.
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Inköp
►
Hållbar konsumtion har varit ett prioriterat initiativ. Kommunen är en
stor konsument som kan skapa en positiv effekt genom att förändra sina
egna köp och vanor. Utvecklingen med kommunens konsumtion fortsätter för att göra den mer genomtänkt, cirkulär och resurseffektiv.
►
Verksamheten arbetar med att ha hållbarhet och miljökrav finns med
som en aspekt i upphandlingar och affärer.
Lokalvård
►
Lokalvården är miljödiplomerad sedan 2016.
►
Verksamheten arbetar aktivt med att minska användningen av starka
kemikalier, minska sin transport samt att minska av avfallet från
förbrukningsmaterial.
Lokalförsörjning
►
Öka nyttjande graden av kommunens lokaler. Göra det lättare för
privatpersoner och föreningar att nyttja lokaler. Genom att
tillgängliggöra och använda lokalytor mer gemensamt kan kommunen
på ett effektivare sätt använda befintliga resurser och därigenom
minska behovet av nybyggnation.

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service (forts.)

Måltid
•
Störst fokus under året har legat på att minska matsvinnet. Detta har
bland annat gjorts genom att visualisera information och genom att väga
matsvinn ute på skolor och förskolor i samverkan med barn och elever.
•
Verksamheten arbetar också med att utveckla den vegetariska måltiden på
förskolor. Verksamheten har ett kockforum där nya recept, måltider och
livsmedel testas. Även omvärldsbevakning och nätverk med andra
kommuner spelar en viktig roll här.
•
Verksamheten är också en del av ett projekt för hållbar måltid genom
digitalisering som drivs av RISE*. Projektet kommer att utveckla ett
besluts- och informationsstöd till skolmåltidsverksamheten som ger
information och underlag för att enklare förbättra verksamheten utifrån
ett brett hållbarhetsperspektiv.
Personalförsörjning Kundstöd
►
Verksamheten arbetar med att ge kommuninvånare råd kopplat till energi
och klimat.
►
Verksamheten arbetar också med ekonomisk rådgivning. Genom
resursförstärkning har ekonomisk rådgivning kunnat arbeta bort kön och
har nu möjlighet till att möta den stora efterfrågan på stöd som finns hos
invånarna och samtidigt kunna arbeta med förebyggande åtgärder.

*Research Institutes of Sweden. Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Sida 21

3. Nämndernas målarbete kopplat till Agenda 2030
Förvaltningen för Service (forts.)
Inställning till Agenda 2030
►
Av intervju framkommer att förvaltningen
upplever arbetet med hållbarhet som en
integrerad del av verksamheten. Förvaltningen har även innan Agenda 2030
arbetat aktivt med olika miljö- och
hållbarhetsfrågor.
►
Hela organisationen deltar i utformningen
av arbetet kopplat till hållbarhet. Varje
verksamhet tar avstamp i kommunfullmäktiges mål och utformar sedan
verksamhetsplaner och styrkort
med
strategiska och prioriterade aktiviteter
som ska bidra till arbetet mot att uppfylla
målen utefter sina förutsättningar.
►
Genom att varje verksamhet skapar sina
verksamhetsplaner och styrkort säkerställs att medarbetarnas resurser och
kapacitet kommer till nytta.
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Kommunöverskridande samarbete
►
I nämndbudgeten 2021 beskrivs vikten av
ett samspelt Kungsbacka för att nå
kommunens övergripande mål. Förvaltningen uppger att de upplever en
välfungerande
sammanhållning
och
kontakt med andra enheter inom organisationen gällande kommunens arbete
gentemot det övergripandemålet en
hållbar utveckling och en hälsosam miljö.
►
Förvaltningen uppger att det finns ett
stort förtroende för enheten Hållbar
utveckling. Förvaltningen känner sig trygg
i att enheten ser över hållbarhetsarbetet
och stöttar upp när det behövs.
►
Förvaltningen samarbetar inom en rad
olika områden kopplat till hållbarhet, då
det ligger i förvaltningens natur att stödja
andra förvaltningar. Inom dessa samarbeten upplever förvaltningen en givande
kommunikation och dialog. Förvaltningen
ger exempel på strategi för hållbara
fastigheter som ett sådant område.
►
Av intervju framkommer även att olika
strategier och aktiviteter gällande hållbarhet i kommunen också skapas till-

sammans med enheten Hållbar utveckling
som samordnare. Förvaltningen ger
exempel på att de var delaktiga i framtagningen av kemikalieplanen. Genom att
ha varit med och tagit fram kemikaliplanen
upplever förvaltningen att det också är
lättare att förhålla sig till de nya
riktlinjerna.
Exempel på prioriterade utmaningar
►
Som framgår av förgående sidor (20-21)
arbetar förvaltningen med hållbarhet
framförallt inriktat på miljö och klimat. Av
intervju
framkommer att det upplevs
lättare att skapa engagemang gällande
miljöfrågor medan det är svårare att
implementera aktiviteter fokuserade på
social hållbarhet.
►
Det uppges att förvaltningen framöver
kommer att prioritera aktiviteter som
inkludera social hållbarhet, framförallt
jämställdhet.

1

Sammanfattning och introduktion

2

Kommunens övergripande arbete med Agenda
2030

3

Nämndernas målarbete kopplat till Agenda
2030

4

Uppföljning av målarbete

5

Iakttagelser och identifierade risker

6

Bilagor

4. Uppföljning av En hållbar utveckling och hälsosam miljö
Måluppföljning

Uppföljning
►
Det är kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för uppföljning av
målen. Enligt nämndbudgeten 2021 ska
nämnderna följa upp
förvaltningarnas
arbete vid delårsrapport, årsbokslut och
checkpoints.
►
Förvaltningarna har i sin tur ansvar för uppföljningsprocessen.
►
Uppföljning görs både kvalitativt och
kvantitativt. Den kvantitativa uppföljningen
sker i form av kommunfullmäktiges fastställda målvärden samt respektive förvaltnings
fastställda
målvärden
och
indikationer som berör de nämndspecifika
målen.
Teknik
►
Förvaltningen uppger att de i år ska prova
en ny metod för uppföljning. De har tidigare
haft workshops där ledningsgruppen med
verksamhetscheferna har deltagit i arbetet
kring uppföljning. För att få mer detaljerad
insikt kommer i år även enhetscheferna att
delta i workshopsen.
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Bygg-och Miljö
►
Av förvaltningen framkommer att förvaltningen följer Kungsbackas årshjul
avseende målarbetet.
►
Förvaltningen delger att de ser ett behov av
att ta fram en metod för hur aktiviteter som
genomförs kan följas upp långsiktigt kopplat
både till kommunfullmäktiges mål samt
hållbarhetsbokslutet.
Service
►
För förvaltningen för Service är styrkorten
en central del av det löpande arbetet.
Styrkorten följs upp regelbundet upp varje
månad.
På
varje
uppföljning
ger
förvaltningen en återkoppling och analys på
vad som kommer ske framåt.
►
Förvaltningen har även en avstämning med
respektive verksamhetschef varje vecka.
►
Eftersom nämnden använder sig av en
målbild argumenterar nämnden att vissa
effekter först ses efter något år.

Kommunövergripande
►
Enligt delårsrapporten 2021 beskrivs inte
några större förflyttningar hittills under
året.
►
Det bedöms att fokusområdena för En
hållbar utveckling och en hälsosam miljö är
uppfyllda eller delvis uppfyllda. Kommunen
anser att de är nära målet, men att det finns
stora utmaningar i det långsiktiga hållbarhetsarbetet.
►
Det samlade bedömningen för det
övergripande målet i delårsbokslutet är att
kommunen inte klarar av den omställningstakt som behövs och därmed ser
en negativ utveckling för 2021.
►
De stora utmaningar anses vara inom
miljöområdet gällande transport, konsumtion, och anpassningsåtgärder. Till
exempel behövs kraftsamling för att nå
målen om att bli koldioxidneutrala till 2045
och invånare ska inte påverkas negativt av
klimateffekter från 2040. Kommunen är
långt ifrån att uppfylla alla utom ett av
Sveriges 16 nationella miljömål.

4. Uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete
Hållbarhetsbokslutet

Hållbarhetsbokslutet
►
Som en bilaga till årsredovisningen tar
enheten Hållbar utveckling årligen fram
hållbarhetsbokslutet. I hållbarhetsbokslutet
presenteras en sammanfattning av hur
kommunens arbete utifrån respektive mål i
Agenda 2030 har fungerat under året.
►
Hållbarhetsbokslutet sammanställs utifrån
alla förvaltningars arbete under året.
Förvaltningarnas bidrag vävs samman för
att visa kommunens sammanställda arbete
med de 17 globala hållbarhetsmålen.
►
Eftersom inte alla av de globala hållbarhetsmålen kan tillämpas till
Kungsbacka
kommun sker uppföljning av de delmål som
är relevanta för kommunen.
►
Hållbarhetsbokslutet syfte är att visa:
▪
Hur kommunens arbete förflyttar
kommunen till ett mer hållbart samhälle.
▪
Hur/om kommunens resurser används
för att nå de globala målen.
▪
Analysera vart kommunen behöver
lägga fokus för att bidra till en hållbar
värld.

Förflyttning
►
För varje mål och delmål presenteras de
resultat och utveckling som olika aktiviteter
har resulterat i.
Användning av resurser
►
För varje mål delges hur kommunen har
arbetat med målen och vilken förflyttning
som skett.
Analys
►
I varje måls analysdel presenteras områden
och utmaningar kommunens verksamheter
behöver utveckla sitt arbetet inom för att
uppfylla de specifika globala målen.
Identifierade kommunövergripande utmaningar
►
I Hållbarhetsbokslutet för 2020 framkommer att Agenda 2030s mål 12 Hållbar
konsumtion, 13 Begränsad klimatpåverkan
och 17 Samarbete är kommunens största
utmaningar.
►
Utifrån nationell jämförelse är mål 5
Jämställdhet och mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur två utvecklingsområden för Kungsbacka kommun.

Åtgärder byggs på Hållbarhetsbokslutet
►
Genom att systematiskt gå igenom varje
globalt hållbarhetsmål är tanken att skapa
underlag som kan fungera som motorer i att
accelerera arbetet med hållbar utveckling.
►
Hållbarhetsbokslutet ska ses som nämndernas och kommunstyrelsens utgångspunkt
när det kommer till arbetet gentemot de
globala hållbarhetsmålen.
►
Utifrån hållbarhetsbokslutet kan både
nämnder,
styrelse
och
förvaltningar
identifiera områden där de kan bidra till att
skapa en mer hållbar kommun och samhälle.
►
Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller
liknande för att de utvecklingsområden som
framgår
av
hållbarhetsbokslutet
ska
inkluderas i kommande prioriteringar. Av
förstudien framkommer att det finns en
delad önskan om att utveckla och stärka
uppföljning och åtgärder som bygger på
hållbarhetsbokslutet.

Nyckeltalsjämförelse avseende Agenda 2030
►
Som kan ses i bilaga 3, presterar
Kungsbacka kommun väl i förhållande till
andra kommuner inom många nyckeltal
kopplade till Agenda 2030.*
*Viktigt att poängtera här är att det är en jämförelse mellan Sveriges kommuner. Statistiken säger inget om hur
nära respektive kommun är att uppfylla målen, eller vilken effekt arbetet har på till exempel på naturen.
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5. Iakttagelser och identifierade risker
Förstudiens resultat

Iakttagelser
Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga hur styrelsen och
berörda nämnder arbetar med samhällsplanering utifrån Agenda 2030 samt
kommunfullmäktiges mål om En hållbar utveckling och hälsosam miljö.
Förstudien visar att det finns styrning över hur kommunen ska arbete med
hållbarhet som är integrerad i kommunens ordinarie styrnings- och
ledningssystem*. Detta dels inom ramen för kommunfullmäktiges mål, dels
inom ramen för särskilda styrdokument såsom klimatstrategin. För
hållbarhetsarbetet finns en tydlig ansvarsvarsfördelningen på både
nämndnivå och förvaltningsnivå. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar
för att säkerställa arbete med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen
har ett samordningsansvar som på förvaltningsnivå drivs av enheten Hållbar
Utveckling. Förstudien visar att nämnderna och förvaltningarna i huvudsak
bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete utifrån kommunfullmäktiges mål och att
det upplevs finns ett välfungerande kommunövergripande arbete. Vi noterar
däremot att det finns utvecklingsområden för Byggnadsnämnden och
nämnden för Miljö- och Hälsoskydd vad gäller nedbrytning av aktiviteter
utifrån kommunfullmäktiges mål.
Uppföljningen av hållbarhetsarbetet som bedrivs i nämndernas verksamhet
sker inom ramen för den ordinarie verksamhets- och måluppföljningen i
kommunen.
Enheten
Hållbar
Utveckling
ansvarar
även
för
hållbarhetsbokslutet där kommunens arbete gentemot de 17 globala
hållbarhetsmålen presenteras. Hållbarhetsbokslutet skapar en tydlig bild av
hållbarhetsarbetet i kommunen och inom vilka områden det finns behov av
ytterligare prioriteringar och utvecklingsarbete. I dagsläget saknas
systematisk styrning för att identifierade utvecklingsområden som
framkommer i hållbarhetsbokslutet ska beaktas i nämndernas och
förvaltningarnas utvecklingsarbete.
* Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är det viktigt att Agenda 2030 används
som en integrerad del i styr- och ledningssystem
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Hållbarhetsbokslutet och nyckeltalen för Agenda 2030 visar att kommunen
presterar väl i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. Vad gäller
måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges mål noterar vi att kommunen
presterar väl utifrån målets fokusområden men att den samlade
bedömningen är att kommunen inte klarar av den omställningstakt som
behövs och därmed ser en negativ utveckling för 2021. Vi noterar även att
kommunen för att nå måluppfyllelse uppges behöva göra förflyttningarna
inom områden som beskrivs som tyngre och mer resurskrävande särskilt
inom miljöområdet. Exempel på sådana områden är transport, konsumtion
och biologisk mångfald.
Utifrån förstudien har sammanfattningsvis följande risker identifierats:
►
Risk för att de utvecklingsområden som framkommer i
hållbarhetsbokslutet inte på ett systematiskt sätt beaktas inom ramen
för utvecklingsarbetet.
►
Risk för brister i målarbetet inom vissa nämnders verksamhetsområden.
►
Risk
för
bristande
måluppfyllelse mot bakgrund
av
de
hålbarhetsutmaningar kommunen står inför.
Vår rekommendation till kommunrevisionen
►
Fortsätta följa utmaningarna i målarbetet och åtgärder för ökad
måluppfyllelse.
Josephine Lönnqvist

Christoffer Henriksson

Verksamhetsrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor
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6. Bilagor

Bilaga 1 – Källförteckning
Dokument
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Byggnadsnämnden nämndbudget 2021
Digital Center verksamhetsplan2021
Delårsrapport Byggnadsnämnden & nämnden för Miljö & Hälsa (utkast)
Delårsrapport nämnden för Service
Delårsrapport nämnden för Teknik
Fastighet verksamhetsplan 2021
Fordon verksamhetsplan 2021
Hållbarhetsbokslutet 2020
Inköp verksamhetsplan 2021
Kemikalieplan
Klimatstrategi
Kommunbudget 2022
Kommunstyrelsens förvaltningsbudget
Kommunstyrelsens nämndbudget 2021
Lokalförsörjning verksamhetsplan 2021
Lokalvård verksamhetsplan 2021
Lokalvårds miljödiplomering
Måltid verksamhetsplan 2021
Måltiders hållbarhetsmål
Nämndbudget 2021 Nämnden för Service
Personalförsörjning & Kundstöd verksamhetsplan 2021
SE utvecklingsportfölj 2021
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►
►

Teknik förvaltningsplan
Teknik nämndbudget 2021

Hemsidor
►
►

Kungsbacka kommun
Sverige kommuner och regioner

Intervjuer
►
►
►
►

Förvaltningschef för Bygg och miljöförvaltningen
Förvaltningschef för Service
Hållbarhetsspecialist
Verksamhetschef för vatten & Avfall med utvecklingsledare på Teknik
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Bilaga 2 - Bakgrund och syfte
Bakgrund och syfte
►

Genom Agenda 2030 har världens länder fram till 2030 bland annat åtagit sig att utrota
fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande
samhällen, förverkliga de mänskliga rättigheterna, främja jämställdhet samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sedan 2002 anger även
regeringsformen (1 kap. 2 §) att det allmänna, och därmed alla kommuner, ska främja en
hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Kommunernas arbete är väsentligt för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

►

Hållbarhetsrelaterade faktorer spelar en allt större och mer väsentlig roll inom den
kommunala sektorns olika verksamhetsområden. Det finns också lagar och nationella mål
som i stor utsträckning överensstämmer med ambitionerna i Agenda 2030. Detta gör att
kommunens hållbarhetsarbete är av väsentlighet för kommunens revisorer att granska.

►

Kungsbacka kommuns hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030. Kommunfullmäktige har
i sin kommunbudget 2021 beslutat om målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
där ett av fokusområdena är att Kungsbackas miljöarbete ska utgår ifrån de nationella
miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.

►

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt utifrån sin risk- och
väsentlighetsanalys bedömt att det är väsentligt att genomföra en förstudie om
Kommunstyrelsen, nämnden för Service, Byggnadsnämnden samt nämnden för Tekniks
arbete med Agenda 2030 avseende samhällsplanering.
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6. Bilagor

Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030*
Mål 1 Ingen fattigdom

2020

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

Ingen data

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

0.5

Mål 2 Ingen hunger

2020

Invånare med fetma, andel (%)

10

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

12

Grön färg = Bästa 25%
Gul färg= Mittersta 50%
Röd färg = Sämsta 25%
*Nyckeltalen är hämtade från Kolada. Nyckeltalen beskriver hur Kungsbacka presterar i förhållande till Sveriges andra kommuner.
Sida 31

6. Bilagor

Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 3 Hälsa och välbefinnande

2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

77

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

85.6

Medellivslängd kvinnor, år

83.3

Medellivslängd män, år

Ingen data

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

Ingen data

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv

244.5
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 4 God utbildning för alla

2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

86.1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

93.6

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

84.3

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

81.8

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

Ingen data

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

49.6

Mål 5 Jämställdhet

2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)

66

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

30.8

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

35.8

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

Ingen data
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 6 Rent vatten och sanitet

2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

100.0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)

50.0

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

22.2

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

100.0

Mål 7 Hållbar energi för alla

2020

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

Ingen data

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

Ingen data

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

Ingen data
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv

Ingen data

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

Ingen data

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

1.8

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Ingen data

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

84.1

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

66

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

Ingen data
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 10 Minskad ojämlikhet

2020

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

22

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)

Ingen data

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

75

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

2020

Demografisk försörjningskvot

0.87

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)

9.0

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

Ingen data

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg

Ingen data

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar

Ingen data
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

2020

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)

Ingen data

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

Ingen data

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Ingen data

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

2020

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

Ingen data

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv

Ingen data

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

67.9

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

17.6

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

682.4
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Bilaga 3 – Nyckeltal kopplade till Agenda 2030
Mål 14 Hav och marina resurser

2020

Nyckeltal saknas

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

2020

Skyddad natur totalt, andel (%)

7.4

Mål 16 Fredlig och inkluderande samhällen

2020

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

25

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

532

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)

89

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

7.8

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

2020

Nyckeltal saknas
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