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En nulägesanalys uppbyggd på tre analyser
För att få en övergripande bild över nuläget för hur kommunkoncernen
arbetar med Agenda 2030 har tre analyser genomförts och sammanställts.
De tre analyserna är som följer:
1. Indikatoranalys över ett urval av indikatorer som har sammanställts av
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).
2. Intervjuer med förvaltningarna, bolagen och
räddningstjänsten.
Relevanta delmål
3. Analys av de befintliga kommunövergripande
styrande dokumenten och till vilka mål de är
Styrgruppen för Agenda 2030 har
kopplade.
gjort ett urval av delmål som anses
vara applicerbara på och relevanta
för Alingsås kommun.

Indikatoranalysen

Alingsås arbete med målen i Agenda 2030 har
analyserats utifrån ett urval av indikatorer som RKA
Bedömningen om ett delmål i Agenda
har tagit fram som stöd i kommunernas och regionernas
2030 är relevant för kommunen utgår
genomförande av Agenda 2030. Statistiken är hämtad
från om delmålet är kopplat till
från RKA:s databas Kolada och presenteras i tabeller i
kommunal verksamhet eller ej.
denna rapport. Indikatoranalysen redovisar mätningar
med 2010 som startår 2018 eller 2019 som slutår. Inga uppgifter för år 2020 presenteras i tabellerna
eftersom det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen av statistiken.
I tabellerna används tre färger som indikerar följande:




Röd färg: indikerar att Alingsås tillhör de 25 procent av kommunerna med lägst
indikatorvärde
Gul färg: indikerar att Alingsås tillhör de 50 procent av kommunerna i mitten
Grön färg: indikerar att Alingsås tillhör de 25 procent av kommunerna med högst
indikatorvärde

Färgsättningen säger ingenting om huruvida värdet är godkänt eller underkänt utan säger enbart något
om läget jämfört med andra kommuner.

Intervjuer
I syfte att undersöka hur Alingsås kommunkoncern arbetar med Agenda 2030 i praktiken genomfördes
intervjuer med chefer och anställda i kommunkoncernens olika verksamheter. Verksamheterna blev
tilldelade ett urval av delmål i Agenda 2030 som de ansågs vara särskilt berörda av. Totalt ansågs 75
delmål vara appliceras på Alingsås kommunkoncern, och de var också dessa delmål som fördelades
mellan kommunkoncernens olika verksamheter. Flera delmål kunde tilldelas flera verksamheter.
Med delmålen som grund fördes en intervju och diskussion kring följande frågor:





Hur jobbar ni idag med delmålet?
Vad behöver ni göra för att uppnå delmålet?
Hur skulle ni kunna utveckla ert arbetet med delmålet?
Vad planerar ni att göra i verksamheten för att nå delmålet?
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Analys över befintliga styrande dokument
I syfte att ta reda på om det fanns kommunövergripande styrande dokument som var kopplade till
agendans 17 mål, genomfördes en analys i kommunens styrande dokument. Samtliga
kommunövergripande styrande dokument identifierades och kategoriserades under respektive mål.
Flera av de styrande dokumenten var kopplade till flera av målen i Agenda 2030. Inga motsvarande
styrande dokument på förvaltnings-, avdelnings- eller enhetsnivå togs med i analysen.
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