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Sammanfattning
Den 25 september 2019 antog kommunfullmäktige i Alingsås en policy för hållbar utveckling. I
policyn ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 som syftar till att uppnå en social,
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Den nybildade styrgruppen för Agenda 2030 fick i
uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram uppföljningsbara måltal för agendans mål och delmål. Som
ett första steg på vägen i uppdraget genomfördes en nulägesanalys vari kommunkoncernens arbete
med Agenda 2030 analyserades och sammanställdes.
Nulägesanalysen kommer ligga till grund för fortsatt planering och prioritering av vad Alingsås
kommun ska fokusera på framöver i hållbarhetsarbetet. Nulägesanalysen omfattar kommunens
förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbundet men också alla kommuninvånarna.
Kommunen har ett väletablerat skydd och omhändertagande av ekonomiskt utsatta, äldre och
nyanlända. Andelen ekonomiskt utsatta hushåll samt andelen vuxna biståndmottagare med långvarig
ekonomiskt bistånd har minskat inom kommunen. Dessutom har en allt större andel nyanlända lämnat
kommunens etableringsuppdrag för att studera eller arbeta men siffran är ännu låg i förhållande till de
andra kommunerna i länet och i hela Sverige.
Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat bland invånarna kommunen vilket har resulterat i
allt fler långtidssjukskrivningar. Likaså har fetman bland befolkningen ökat stadigt vilket även det
påverkar folkhälsan negativt. I linje med detta är arbetet med fysisk och mental hälsa ett område som
behöver uppmärksammas mer enligt flera förvaltningar.
Inom utbildningsväsendet är allt färre elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram medan fler
gymnasieelever slutför sin utbildning inom 4 år. Det finns ett fortsatt behov av att arbeta mot att
minska avbrotten i studierna inom gymnasieskola och SFI och få studerande att fullfölja sina studier.
Kommunkoncernen som arbetsgivare arbetar utefter ett flertal styrande dokument för goda
arbetsvillkor och en jämställd och trygg arbetsplats för sina anställda. Trots detta skiljer sig
medianlönerna mellan könen både inom kommunkoncernens egna organisation och i samhället i stort,
vilket ställer krav på ett fortsatt arbete för jämställda löner. Andelen månadsavlönade inom
kommunkoncernen har överlag ökat men varierar stort mellan kommunkoncernens olika
verksamheter. Jämfört med andra kommuner i landet har Alingsås en låg andel månadsanställda inom
skolväsendet och individ- och familjeomsorgen. Lägst andel heltidsarbetande månadsavlönade finns
bland anställda som arbetar med omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Kommunkoncernen arbetar dock kontinuerligt för att öka heltidsanställningen genom att uppmuntra
sina icke-heltidsanställda att ansöka om utökad tjänstgöring.
Kommunen bedriver ett ambitiöst arbete inom näringslivssektorn som inkluderar nära kontakt med
företagare och resterande näringslivet. Bruttoregionalprodukt, ett ekonomiskt utvecklingstal över
värdet av kommunkoncernens produkter och tjänster, har ökat stadigt med åren. Kommunkoncernen
förväntas kunna utveckla arbetet än mer efter framtagandet av ett nytt Näringslivsstrategiskt program.
Kommunkoncernen arbetar mot en mer hållbar och inkluderande fysisk och digital infrastruktur.
Energitillgången säkras genom en kontinuerlig service av el- och fjärrvärmenätet och
laddinfrastrukturen i tätorten byggs ut för att möjliggöra för fler kommuninvånare och besökare att
ställa om till ett mer förnybart och effektivt energisystem.
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Trångboddheten i kommunen har ökat de senaste åren och förväntas bli en utmaningen även i
framtiden eftersom invånarantalet växer. Dessutom har andelen unga och äldre ökat i
kommunbefolkningen vilket också måste beaktas i den fortsatta samhällsplaneringen.
Alingsås kommuns geografiska utsläpp av växthusgaser och partiklar har minskat stadigt de senaste
åren och ligger på låga halter jämfört med många av landets och länets andra kommuner. Det ska dock
beaktas att utsläpp från vår konsumtion inte är medräknat i dessa uträkningar. Även
energianvändningen per capita är låg jämfört med andra kommuner i landet.
Mängden avfall per invånare har varierat stort mellan åren medan mängden hushållsavfall som har
samlats in för materialåtervinning har minskat. Via sin kultur- och fritidsverksamhet tar kommunen
emot, reparerar och lånar ut material till kommuninvånare. Kommunen har också en intern Ge-och-Ta
tjänst där förvaltningarna kan lägga ut och efterlysa material som kommunen redan har köpt in.
Andelen skyddad natur och ekologisk odlad jordbruksmark har ökat i Alingsås under de senaste åtta
åren. Detta gynnar livsmiljöer för olika arter och därmed den biologiska mångfalden och dessutom
innebär den en minskad spridningen av kemikalier. Mycket visar däremot på att vattenkvaliteten
behöver förbättras i kommunens sjöar, vattendrag och grundvattentäkter. För att minimera spridningen
av näringsämnen och föroreningar till dessa vattenförekomster bedriver kommunen regelbunden
tillsyn ute hos verksamhetsutövare och hos ägare av enskilda avlopp.
Vår klimatpåverkan från geografiskt avgränsade växthusgasutsläpp har minskat med åren, men det
återstår fortfarande mycket arbete på lokal, regional och nationell nivå för att nå upp till Sveriges
målsättningar om nettonollutsläpp till år 2045. Därmed måste klimatfrågan fortsätta kommuniceras
internt inom kommunkoncernen och externt inom hela kommunen. I nuläget saknar dock Alingsås
kommun flera styrande dokument som konkretiserar kommunens viljeriktning i områden som miljö,
klimat och klimatanpassning. Vissa dokument är under upparbetning, men fler arbeten behöver
påbörjas för att vi som kommun ska kunna stå starka mot förändringarna i klimatet.
Antalet anmälda våldsbrott per invånare i Alingsås kommun har till synes minskat överlag eller
möjligtvis förflyttats till platser där det inte uppmärksammas. Kommuninvånarnas tillit har minskat
gentemot deras medmänniskor och färre väljer att gå ut ensamma av rädslan att bli överfallna.
Alingsås kommun deltar i ett internationellt samarbete, via Internationellt centrum för lokal demokrati
(ICLD), med en kommun i Zambia i syfte att utveckla kunskap om former för demokrati och bidra till
att stärka det globala hållbarhetsarbetet. Via sin fritidsgårdsverksamhet är Alingsås också
medverkande i ett nordiskt utbyte med Norge och Danmark där ungdomar får besöka andra länder i
syftet att främja kunskapsutbytet dem emellan.
Överlag presterar Alingsås kommun olika bra beroende på vilket målområde undersöks.
Utvecklingspotential finns dock inom alla målområdena. Kommunkoncernens olika verksamheter är
till stor del samstämmiga om att det krävs en bättre samverkan inom kommunkoncernen i
hållbarhetsarbetet. Det är också önskvärt att effektivisera kommunikationen intern och externt för att
öka kunskapsutbytet i dessa frågor. Tillsammans kan kommunen och kommuninvånarna bidra till en
mer hållbar värld där allas intressen värnas och utvecklas i positiv riktning.
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Inledning
Bakgrund
Den 25 september 2015 antog Förenta nationernas (FN) medlemsstater de 17 global målen för hållbar
utveckling under Agenda 2030. Agendans syfte är att fram till år 2030 uppnå en ekonomisk, social och
miljömässig hållbar utveckling. Genom agendans uppfyllnad hoppas världens länder lyckas (1)
avskaffa fattigdom, (2) minska ojämlikheter och orättvisor, (3) främja fred och rättvisa och (4) lösa
klimatkrisen.
Agendans 17 mål är uppdelad i 169 delmål som var och en är tätt sammankopplade med varandra (fig.
1). Delmålen konkretiserar det övergripande målen och synliggör hur arbetet mot måluppfyllnad kan
bedrivas på lokal, regional och nationell nivå.

Agenda 2030 i Alingsås kommun
Den 25 september 2019 antog kommunfullmäktige i Alingsås kommun en policy för hållbar
utveckling. Policyn ska verka styrande i kommunkoncernens verksamhet och ska verka styrande i
planering, budgetering, upphandling och uppföljning i genomförande av kommunens verksamheter.
Samma år tillsattes Alingsås kommunala styrgrupp för Agenda 2030 med syfte att leda, samordna och
följa upp Agenda 2030-arbetet i kommunkoncernen.
Ett första steg i styrgruppens arbete med att implementera Agenda 2030 i Alingsås kommun var att
genomföra en nulägesanalys för att ta reda på hur kommunkoncernen redan arbetar med målen i
Agenda 2030. Med avstamp i nulägesanalysen kommer fokusområden identifieras för
kommunkoncernens fortsatta arbete med Agenda 2030 och dess integrering i ordinarie styrning och
uppföljning.

Figur 1. De 17 globala målen för hållbar utveckling och de underliggande delmålen i Agenda 2030.
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Nulägesanalysen av Agenda 2030 i Alingsås kommun genomförs med syftet att synliggöra
kommunkoncernens arbete i förhållande till Agenda 2030. Analysen kommer sedan ligga till grund för
fortsatt planering och prioritering av vad Alingsås kommun ska fokusera på framöver i
hållbarhetsarbetet.

Förtydligande kring begrepp
Nulägesanalysen omfattar kommunens förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbund men också alla
kommuninvånarna. Hädanefter kommer kommunens verksamhet benämnas på följande vis:




Kommunen - Kommunens verksamhet, exklusive bolagen och räddningstjänstförbund.
Kommunkoncernen - Kommunens verksamhet, inklusive bolagen och
räddningstjänstförbund.
Geografiska kommunen - Hela den geografiska kommunen med alla dess invånare

Agenda 2030 och COVID-19
I samband med nulägesanalysens framtagande utbröt COVID-19 i Sverige. Inom Alingsås
kommunkoncern sker ett aktivt arbete för att minska smittspridningen och vissa förvaltningar berörs
mer än andra av pandemin. Den satta tidsramen för Agenda 2030-arbetet blev därmed svår att följa
redan tidigt i processen eftersom resurserna fick omprioriteras. Vissa förvaltningar, som exempelvis
vård- och omsorgsförvaltningen, var i startgroparna med att åskådliggöra och implementera agendans
mål i verksamheterna tillsammans med sina anställda, för att sedan helt överge arbetet för att fokusera
på den utbredande smittan. Våra förhoppningar är att vi alla ska gå säkra ur pandemin med många
lärdomar och sikte mot en hållbar horisont.
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Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1 i Agenda 2030 handlar om att avskaffa all form av fattigdom och
ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Förutom
den ekonomiska fattigdomen innebär fattigdom även brist på frihet, makt
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Globala delmål i lokal kontext
Öka självförsörjningen
Relevanta delmål
I Alingsås geografiska kommun har andelen unga i
ekonomiskt utsatta hem minskat stadigt med åren.
Delmål 1.2 Minska fattigdomen med
Mellan 2010-2019 har andelen vuxna biståndstagare
minst 50 procent.
med långvarigt ekonomiskt bistånd stadigt minskat,
med vissa marginella skillnader mellan könen (tabell 1). År 2019 tillhörde Alingsås den grupp av
kommuner som hade lägst siffror, men det återstår fortfarande ett arbete för att sänka fattigdom och
ekonomisk utsatthet i hela kommunen (tabell 1).
Tabell 1. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 1 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll,
andel (%) Totalt
Vuxna biståndsmottagare
med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av
befolkningen Totalt
- Män
- Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8,7

7,4

7,2

7,2

6,3

5,8

5,4

4,6

4,7

0,9

1,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,9
0,8

1,1
1,0

1,0
0,9

0,8
0,8

0,6
0,6

0,4
0,5

0,3
0,4

0,4
0,4

0,5
0,5

0,7
0,5

Bortsett från att tillhandhålla försörjningsstöd samarbetar kommunen med olika frivilligorganisationer
för att hjälpa ekonomiskt utsatta grupper och individer. Genom arbetsmarknadsenheten (AME) stöttar
kommunen också de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att öka invånarnas
självförsörjningsgrad. I de upphandlingar det är möjligt kan kommunen också ställa krav på att
leverantörer ska tillhandhålla praktikplatser med hjälp av AME.
Med utgångspunkt från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) riktar kommunen i
samverkan med Arbetsförmedlingen sitt stöd specifikt mot unga och nyanlända i syfte att effektivisera
deras etablering i arbetslivet. Kommunen erbjuder också olika former av lönestödsanställningar.
Alingsås kommun arbetar också aktivt med att stärka näringslivet och skapa förutsättningar för
nyföretagande i syftet att bland annat öka kommunens attraktionskraft och skapa arbetstillfällen så att
fler människor kan bli självförsörjande.
Internationella åtgärder mot fattigdom
Alingsås kommun bedriver också arbete mot fattigdom utanför kommunens gränser. I ett ICLDprojekt med en kommun i Zambia bidrar kommunen i landets utvecklingsarbete genom att förmedla
resurser och kunskap om former för demokrati, en kunskap som direkt kan komma att påverka
utbildnings- och kultursektorn, och därmed också fattigdomen.
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Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Riktlinjer för arbete med jämställdhet och mångfald
Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun
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Mål 2: Ingen hunger
Mål 2 i Agenda 2030 handlar om avskaffa hunger, uppnå
livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja hållbart
jordbruk. Hunger är den främsta dödsorsaken i världen, men ett mindre
förekommande fall i västvärlden och Sverige där det stora problemen
snarare cirkulerar kring att ha en näringsriktig och balanserad kost.

Globala delmål i lokal kontext
Mer näringsriktig mat
Fetma är allt vanligare förekommande bland Alingsås
kommuninvånare och ett tydligt tecken på felnäring och
okunskap. Mellan åren 2010-2018 hade andelen
invånare med fetma ökat med 4 procentenheter (tabell
2).
Tabell 2. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 2 i Agenda
2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i landet,
gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att
kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Invånare med fetma, andel (%) Totalt
- Män
- Kvinnor
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
Totalt

Relevanta delmål
2.1 Tillgång till säker och
nåringsriktig mat för alla
2.2. Utrota alla former av felnäring
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och
motståndskraftiga jordbruksmetoder

2010
12

2011
13

2012
14

2013
14

2014
14

2015
15

2016
15

2017

12

15

16

16

16

16

16

15

11

12

13

13

12

13

14

16

12

17

15

14

13

13

17

17

2018
16

18

2019

17

Alingsås kommun bedriver ett kostarbete för att säkra en näringsriktig kost. Äldreomsorgen samt
elever vid kommunens samtliga förskolor, skolor och gymnasiet erbjuds lagade måltider. I
upphandling av dessa måltider ställs krav för att säkra en allsidig och näringsrik kost, bland annat
genom krav på vegetariska alternativ.
Hållbar lokal livsmedelsförsörjning
Ett hållbart jordbruk säkrar en hållbar livsmedelsförsörjning och stärker biologisk mångfald. Andelen
odlad åkermark som brukas med hållbara ekologiska metoder har varierat med åren. Den övergripande
trenden sedan närmare tio år tillbaka är dock övervägande positiv och år 2019 bedrevs ekologiskt
jordbruk på ungefär en femtedel av kommunens odlade åkermark (tabell 2).
Kommunen arbetar på flera sätt för att främja lokal livsmedelsförsörjning. Alingsås kommun
samverkar med LAB190, som är ett utvecklingsprojekt av den gröna näringarna längs väg 190, för att
stärka besöksnäring till lokala odlare och mathantverkare. Dessutom arrenderar kommunen ut mark för
jordbruksändamål med korttidsavtal som utökar möjligheterna att bedriva jordbruk i Alingsås.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2015
Kommande: Reviderat Livsmedelsprogram
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Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3 i Agenda 2030 finns till för att säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan berör ekonomiska,
ekologiska och sociala faktorer på både det psykiska och fysiska planet.

Globala delmål i lokal kontext
Psykisk ohälsa och missbruk
Alingsås kommun utmärker sig genom att tillhöra de
kommuner i landet som har högst andel
långtidssjukskrivna invånare, till följd av psykisk ohälsa
(tabell 3). Andelen fall är störst bland kvinnor, men
trenderna är desamma oavsett kön.
Kommunen arbetar förebyggande med riktade insatser
för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande. Detta
arbete bedrivs från förskola och skola till familjeomsorg
och äldrevård.
Psykisk ohälsa kan många gånger börja eller sluta i
någon form av missbruk. Kommunen bedriver därför ett
drogförebyggande arbete som går ut på att utbilda och
informera barn, ungdomar och föräldrar samt kartlägga
ungas drog- och alkoholvanor. För de som är fast i ett
drogmissbruk erbjuder kommunen stöd, vård och i viss
mån boendelösningar.

Medellivslängd kvinnor, år Totalt
Medellivslängd män, år Totalt
Långtidssjukskrivna med
psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel
(%) Totalt
- Män
- Kvinnor
Fallskador bland personer 65+, 3årsm, antal/100 000 inv Totalt
Antibiotikaförsäljning kommun,
recept/1000 inv Totalt
- Män
- Kvinnor

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar
3.4 Minska antalet dödsfall till följd
av icke smittsamma sjukdomar och
främja mental hälsa
3.5 Förebygga och behandla
drogmissbruk
3.6 Minska antalet dödsfall och
skador i vägtrafiken
3.7 Tillgängliggör reproduktiv
hälsovård, familjeplanering och
utbildning för alla
3.9 Minska antalet sjukdoms- och
dödsfall till följd av skadliga
kemikalier och föroreningar

Tabell 3. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 3 i Agenda
2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i landet,
gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att
kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer

Relevanta delmål

2010
82,9

2011
82,5

2012
82,8

2013
83,3

2014
83,6

2015
83,6

2016
84,2

2017
84,2

2018
84,0

2019
84,1

79,7

80,1

80,3

80,6

80,7

81,2

81,1

81,3

81,1

80,9

38,4

46,0

44,7

48,6

50,5

52,1

54,6

53,5

54,2

31,8

39,3

36,9

47,0

45,0

47,9

46,2

43,3

50,0

41,6

49,1

48,5

49,5

53,1

53,9

58,8

58,3

56,4

3 430

3 764

3 818

3 617

3 383

3 116

3 223 3 207 3 335

363,2

366,7

347,7

304,6

280,6

281,1

267,7 278,6 258,4

302,7
422,1

299,8
432,0

288,7
405,4

254,9
353,2

235,4
325,1

234,6
326,9

221,5 227,8 209,7
313,4 329,1 306,6

En meningsfull fritid
Genom att möjliggöra för alla att få en meningsfull fritid kan kommunen bekämpa psykisk ohälsa.
Kommunen tillhandahåller föreningsbidrag och lokaler till föreningslivet för att barn och ungdomar
ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Dessutom bedrivs också en aktiv fritidsgårdsverksamhet
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för unga mellan årskurs 5 och 20 år i Sollebrunn, Ingared och Alingsås.. Kommuninvånare i alla åldrar
har möjlighet att vara fysiskt aktiva tack vare det stora antalet motionsslingor, cykelvägar och
vandringsleder som förvaltas av kommunen. Kommunen ger även invånarna möjligheten att hyra och
låna ut produkter som används till fritidsaktiviteter.
För att de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt arbetar kommunen förebyggande genom att
erbjuda service i vardagen. Kommunen har också sökt statliga medel för att motverka den ofrivilliga
ensamheten. Arbetet med de äldre har dock försvårats på grund av den rådande pandemin.
Skador och dödsfall
Medellivslängden för både män och kvinnor i Alingsås kommun har stigit med cirka ett år mellan åren
2010-2018 (tabell 3). Mellan 2015-2018 har antalet fallolyckor ökat bland de äldre över 65 år (tabell
3).
Genom hållbar fysisk planering och exploatering skapar Alingsås kommunkoncern säkra miljöer för
unga som äldre att vistas i. Kommunen arbetar mot ett mer hållbart transportnät som ska vara effektivt
och säkert oavsett om man går, cyklar, reser kollektivt eller med bil. De tre förstnämnda
transportsätten är prioriterade områden i kommunens översiktsplan. Kommunen genomför flera
viktiga satsningar för att öka gång- och cykeltrafik.
Sjukdomar och smittor
Kommunen arbetar förebyggande och med riktade insatser mot smittor och sjukdomar genom
exempelvis kontrollerande verksamhetsbesök samt genom att kommunicera basala hygienrutiner till
sina anställda. Under COVID19-pandemin har detta arbetet dock trappats upp genom att fler inom
vården ska bära visir och munskydd. Skolhälsovården erbjuder också vaccination till kommunens
elever och genomför undersökningar för att bevaka folkhälsan.
Kommunens invånare har under de senaste åren visat sig köpa allt mindre antibiotika. Överlag säljs
mer antibiotika till kvinnor än till män (tabell 3).
Minskad exponering till kemikalier och föroreningar
På kommunens förskolor bedrivs ett kontinuerligt utfasningsarbete av material som innehåller
hälsoskadliga ämnen. Dessutom bedriver kommunen tillsynsarbete ute hos verksamhetsutövare,
inklusive hos kommunens egna verksamheter, i syfte att förebygga och aktivt förhindra att kemikalier
och föroreningar sprids i den omgivande miljön. Vid olyckor som läckage då räddningstjänsten har
inkallats saneras förorenade områden så snabbt det är möjligt och därefter omhändertas förorenat
material. Kommunen bedriver också ett arbete för att minska spridning av kemikalier och föroreningar
ute på vatten- och reningsverken genom kontroller och säkerställa en god rening.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:







Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Riktlinjer och handlingsplan vid alkohol och droger på arbetsplatsen
Från frisk till frisk - Rutin för hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas och hanteras i Alingsås
Handlingsplan för smittförebyggande åtgärder inom Alingsås kommun
Kommande: Trafikstrategi
Kommande: Cykelplan
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Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4 i Agenda 2030 finns till för att säkerställa en inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Sverige har ett väl uppbyggt och inkluderande utbildningssystem som
ger alla möjlighet att genomföra en utbildning.

Globala delmål i lokal kontext
Inkluderande utbildning
En stor del av mål 4 regleras i skollagen som pekar
ut skolans grunduppdrag. Detta omfattar exempelvis
avgiftsfri skolgång, lika tillgång till utbildning och
att undervisa i hållbar utveckling utefter
läroplanerna. För vuxna erbjuder kommunen även
kostnadsfria vuxenutbildningar i egen regi och i
samverkan med olika parter.
Kommunen arbetar för att i så stor utsträckning som
möjligt möta individens behov och önskemål av
utbildning, bland annat genom att erbjuda elever på
förskolor, skolor och vuxenutbildningar särskilt stöd
för de som är i behov av det för att genomföra sina
studier.

Relevanta delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskoleoch gymnasieutbildning av god kvalitet
4.2 Lika tillgång till förskola av god
kvalitet
4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och
högre utbildning av god kvalitet
4.4 Öka antalet personer med färdigheter
för ekonomisk trygghet
4.5 Utrota diskrimineringen i
utbildningen

Behörighet och avslutad utbildning
4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva
I Alingsås kommun har andelen elever med
och räkna
behörighet till yrkeprogram påvisat sig minska fram
till och med 2019. År 2019 var en högre andel
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och
flickor än pojkar behöriga till yrkesprogram (tabell
globalt medborgarskap
4). Det bör beaktas att uppgifterna omfattar alla
skolor i hemkommunen och inte bara kommunala
skolor. Kommunens egna siffror från kommunala skolor redovisas separat i tabell 4 utan färgkodning
och visar på liknande negativa trender. Preliminära siffror för år 2020 visar på att andelen elever som
är behöriga till yrkesprogram tycks ha ökat, något som skulle kunna vara början till ett trendbrott
(redovisas ej i nulägesanalysen).
Andelen gymnasieelever som slutför sin examen inom 4 år har ökat överlag. Allt fler män slutför sin
examen inom 4 år, medan andelen examinerade kvinnor inom 4 år har varierat mellan åren. Överlag
tar en större andel kvinnor sin gymnasieexamen inom 4 år jämfört med män (tabell 4).
Andelen SFI-elever som klarar minst två kurser eller fler inom de första två åren av deras
utbildningstid har minskat. Trenderna är desamma oavsett kön, men andelen män som slutför två
kurser inom de första två åren är avsevärt lägre än andelen kvinnor (tabell 4). Sedan år 2019 tillhör
Alingsås de kommuner i landet med lägst siffror.
Tabell 4. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 4 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2010
91,7

2011
95,3

2012
92,1

10

2013
94,4

2014
92,3

2015
91,4

2016
91,6

2017
89,0

2018
88,0

2019
87,0

Totalt
90,7

94,9

91,3

93,7

93,4

90,1

92,9

88,5

86,0

85,0

92,7

95,6

93,1

95,3

91,2

92,9

90,1

89,5

90,2

88,9

90,8

94,2

90,8

91,4

90,7

86,4

90,8

82,7

85,5

84,5

88,0

93,4

89,9

88,8

90,7

82,5

92,0

79,9

82,0

82,1

93,0

95,1

91,9

94,7

90,7

90,9

89,5

86,5

89,8

87,1

- Pojkar
- Flickor
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%) Totalt
- Pojkar
- Flickor
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i
skolan, positiva svar, andel (%) Totalt
Gymnasieelever med examen inom 4
år, hemkommun, andel (%) Totalt

82,3

93,3

71,0

73,6

74,4

78,1

74,0

65,1

74,6

68,8

74,6

71,4

77,8

72,5

80,7

81,5

76,6

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

53

56

49

49

38

42

48

45

42

44

39

35

57

67

54

54

37

51

32

- Män
- Kvinnor

Jämställd och trygg studiegång
Varje förskola och skola är enligt lag skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. De
kommunala skolorna genomför åtgärder i syfte att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för våld, trakasserier, kränkningar och diskriminering, för att främja en jämställd skola. Vid planering
av programverksamhet i kommunens övriga fritidsverksamhet eftersträvas ett utbud av aktiviteter och
föreläsningar som är präglat av ett jämställdhetsperspektiv.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun
Integrationsplan
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Mål 5: Jämställdhet
Mål 5 i Agenda 2030 syftar till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors
och flickors egenmakt. Sverige har ett rättsligt ramverk som främjar
jämställdhet och ett minskat våld och utnyttjande mot kvinnor och
flickor, men ojämställdhet är fortfarande vida spritt i samhället.

Globala delmål i lokal kontext
Jämställt arbete
Alingsås kommun bedriver som arbetsgivare ett
kontinuerligt arbete för ökad jämställdhet och mångfald
på arbetsplatsen utefter diskrimineringslagstiftningen.
Lika lön och anställningsformer ska erbjudas till alla
anställda oavsett kön.

Relevanta delmål
5.1 Utrota diskriminering av kvinnor
och flickor
5.2 Utrota våld och utnyttjande av
kvinnor och flickor

Andelen heltidsarbetande månadsavlönande har ökat
stadigt genom åren i Alingsås kommunkoncern (tabell
5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och
5). Den största ökningen har skett bland kvinnor, medan
könsstympning
andelen månadsavlönade heltidsarbetande män har varit
i princip oförändrad. Trots detta återstår det stora
5.5 Säkerställ fullt deltagande för
skillnader i anställningsgrad mellan könen (tabell 5). I
kvinnor i ledarskap och
förhållande till landets andra kommuner, finns det få
beslutsfattande
heltidsanställda månadsavlönade inom skolväsendet
och individ- och familjeomsorgen i Alingsås kommun. I syfte att öka andelen heltidsanställda och
minska timanställningen erbjuder kommunen en e-tjänst där anställda på kommunens förvaltningar
kan ansöka om ökad sysselsättningsgrad.
Tabell 5. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 5 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Heltidsarbetande månadsavlönade,
kommun, andel (%) Totalt

2010
53

2011
53

2012
53

2013
53

2014
55

2015
56

2016
58

2017
58

2018 2019
60
61

76

76

75

74

76

76

79

78

77

79

47

47

48

48

49

51

52

53

55

56

51

54

54

55

56

59

62

61

60

62

70

71

74

77

82

81

84

89

68

81

50

52

53

53

54

57

60

59

59

61

61

60

60

56

57

62

64

60

62

63

73

70

75

70

66

70

73

71

72

73

56

57

54

52

54

60

61

57

59

60

66

68

65

71

68

64

69

74

77

76

- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg, andel (%) Totalt
- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
grundskola inkl. förskoleklass, andel (%)
Totalt
- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
gymnasieskola och komvux, andel (%)
Totalt
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77

76

76

79

78

68

81

80

81

82

58

61

57

66

62

61

61

69

74

71

80

72

64

71

72

78

71

69

71

75

94

84

68

81

88

89

82

76

69

75

75

69

63

68

68

74

66

65

72

75

50

55

55

56

63

72

72

75

75

78

64

66

63

65

77

84

88

83

89

86

41

52

54

53

58

67

66

72

69

75

40

39

40

39

42

41

40

44

47

48

67

67

61

59

68

65

66

70

75

73

37

36

37

37

38

37

36

40

42

43

25,0

26,7

25,4

27,1

26,1

27,6

29,0

29,7

31,1

32,3

74,4

74,8

75,9

76,3

76,1

76,0

76,6

76,8

77,4

98,6

98,9

99,8

98,9

99,7

98,6

98,9

98,7

99,2

- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
individ- och familjeomsorg, andel (%)
Totalt
- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
kultur och fritid, andel (%) Totalt
- Män
- Kvinnor
Heltidsarbetande månadsavlönade inom
omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning, andel (%) Totalt
- Män
- Kvinnor
Föräldrapenningdagar som tas ut av män,
andel av antal dagar (%) Totalt
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av
mäns mediannettoinkomst, andel (%) Totalt
Kvinnors medianlön som andel av mäns
medianlön, kommunalt anställda, andel (%)
Totalt

I Alingsås geografiska kommun är en kvinnas genomsnittliga mediannettolön 77 procent av en mans.
Inom den offentliga förvaltningen har män och kvinnor dock en snarlik medianlön (tabell 5). Som en
del i Alingsås kommuns jämställdhets- och mångfaldsarbete genomförs bland annat årliga
lönekartläggningar för att motverka diskriminering mellan könen och för att erbjuda jämställda löner.
För att ytterligare minska risken för diskriminering genomför kommunen kompetensbaserade
rekryteringar utefter en önskad profil för att kunna finna den mest lämpliga kandidaten till en
utannonserad tjänst.
Antalet föräldrapenningsdagar är skevt fördelat mellan män och kvinnor i Alingsås geografiska
kommun där männen nyttjar 32 procent av dagarna medan kvinnorna nyttjar resterande 68 procent av
dagarna. Nationellt är dessa skillnader som störst innan barnets tvåårsdag varefter uppdelningen blir
mer jämställd.
Jämställdhetsarbete för utsatta
Kommunen arbetar förvaltningsövergripande med förebyggande och riktade insatser för att minska
våld och utnyttjande av kvinnor och flickor. Förutom att agera på orosanmälningar bedriver
kommunen ett nära samarbete med den lokala kvinnojouren där frågan lyfts om barn och vuxna
misstänks fara illa i sina hem eller på boenden.
Integrationsavdelningen har tillsammans med Kulturhuset mottagit medel från Länsstyrelsen för att
kunna utveckla aktiviteter riktade till nyanlända kvinnor och barn i syfte att öka deras integration i det
svenska samhället.
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Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Riktlinjer för arbete med jämställdhet och mångfald
Kommande: Policy om barnkonventionen i Alingsås kommun
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Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 6 i Agenda 2030 finns till för att säkerställa tillgången på och en
hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Sverige har god tillgång
till högkvalitativt dricksvatten och en effektiv vattenrening i landets
avloppsanläggningar, men det återstår fortfarande ett stort antal
anläggningar med otillfredsställande rening.

Globala delmål i lokal kontext
Bevara och återställa vattenmiljöer
Den kemiska och ekologiska statusen i Alingsås
kommuns sjöar och vattendrag är i många fall
undermålig (tabell 6). Det är dock viktigt att
understryka att ekologisk status är resultat av en
sammanvägd bedömning av flera olika indikatorer. En
dålig ekologisk status behöver alltså inte innebära att
alla indikatorer har dåliga värden. Kommunen arbetar
för att skydda och återställa alla vattenförekomster i
enlighet med EU:s vattendirektiv och åtgärdsprogram.
Genom återkommande tillsyn och kontroller i
vattenrecipienter kan kommunen följa utvecklingen i
vattenförekomsternas vattenstatus.

Relevanta delmål
6.1 Säkert drickvatten för alla
6.3 Förbättra vattenkvalitet och
avloppsrening samt öka
återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och
säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade ekosystem

I Alingsås geografiska kommun har flera vattenskyddsområden inrättats för att skydda dricksvattnet i
existerande eller möjligt framtida vattentäkter. Dessutom bedriver kommunen ett arbete i sjöar,
vattendrag och våtmarker för att bevara och återskapa naturvärdena i dessa ekosystem. Framöver
kommer det även bedrivas ett arbete med syfte att känslighetsklassa vissa vattenförekomster.
Tabell 6. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 6 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Vattentäkter med
vattenskyddsområde, andel
(%)
Sjöar med god ekologisk
status, andel (%)
Vattendrag med god
ekologisk status, andel (%)
Grundvattenförekomster med
god kemisk och kvantitativ
status, andel (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,0

0,0

0,0

5,6

5,6

5,6

80,0

80,0

80,0

2017

2018

2019

100,0

100,0

100,0

Säkra dricksvatten
Alla kommunens vattentäkter har inrättade vattenskyddsområden (tabell 6). Genom att bedriva en
kontinuerlig process- och driftövervakning i vattenverken och i VA-nätet samt utföra tillsyn av
enskilda avlopp och ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet kan kommunen minimera
riskerna att dricksvattenkvalitén försämras.
Vid olyckor och krissituationer där räddningstjänsten har inkallats genomförs riskbedömningar för att i
största möjliga mån försöka minimera spridningen av miljöfarliga och hälsoskadliga substanser till
dricksvattnet. Där spill av sådana substanser har skett saneras marken omgående efter
räddningsinsatsen.
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Relaterade kommunövergripande styrande dokument:









Vattenförsörjningsplan
Naturvårdsprogram 2020
Kalkningsprogram
Handlingsplan för god vattenstatus
Strategi för vatten och avlopp i Alingsås kommun
Dagvattenstrategi
Kommande: Reviderad Avfallsplan
Kommande: VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun
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Mål 7: Hållbar energi för alla
Agendans mål 7 syftar till att säkerställa tillgången till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. I linje med
Agenda 2030 har Sveriges riksdag beslutat om ett flertal nationella
klimat- och energimål som berör en ökad förnybar elproduktion och
effektivare energianvändning.

Globala delmål i lokal kontext
Trygg energi
Relevanta delmål
Alingsås kommunägda energibolag är elnätsägare och
ansvarar för eldistributionen i tätorten Alingsås.
7.1 Tillgång till modern energi för alla
Elnäten norr och söder om tätorten ägs av Bjärke
Energi respektive Vattenfall. Den genomsnittliga
7.2 Öka andelen förnybar energi i
elavbrottstiden per kund i den geografiska kommunen
världen
har under de senaste tre åren ökat kraftigt (tabell 7).
Bortsett från service och uppgradering som sker i
7.3 Fördubbla ökningen av
elnätet är elavbrott till stor del väderberoende. De
energieffektivitet
väderberoende elavbrotten bör däremot endast påverka
Alingsås Energis eldistribution i mindre utsträckning eftersom deras elnät till största delen består av
jordkablar.
Effektivare energianvändning
Energianvändningen per kommuninvånare har både ökat och minskat med åren. Den övergripande
trenden mellan åren 2010-2017 visar dock på att användningen har minskat med ungefär 2 MWh per
invånare (tabell 7).
Förvaltningarna och bolagen arbetar på flera sätt med energioptimering genom kontinuerlig service,
utbyte till mer energisnåla produktalternativ och installationer, samt genom nytänkande. Kommunen
bidrar också i folkbildning kring energifrågan genom evenemang och utbildningstillfällen samt genom
kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner och företag.
Tabell 7. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 7 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
(SAIDI), minuter/kund
Fjärrvärmeproduktion av förnybara
energikällor på värmeverk inom det
geografiska området, andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det
geografiska området, MWh/inv

2010

2011

2012

2013

81

93

97

99

24

29

29

28

2014

2015

2016
27

2017
43

98
28

26

24

2018
71

2019

100
22

Hållbar energiomställning
I denna rapport tolkas hållbar och modern energi som förnybar energi. Omställningen till mer förnybar
energi sker även på andra håll inom kommunkoncernen. Bland annat kartlägger det kommunägda
fastighetsbolaget Alingsåshem platser i kommunen som lämpar sig för att etablera
solcellsanläggningar.
Det kommunägda energibolaget Alingsås Energi har under de senare åren uppgraderat
fjärrvärmeverket till en sådan grad att all fjärrvärme inom Alingsås tätort i nuläget produceras
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uteslutande från förnybara energikällor (tabell 7), däribland biogas som har distribuerats från
Bälingedeponin. Energibolaget investerar också i förnybar egenproduktion av el och har dessutom fått
i uppdrag att bygga ut kommunens laddinfrastruktur.
Ett annat energismart exempel finns på Nolhaga reningsverk där biogasen som produceras i
rötkamrarna tas tillvara på och används för att värma anläggningen.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:






Alingsås Energiplan 2020-2025
Trafikplan
Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås
Kommande: Trafikstrategi
Kommande: Reviderad energiplan
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor för alla människor. Nationellt har bruttonationalprodukt
(BNP) per capita sjunkit, men den faktiska orsaken till detta är oklar.

Globala delmål i lokal kontext
Ekonomisk tillväxt och företagande
Bruttoregionalprodukt (BRP) är regional motsvarighet
till bruttonationalprodukt och beskriver värdet av all
produktion av varor och tjänster inom det geografiska
området, som i detta fall är Alingsås kommun. Den
övergripande trenden i Alingsås kommun är att BRP
per invånare har ökat (tabell 8) . Däremot har Alingsås
ett lågt genomsnittligt BRP per sysselsatt i förhållande
till andra kommuner i länet och i landet i stort (tabell
8).
För att förbättra förutsättningar för ökad sysselsättning
och ekonomisk tillväxt bedriver kommunen en
näringslivsinriktad verksamhet över flera
samverkansytor, med aktiviteter och forum, för att
stärka de lokala företagens förutsättningar att etablera
sig i Alingsås. Alingsås näringslivsprogram, som i
denna stund är under upparbetning, planeras att bli ett
vägledande dokument i arbetet med att öka
kommunens attraktionskraft bland företagare.

Relevanta delmål
8.3 Främja politik för nya
arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i
konsumtion och produktion
8.5 Full sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor med lika lön för alla
8.6 Främja ungas anställning,
utbildning och praktik
8.7 Utrota tvångsarbete,
människohandel och barnarbete
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter
och främja trygg och säker arbetsmiljö
för alla
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

Ökad sysselsättning
De senaste åren har andelen långtidsarbetslösa och totalt sysslolösa minskat bland kommuninvånare i
Alingsås geografiska kommun, bland män och kvinnor (tabell 8). Den största minskningen har dock
skett bland män. Alingsås kommun samverkar tätt med arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda
praktikplatser för elever på gymnasieskolans praktiska utbildningar, vuxenutbildningar och SFI. För
att öka sysselsättningsgraden inom den egna verksamheten har kommunen skapat en e-tjänst där
anställda på kommunens förvaltningar kan ansöka om ökad sysselsättningsgrad.
Anständiga arbetsvillkor
Kommunkoncernen har kollektivavtal med alla personalorganisationer där både anställningsvillkor
samt arbetsmiljöfrågor beaktas i samverkan med de fackliga organisationerna. Kommunkoncernen
arbetar också utefter föreskrifter om kränkande särbehandling, ger utbildningar i förhållningssätt och
genomför översyner för en bättre arbetsmiljö. I enlighet med gällande lagstiftning erbjuder kommunen
också företagshälsovård för sina anställda. Dessutom arbetar kommunen för att garantera anständiga
arbetsvillkor genom att i samtliga upphandlingar ställa krav på att leverantörer som minimum ska följa
gällande lagstiftning och branschvillkor.
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Tabell 8. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 8 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Bruttoregionalprodukt (BRP),
kr/inv Totalt
Bruttoregionalprodukt (BRP),
kr/sysselsatt
Långtidsarbetslöshet 25-64 år,
andel (%) av bef. Totalt

2010

2011

2012
240
542
650
000

2013
235
558
641
000

2014
239
308
651
000

2015
255
719
680
000

2016
265
202
708
000

2017
279
450
728
000

2018

2019

4,1

3,6

3,1

3,5

3,5

2,7

2,4

2,6

2,5

2,5

4,7

3,8

3,3

3,7

3,4

2,8

2,6

2,8

2,7

2,5

3,5

3,3

2,9

3,2

3,6

2,7

2,2

2,4

2,4

2,5

7,5

6,6

6,8

6,9

7,4

7,4

5,9

6,1

- Män

8,0

6,9

6,8

6,4

7,4

7,4

6,2

5,6

- Kvinnor

7,0

6,3

6,9

7,5

7,4

7,3

5,6

6,5

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

Håll
bar
turi

sm
Kommunen arbetar för att öka den hållbara besöksnäringen genom att stärka satsningar på lokal turism
med fokus på vandring, cykling, kultur och mat. I projektet LAB190 samverkar ett flertal kommuner
för att stärka besöksnäringen och företagandet längs med väg 190. Andra satsningar kan inkludera att
exempelvis arrangera fikavandringar och konstvandringar, delta i projektet kring Gota Leden och
erbjuder cykeluthyrning.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:
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Strategi för besöksnäringen i Alingsås.
Handlingsplan för att anställa fler personer med funktionsnedsättning
Policy för funktionshinderfrågor
Arbetsmiljöpolicy
Personalpolicy
Policy för rökfri arbetstid
Tillväxtprogram 2020-2029
Riktlinjer och handlingsplan vid alkohol och droger på arbetsplatsen
Kommande: Näringslivsstrategiskt program
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Mål 9: Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Mål 9 syftar till att skapa en fungerande och stabil infrastruktur som
både är mer hållbar och inkluderande. Detta ska uppnås genom att
utveckla innovativa och hållbara lösningar. Industrin har på det
nationella planet blivit mer hållbar genom att mindre koldioxidutsläpp
krävs vid industriell produktion. Den tidigare ökande trenden över
arbetstillfällen, omsättning, export och förvärvsarbetande inom
miljösektorn har däremot avtagit.

Relevanta delmål

Globala delmål i lokal kontext

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga
och inkluderande infrastrukturer

Digital infrastruktur
Andelen hushåll med ett bredband om minst 100Mbit/s
9.4 Uppgradera all industri och
har ökat med ungefär 60 procentenheter mellan år
infrastruktur för ökad hållbarhet
2010-2019. År 2019 hade cirka 78 procent av alla
hushåll i Alingsås kommun tillgång till ett bredband om minst 100 Mbit (tabell 9).

Kommunens digitala infrastruktur tillåter ungdomar att delta i undervisning och i prov samt låna
böcker via biblioteket. Kommunen arrangerar även aktiviteter för olika målgrupper vars syfte är att
minska digitalt utanförskap. Dessutom pågår en digitalisering av Alingsås museums samlingar som
ska tillgängliggöras för alla som är intresserade men som av någon anledning inte kan besöka museet.
Tabell 9. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 9 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa i
landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s, andel (%) Totalt
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI Totalt
Befolkning i kollektivtrafiknära läge,
andel (%) Totalt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18,5

17,9

22,5

41,1

46,7

54,8

58,4

64,5

72,4

78,4

60

62

63

59

59

62
75,6

75,6

76,7

76,7

- Män

74,8

74,7

75,9

75,9

- Kvinnor

76,5

76,6

77,5

77,4

Fysisk infrastruktur
Den fysiska infrastrukturen är tätt kopplad med plan- och exploateringsprocessen som visar på hur
Alingsås ska utvecklas. Alingsås kommun är i processen att ta fram strategiska dokument som
beskriver Alingsås viljeinriktning för trafik, transporter och mobilitet för ett effektivare och mer
inkluderar resande för alla kommuninvånare. Dessutom har kommunkoncernen påbörjat ett arbete med
att bygga ut laddinfrastruktur i kommunen vilket möjliggör för en ökning av antalet hållbara
transporter.
I Alingsås geografiska kommun har andelen invånare i kollektivtrafiknära läge ökat marginellt mellan
åren 2014-2017. År 2017 uppgick andelen till cirka 77 procent (tabell 9). Utvecklingen och siffrorna är
ungefär densamma för både män och kvinnor.
Företagarnas syn på kommunens myndighetsarbete
Från enkätundersökningar över företagarnas helhetsbedömning av service i Alingsås kommuns
myndighetsutövning har utvecklingen varit övervägande positiv mellan 2012-2018, för att sedan
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sjunka år 2019. Sedan mätningarna år 2012 har Alingsås tillhört de kommuner i landet med lägst värde
(tabell 9). Bedömningsvärdet är också det lägsta bland länets kommuner.
Området är sedan en tid tillbaka ett välkänt förbättringsområde och kommunen arbetar brett för att öka
företagarnas nöjdhet

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:







Alingsås Energiplan 2020-2025
Strategi för industri- och tjänstenäringens utveckling i Alingsås
Kommande: Trafikstrategi
Kommande: Cykelplan
Kommande: Reviderad energiplan
Kommande: Näringslivsstrategiskt program
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Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10 handlar om ojämlikhet som skillnader i tillgång, förutsättningar,
resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter
till utveckling. Nationellt existerar inkomstklyftor mellan kön och
samhällsgrupper där den minsta inkomstförändringen har skett bland den
delen av befolkningen som i nuläget har lägst disponibel inkomst.

Globala delmål i lokal kontext
Lika tillgångar
Relevanta delmål
För att redovisa ojämnheten i tillgångar
(förvärvsinkomst) används Gini-koefficienten.
10.1 Minska inkomstklyftorna
Förvärvsinkomster inkluderar inkomster från lön,
10.2 Främja social, ekonomisk och
pension, förmåner och näringsverksamhet.
politisk inkludering
Koefficienten visar att det råder ojämlikhet mellan
individer i Alingsås geografiska kommun.
Ojämlikheten lutar dock mer åt att vi har lika tillgångar än åt total ojämlikhet (tabell 10). Utifrån Ginikoefficienten finns det en lika stor ojämlikhet mellan kön som inom kön. I arbetet mot lika löner
genomför kommunen årliga lönekartläggningar för att motverka diskriminering mellan könen.
Tabell 10. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 10 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Ginikoefficient, index Totalt.
0 = lika tillgångar,
1= total ojämlikhet

2010

2011

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,377

0,374

0,371

0,368

0,362

0,358

0,358

0,379

0,376

0,372

0,373

0,364

0,357

0,357

0,354

0,353

0,350

0,344

0,342

0,343

0,343

2019

22

22

23

23

23

24

24

25

21

21

22

23

22

22

22

25

23

23

24

24

25

26

26

25

10

27

37

33

28

10

42

47

38

40

10

9

22

24

14

77

80

87

82

- Män

75

81

85

84

- Kvinnor

82

82

89

80

- Män
- Kvinnor
Lämnat etableringsuppdraget
och börjat arbeta eller studera
(status efter 90 dagar), andel (%)
Totalt
- Män
- Kvinnor
Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är
viktiga, andel (%) Totalt

Etablering
Andelen nyanlända som har ingått i etableringsuppdraget för att sedan börja arbeta eller studera har
ökat med åren i Alingsås. Så sent som 2018 var andelen låg jämfört med landets andra kommuner
(tabell 10). En större andel män som lämnar etableringsuppdraget får arbete jämfört med kvinnor,
medan en högre andel kvinnor än män börjar studera. Bland män är andelen som börjar studera låg,
medan andelen som börjar arbeta eller studera är ungefär densamma för kvinnorna (tabell 10).
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I kommunens arbete för att främja nyanländas etablering i samhället anordnar kommunen
introduktionsprogram och samhällsinformationsträffar, samt tillhandhåller bosättningar för nyanlända
flyktingar. För att minska utanförskap för nyanlända har kommunkoncernen, tillsammans med privata
företag satt ihop en pilotutbildning som är ett snabbspår för nyanlända som vill utbilda sig till
snickare.
Social och politisk inkludering
År 2018 saknade var fjärde invånare mellan 16-84 år, kvinnor som män, tillit gentemot sina
medmänniskor i Alingsås. Kommunen har tidigare tillhört de kommuner i landet med bäst värden,
något som med tiden har blivit sämre (tabell 10).
I kommunen känner en allt större andel funktionsnedsatta att de får bestämma om saker som de tycker
är viktigt och sedan 2017 tillhör Alingsås kommun den grupp av landets kommuner som har bäst
resultat (tabell 10). Trenden har varit övervägande positiv bland manliga och kvinnliga brukare (tabell
10).
Kommunen har ett ungdomsfullmäktige som ska fungera som länk mellan ungdomar och politiker för
att ge unga möjlighet att delta i det demokratiska arbetet. Genom kommunala pensionärsrådet (KPR)
sker samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommun och lokala företrädare för
pensionärernas riksorganisationer (PRO). För att ytterligare lyfta frågan om allas lika rätt och värde
har Alingsås kommun även ett råd för mänskliga rättigheter som finns till för att granska och stödja i
frågor som gäller mänskliga rättigheter.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:







Riktlinjer för arbetet med Jämställdhet och mångfald
Policy för funktionshindersfrågor
Handlingsplan för att anställa fler personer med funktionsnedsättning
Integrationsplan
Alingsås lönepolitik
Kommande: Policy om barnkonventionen i Alingsås kommun
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Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara genom hållbart byggande och hållbar
planering av bland annat bostäder, infrastruktur, offentliga platser,
transporter, återvinning. I Sverige är bristande standard och osäkra
bostäder inte något primärt problem. Bostadsbrist är istället ett stort och
växande problem i allt fler städer och tätorter, trots att det sker en
förtätning i städerna. Däremot tycks det inte råda någon brist på tillgång
till offentliga platser och rum i svenska städer och
tätorter även om det i vissa delar av storstäder börjar
Relevanta delmål
bli ont om grönytor . Det är dock alltjämt viktigt att
11.1 Säkra bostäder till överkomlig
värna tillgängen till grönytor i våra städer.
kostnad

Globala delmål i lokal kontext
Tillräckligt många och säkra boenden
Genom att undersöka städers trångboddhet kan
bostadsbrist analyseras. I Alingsås har trångboddhet
ökat i flerbostadshus (tabell 11). Siffran är lägre än
genomsnittet för landets samtliga kommuner, men inte
bland de lägsta. Kommunens fastighetsbolag strävar
efter att så långt som möjligt kunna erbjuda bostäder
som passar alla invånare.
Det kommunägda bostadsbolaget Alingsåshem
genomför varje år hyresgästträffar, aktiviteter och
riktade åtgärder för att öka de inneboendes trygghet.
Vartannat år genomförs också en undersökning över
hyresgästernas upplevda trygghet i bostadsområdena.

11.2 Tillgängliggör hållbara
transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar
urbanisering
11.4 Skydda världens kultur- och
naturarv
11.5 Mildra de negativa effekterna av
naturkatastrofer
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande
grönområden för alla

En representativ samhällsbyggnad
En demografisk försörjningskvot visar andelen unga (0-19 år) och äldre (65+ år) i förhållande till den
vuxna, arbetande kommunbefolkningen (20-64 år). Kvoten har ökat med åren (tabell 11), vilket
innebär att en större andel av befolkningen, kvinnor som män, inte är i arbetsför ålder. Detta innebär
en tyngre försörjningsbörda för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.
Inkluderande infrastruktur
Kommunen ansvarar för fysisk planering vilket innebär stora möjligheter att forma en inkluderande
stad och landsbygd. I den fysiska planeringen planerar och bygger kommunen för en ökad
framkomlighet och tillgänglighet för alla kommunens invånare.
Tillgängliga grönområden
Grönområden ska fungera som bostadsnära natur genom att skapa variation och öppenhet. Genom
fysisk planering kan kommunen bevara grönområden och skapa parker som lämpar sig för olika
ändamål och som är tillgängliga för alla. kommunen arbetar utefter gällande skötselplaner och tar fram
startegiska dokument i syfte att bevara och stärka värdena som finns i grönområdena.
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Tabell 11. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 11 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Demografisk försörjningskvot
Totalt
- Män
- Kvinnor
Trångboddhet i flerbostadshus,
enligt norm 2*, andel (%) Totalt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,76

0,77

0,78

0,80

0,81

0,82

0,83

0,83

0,84

0,85

0,80

0,81

0,82

0,82

0,82

0,84

0,85

0,87

0,87

0,88

12,2

13,6

13,0

14,2

14,2

14,8

14,5

13,4

14,7

13,9

14,8

15,0

15,4

15,5

12,2

13,6

13,6

14,3

13,5

7,8

7,5

7,2

7,0

1,12

1,04

1,04

1,06

- Män

11,2
12,7
- Kvinnor
Utsläpp till luft av kväveoxider
9,3
8,7
8,4
8,2
(NOx), totalt, kg/inv Totalt
Utsläpp till luft av PM2.5
(partiklar <2.5 mikrom). kg/inv
1,37
1,34
1,27
1,22
Totalt
* Det bor högst två personer per rum (kök och vardagsrum räknas inte in).

Ett miljö- och klimatsmart samhälle
Utsläpp i vårt samhälle speglar på många sätt vår livsstil, något som Alingsås kommun har begränsad
rådighet över. Genom att göra tillsyn hos verksamhetsutövare och mäta utsläpp av olika föroreningar
kan Alingsås kommun arbeta mot att minimera och följa upp utsläpp till vatten, luft och mark.
Analyser har påvisat att utsläpp av kvävedioxid och partiklar till luften har minskat per invånare i
Alingsås geografiska kommun (tabell 11).
I fysisk planering kan kommunen minimera städernas miljö- och klimatpåverkan genom att genomföra
miljökonsekvensanalyser i planer som kan antas ha betydande miljöpåverkan. Alingsås
kommunkoncern arbetar med energieffektiviserande åtgärder inom sina respektive verksamheter för
att minska stadens miljö- och klimatpåverkan.
Klimatanpassning
I syfte att stärka infrastruktur och förebygga effekter av klimatrelaterade katastrofer håller kommunen
på att ta fram en översvämningskartering inom den fördjupade översiktsplanen för staden Alingsås
(FÖP Staden) . Karteringarna ska ge kunskap om flödesdimensioner och flödesvägar i olika scenarier.
Dessutom har kommunen påbörjat ett arbete med att utreda erosionsriskerna längs med Säveån för att
undersöka om det kan komma att krävas stabiliserande åtgärder för att motverka fortsatt erosion och
ras.
För att förbättra beredskap inför ökade vattenflöden och översvämningar har kommunen börjat
kartlägga bräddningspunkter i VA-nätet och planera för att rustas upp reningsverket med en ökad
kapacitet för att ta emot mer vatten.
Kommunen arbetar förebyggande och aktivt med olika typer av krisberedskap, erfarenhetsåterföring
och utvärdering för att öka kunskapen och lära från tidigare klimatrelaterade krisen.
Skydda natur- och kulturarv
Kommunen arbetar för att kartlägga och bevara värdefulla natur-och kulturarv. Bland annat stöttar
kommunen ett restaureringsprojekt i gamla inägomarker som bär spår av ett historisk hävd.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Alingsås kommuns översiktsplan 2018
Alingsås kulturmiljöprogram 2018
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Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås
Policy för funktionshindersfrågor
Alingsås Energiplan 2020-2025
Trafikplan
Dagvattenstrategi
Tillväxtprogram 2020-2029
Naturvårdsprogram 2020
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026
Kommande: Trafikstrategi
Kommande: Cykelplan
Kommande Reviderad energiplan
Kommande: Grönplan
Kommande: Fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås
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Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 12 finns till för att säkra hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Omställningen är en nödvändighet för att minska
vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Sveriges
konsumtion av varor och tjänster ger upphov till stora växthusgasutsläpp.
År 2017 var materialkonsumtionen i Sverige 24 ton per capita vilket
överstiger EU-genomsnittet med 11 ton per capita.

Relevanta delmål

Globala delmål i lokal kontext
Produktion och insamling av avfall
Avfallsmängderna per kommuninvånare i Alingsås har
både minskat och ökat med åren. Överlag har mängden
insamlat mat-, rest och grovavfall minskat medan den
insamlade mängden förpackningar, returpapper och
farligt avfall har ökat. Mellan 2012-2018 har andelen
insamlat avfall till materialåtervinning minskat från 60
till 50 procentenheter (tabell 12).
Bortsett från att begränsa avfall inom
kommunkoncernen har kommunen i sig ingen
möjlighet att minska mängden avfall från allmänheten.
Kommunen kan däremot underlätta för invånare så att
så mycket avfall som möjligt samlas in och återvinns
genom insamling på återvinningscentraler,
miljöstationer samt genom mobil insamling. Genom
utbildning, kravställande i upphandlingar och att arbeta
mot mål kan kommunkoncernen minska konsumtion
och reducera avfall från sina olika verksamheter.

12.1 Implementera det tioåriga
ramverket för hållbara konsumtionsoch produktionsmönster
12.2 Hållbar förvaltning och
användning av naturresurser
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av
kemikalier
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
Hållbar förvaltning av naturresurser
hållbara livsstilar
Hållbar konsumtion och produktion handlar om att
förvalta naturresurser på ett så hållbart sätt som möjligt. Under de senaste åren har andelen inköpta
ekologiska livsmedel ökat (tabell 12) vilket både gynnar en mer hållbar livsmedelsproduktion och
biologisk mångfald. Däremot var andelen inköpta ekologiska livsmedel förhållandevis låg jämfört med
landets andra kommuner år 2018 (tabell 12).
Kommunkoncernen är en stor inköpare av varor och tjänster och kan minska sin miljö- och
klimatpåverkan avsevärt genom att ställa krav på nya leverantörer eller genom att förnya
kravställningar i gamla avtal. Kommunen kan genom upphandling minska sin miljö- och
klimatpåverkan avsevärt genom att upphandla miljövänliga och klimatsmarta alternativ. Bortsett från
att ställa krav i upphandlingar kan kommunen förvalta naturresurser i planprocessen genom att så långt
som möjligt bevara ekosystemtjänster och naturområden och undvika ohållbar exploatering och
stadsutveckling på bekostnad av den gröna infrastrukturen. Smarta lösningar för ett effektivt nyttjande
av resurser finns på fjärrvärmeverket i Sävelund och Nolhaga reningsverk där överbliven deponigas
respektive rötgas tas om hand för att skapa fjärrvärme i staden och för att värma upp
reningsverksanläggningen.
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Tabell 12. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 12 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Insamlat hushållsavfall totalt,
kg/person
Insamlat mat- och restavfall,
kg/person
Insamlat förpackningar och
returpapper, kg/person
Insamlat grovavfall, kg/person
Insamlat farligt avfall (inkl.
elavfall och batterier), kg/person
Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)
Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, andel
(%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

465

440

505

431

475

491

459

473

245

186

198

195

195

183

184

83

85

92

99

102

83

101

73

212

120

154

169

173

166

38

23

21

26

25

20

22

60

50

60

56

53

45

50

16

16

21

2019

21

Ansvarsfull hantering av kemikalier
Kommunen ansvarar för en ansvarsfull hantering av det avfall som omhändertars på
återvinningscentraler, miljöstationer samt genom mobil insamling. Dessutom ansvarar kommunens
tillsynsmyndighet för att bedriva tillsyn av verksamhetsutövares kemikaliehantering för att på så sätt
minska spridningen av kemikaler och andra föroreningar i miljön. Vid olyckor och läckage av
kemikalier då räddningstjänsten har inkallats genomförs en aktiv riskbedömning i beredskapssyfte.
Arbete för mer hållbara metoder
Kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt med metoder som främjar
cirkuläritet och en hållbar samhällsutveckling. Bland annat är kommunen behjälplig gentemot de
privata verksamheterna genom att erbjuda samverkan, nätverkande och service och i viss mån
rådgivning. Rådighet utanför den egna verksamheten är dock begränsad.
Öka kunskap om hållbara livsstilar
Alingsås kommun genomför flera aktiviteter och kampanjer i kommunala verksamheter för att öka
allmänhetens kunskaper om hållbara livsstilar. Aktiviteterna med hållbarhet i fokus omfattar
kommunens utlåning av fritidsmaterial, programpunkter på museum och konserthus samt större event
som Framtidsveckan. Internt har kommunen också en Ge-och-Ta-tjänst där förvaltningarna kan lägga
ut och efterlysa material som kommunen redan har köpt in.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:






Avfallsplan
Naturvårdsprogram
Livsmedelsprogram
Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun, dess bolag och förbund
Kommande: Reviderad avfallsplan
Kommande: Reviderat Livsmedelsprogram
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Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 syftar till att minska vår miljö- och klimatpåverkan genom
utbildning och innovation för att uppnå FN:s 2-gradersmål och minimera
de negativa konsekvenserna av en ökad global medeltemperatur.
Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor och Sverige har
satt ett mål om att uppnå noll nettoutsläpp senast 2045. Växthusgaserna
har minskat under de senaste åren, men det krävs ytterligare krafttag om
målsättningen ska uppnås.

Globala delmål i lokal kontext

Relevanta delmål

Klimatsmart omställning
I Alingsås geografiska kommun har mängden
koldioxidekvivalenter per invånare minskat från 3,5
ton per invånare till 2,61 ton per invånare mellan år
2010-2017 (tabell 13). De geografiska utsläppen är
låga jämfört med utsläppen inom de flesta andra av
Sveriges kommuner.

13.1 Stärka motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer
13.3 Öka kunskap och kapacitet för
att hantera klimatförändringar

Sedan år 2010 har andelen miljöbilar inom Alingsås kommunkoncern och den geografiska kommunen
ökat med viss variation från år till år. Under de senaste åren har andelen miljöbilar däremot minskat
(tabell 13), vilket kan vara en möjlig konsekvens av en lagändringen år 2018 som ledde till att
miljöbilsdefinitionen ändrades och fick hårdare krav. Trots att miljöbilar blir allt vanligare har den
genomsnittliga körsträckan per invånare i Alingsås geografiska kommun stadigt ökat (tabell 13). I
syfte att uppnå ett mer resurseffektivt och miljömedvetet resande pågår ett arbete i kommunen att
revidera kommunala föreskrifter för kommunens tjänsteresor.
Genom hållbar upphandling, energieffektivisering och en omställning till en ökad användning av
förnybar energi kan kommunkoncernens växthusgasutsläpp minska. Alingsås kommunkoncern har
rådighet att minska sin klimatpåverkan inom en rad verksamhetsområden.
Tabell 13. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 13 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Utsläpp till luft av växthusgaser
totalt, ton CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i
kommunorganisationen, andel
(%)
Miljöbilar, andel av totalt antal
bilar i det geografiska området,
(%)
Genomsnittlig körsträcka med
personbil, mil/inv

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3,50

3,20

2,98

2,88

2,76

2,69

2,60

2,61

46,9

53,9

56,8

57,7

58,5

62,5

62,9

64,6

61,7

59,4

8,4

11,8

15,5

18,2

20,8

24,3

20,7

17,7

15,2

683,0

691,0

679,0

675,7

675,8

686,9

702,3

698,7

710,6

Klimatanpassning
Alingsås är en av Västsveriges mest översvämningskänsliga kommuner. I översiksplaneringen har
kommunen en laglig skyldighet att beakta risker för skador på den bebyggda miljön till följd av
översvämningar, ras, skred och erosion. Infrastrukturen utformas och lokaliseras därmed till områden
där de löper en minimal risk för att drabbas av skador relaterat till klimatförändringarna. Åtgärder har
tidigare vidtagits i och kring Lillån genom reparation av dammluckor och skötsel för att minimera
översvämningsrisker. Det finns också planer på att erosionssäkra riskområden längs med den del av
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Säveån som går igenom Alingsås stad för att minska effekten av förhöjda vattenflöden till följd av
skyfall. I samband med detta planerar kommunen att ta fram en översvämningskartering för att kunna
beräkna eventuella framtida flöden och flödesvägar. Bortsett från vad som står i kommunens
översikts- och detaljplaner finns det i nuläget inget kommunövergripande dokument som specifikt
behandlar klimatanpassning. Med karteringarna som underlag kan en klimatanpassningsplan med
konkreta åtgärder framarbetas för att minska Alingsås sårbarhet och minimera konsekvenserna av till
exempel extrema regn.
Kunskap om klimatförändringarna
Kommunen stärker intern kunskap om klimatförändringar och dess konsekvenser genom
erfarenhetsåterföring och genom utvärdering av inträffade klimatrelaterade händelser så som
exempelvis översvämningar. Alingsås kommun ingår också i en samordningsgrupp för Säveån där
flödena följs upp kontinuerligt och medförda risker bedöms.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:




Alingsås Energiplan 2020-2025
Kommande: Handlingsplan med klimatåtgärder
Kommande: Reviderad energiplan

.
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Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt. Detta kan ske genom att bekämpa överfiske och
försurning samt minska spridning av gifter och föroreningar i alla
vattenförekomster. Marina ekosystem utgör ungefär två tredjedelar av
jordens yta och är en livsviktig resurs för både människor och djur. Trots
detta är relativt få marina områden skyddade i förhållande till
landområden.
Indikatorer för mål 14 saknas för kommuner. En
indikatoranalys kan därför inte genomföras för detta
mål.

Relevanta delmål
14.1 Minska föroreningarna i haven

Globala delmål i lokal kontext
Minska spridning av föroreningar
Alingsås geografiska kommun omges inte av några marina vattenförekomster och har därför en
begränsad möjlighet att påverka havsmiljöerna. Kommunen genomför ändå ett uppströmsarbete som
syftar till att minska utsläppen av föroreningar till de kommunala vattendragen som mynnar ut i havet.
Kommunen renar avloppsvatten och bedriver ett systematiskt tillsynsarbete av enskilda avlopp. Det
kommunala VA-nätet uppgraderas kontinuerligt och efter behov samtidigt som övervakning sker i
VA-nätet för att identifiera läckage och minska risken för att dricks- och avloppsvatten kontamineras
och/eller läcker ut i miljön.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:




Strategi för vatten och avlopp i Alingsås kommun
Kommande: VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun
Kommande: Avfallsplan
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Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald
Mål 15 syftar till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande
av landbaserade ekosystem genom att bland annat minska
markförändringar och hejda förlusten av den biologiska mångfalden.
Närmare 70 procent av Sveriges landyta består av skog medan endast 3
procent består av bebyggd mark. Resterande yta täcks av myrar,
våtmarker och berg. De varierade naturområdena utgör viktiga
livsmiljöer för en stor del olika växt- och djurarter och
Relevanta delmål
en allt större andel av Sveriges yta skyddas för att
bevara den biologiska mångfalden.
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ
hållbart nyttjande av ekosystem på
land och i sötvatten

Globala delmål i lokal kontext
Skyddad natur
I Alingsås kommun är 2,7 procent av kommunytan
skyddad, vilket motsvarar en yta om ungefär 1500
hektar. 1,6 procent av landytan är skyddad och 9,4
procent av allt inlandsvatten är skyddat (tabell 15).
Efter 2014 har inget nytt skydd inrättats, men
dessförinnan har två naturreservat inrättats sedan år
2010 som tillsammans utgör ett 1000 hektar stort markoch vattenområde (redovisas inte nedanstående tabell).

15.2 Främja hållbart skogsbruk,
stoppa avskogningen och återställ
utarmade skogar
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

Ett sätt för kommunen att skydda den biologiska
mångfalden, naturområde, kulturmiljöer eller
friluftslivet är att inrätta områdesskydd som
exempelvis naturreservat.

I samtliga plan- och tillsynsprocesser arbetar kommunen med att bevara värdefulla naturmiljöer i
största möjliga mån i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen arbetar utefter och tar fram
strategiska dokument som visar på hur vi ska arbeta med att bevara och restaurera naturmiljöer i syfte
att stärka de lokala ekosystemen, den biologiska mångfalden och bevara ekosystemtjänster. både på
land och i vatten.
Tabell 14. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 15 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Skyddad natur totalt, andel
(%)
Skyddad natur land, andel
(%)

2010

2011

2012

2013

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

2014

2015

2016

2017

2018

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

2019

Biologisk mångfald
En stor andel av skogarna i Alingsås kommun är skyddade reservat och viktiga livsmiljöer för en stor
mängd växt- och djurarter. I den andel som skogen inte är skyddad arbetar kommunen med åtgärder
för att så långt som möjligt gynna ett hållbart skogsbruk och den biologiska mångfalden.
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Förutom att arbeta med aktiva åtgärder mot att skydda naturmiljöer arbetar kommunen med att bevara
specifika skyddsvärda arter och också med att bekämpa arter som hotar den lokala biologiska
mångfalden, så kallade invasiva främmande arter.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:



Naturvårdsprogram 2020
Kommande: Grönplan för staden Alingsås
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Mål 16: Fredliga och inkluderande
samhällen
Mål 16 finns till för att främja trygga, rättvisa och inkluderande
samhällen genom att arbeta mot en samhällsstyrning fri från konflikter,
korruption och våld. I Sverige Under de senaste åren har det dödliga
våldsbrotten men majoriteten av landets befolkning känner sig dock
trygga att vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Valdeltagandet i
Sverige har också ökat men endast varannan svensk upplever att det
politiska systemet tillåter dem att ha något att säga till
Relevanta
om när det gäller vad regeringen gör.

delmål

16.1 Minska våldet i världen

Globala delmål i lokal kontext
Våld, säkerhet och trygghet
Var fjärde kommuninvånare i åldern 16-84 avstår från
att gå ut ensam av rädslan att bli överfallen, och siffran
har ökat. Siffrorna påvisar framförallt en större
otrygghet bland kvinnliga kommuninvånare som är
fyra gånger högre än den för männen (tabell 16). I syfte
att skapa ett fredligare och mer inkluderande samhälle
arbetar kommunen i projekt och utefter planer och
rutiner om likabehandling för att minska våld,
trakasserier, kränkningar och diskriminering. De
kommunägda bolagen bedriver ett trygghetsarbete
genom att bland annat förbättra ljusmiljöer på gator
och i bostadsområden.
Antalet våldsbrott (inklusive mord, dråp, misshandel,
våldtäkt, fridskränkning och förföljelse) per invånare
har överlag minskat sedan 2010 och var under år 2019
lägre jämfört med en genomsnittlig kommun i landet
och i länet (tabell 16). Vid sidan av polisens
brottsbekämpande insatser arbetar kommunen med
förebyggande och riktade insatser för att stoppa våld i
nära relationer.

16.2 Skydda barn mot övergrepp,
utnyttjande, människohandel och
våld
16.3 Främja rättssäkerhet och
säkerställ tillgång till rättvisa
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och
transparenta institutioner
16.7 Säkerställ ett lyhört,
inkluderande och representativt
beslutsfattande
16.9 Säkerställ juridisk identitet för
alla
16.10 Säkerställa allmän tillgång till
information och skydda de
grundläggande friheterna

Demokrati och beslutsfattande
Under de senaste två kommunvalen har var fjärde röstberättigad person i Alingsås geografiska
kommun inte röstat (tabell 16). Trots att detta innebär ett stort röstbortfall är valdeltagande i Alingsås
geografiska kommun högre jämfört med en genomsnittlig kommun i landet och i länet.
Alingsås kommun säkerställer ett representativt beslutsfattande genom att ta fram mandatfördelning
till kommunfullmäktige. Med avstamp i kommunallagen säkerställer Alingsås kommun att rättvisa
beslut fattas. I Alingsås kommun finns också ett ungdomsfullmäktige, en demokratiskt vald
representation av ungdomar från kommunens högstadie- och gymnasieskolor, för att stärka ungdomars
kunskaper om hur demokratin fungerar och deras möjligheter att påverka samhället.
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Tabell 15. RKA:s urval av nyckeltal kopplade till mål 16 i Agenda 2030. Grönt indikerar att kommunen tillhör de 25% bästa
i landet, gul att kommunen tillhör de 50% mittersta i landet, och röd att kommunen tillhör de 25% sämsta i landet.
Indikatorer
Valdistrikt med lägst valdeltagande
i senaste kommunalval, andel (%)
Totalt
Invånare 16-84 år som avstår från
att gå ut ensam, andel (%) Totalt

2010

2011

2012

2013

- Män
- Kvinnor
Anmälda våldsbrott, antal/100 000
inv Totalt
Årets resultat som andel av skatt &
generella statsbidrag kommun, (%)
Totalt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74,5

74,5

74,5

74,5

76,3

76,3

22

24

26

8

9

10

38

38

42

820

807

826

862

916

866

857

829

769

666

5,2

2,1

2,7

2,1

2,1

1,8

0,1

4,6

1,9

3,2

Mutor och korruption
I syfte att bekämpa mutor och korruption arbetar Alingsås kommun utefter framtagna policys och
genomför utbildningar för kommunens förtroendevalda och anställda. Arbetet sträcker sig utanför den
egna verksamheten genom en ny säkerhets- och beredskapsorganisation som riktar sig mot grov
organiserad brottslighet i Alingsås.
Sekretess och transparens
Alla kommunala beslut och handlingar som av någon orsak omfattas av sekretess ska skyddas medan
resterande dokument ska finnas tillgängliga för allmänheten att ta del av enligt offentlighetsprincipen.
Kommunen lägger också en stor del av sitt arbete på att dataskyddsförordningen (GDPR) ska
efterlevas för att skydda enskilda människors grundläggande rättigheter och friheter.
Kunskapsutbyte och tillgänglighet till information
Kommunen har framarbetat flera digitala lösningar för att öka tillgängligheten till information,
litteratur och kultur för att på så sätt styra mot ett mer inkluderande samhälle.
Ekonomisk hållbarhet
Måttet av ekonomisk hållbarhet, räknat med årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag,
har varierat sedan 2010 (tabell 15). År 2010 och 2017 tillhörde Alingsås de kommuner i landet med
högst värden. År 2016 tillhörde Alingsås omvänt de kommuner i landet med lägst värden (tabell 15).

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:








Policy mot korruption i Alingsås kommun
Riktlinjer och rutiner för förebyggande av hot och våld på arbetsplatsen
Riktlinje och rutin för synpunktshantering
Rutin för utlämnande av allmänna handlingar
Informationssäkerhetspolicy i Alingsås kommun
Kommande: Reviderade rutiner och ny strategi
Kommande: Policy om barnkonventionen i Alingsås kommun
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Mål 17: Genomförande och globalt
partnerskap
Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen för att uppnå interna
och externa målsättningar genom att bland annat utveckla sammarbeten
med andra parter utanför den egna organisationen.

!

Sedan 2003 är propositionen Politik för global utveckling (PGU)
vägledande för Sveriges samstämmighetsarbete. Målet för PGU är att
bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom
Relevanta delmål
att politiken präglas av ett fattigdoms- och
rättighetsperspektiv. I nuläget finns mekanismer för att
17.6 Samarbeta och dela kunskap
föra en samstämmig politik men det saknas dock ett
kring vetenskap, teknik och innovation
sätt att mäta politikens samstämmighet för hållbar
utveckling på global nivå.
17.14 Stärk politisk samstämmighet
På nationell nivå är Sverige medlem i FN, OECD och
EU vilket underlättar ett effektivt utvecklingsarbete
tillsammans med andra länder.

för hållbar utveckling

Indikatorer för mål 17 saknas för kommuner. En
indikatoranalys kan därför inte genomföras för detta
mål.

17.17 Uppmuntra effektiva
partnerskap

Globala delmål i lokal kontext

17.19 Utveckla nya sätt att mäta
framsteg

17.16 Stärk det globala partnerskapet
för hållbar utveckling

Politisk samstämmighet
Politisk samstämmighet är i mångt och mycket utanför kommunorganisationens rådighet eftersom
endast politikerna själva direkt kan påverkar den. Tjänstemän i förvaltningarna kan ändå genom sin
närvaro i sammanträden säkerställa att beslutsprocessen sker inom ramarna för kommunallagen.
Globala och lokala partnerskap
Kommunen deltar i ett internationellt ICLD-projekt med en kommun i Zambia i syfte att utveckla
kunskap om former för demokrati.
Via fritidsgårdsverksamhet är Alingsås också medverkande i ett nordiskt utbyte med Norge och
Danmark där ungdomar får besöka andra länder i syftet att främja kunskapsutbytet dem emellan.
Alingsås kommun har tidigare haft ett idéburet offentlig partnerskap (IOP) inom Vård- och
omsorgsverksamhet där offentligsektor samarbetar med ideell verksamhet.

Relaterade kommunövergripande styrande dokument:


Internationell policy
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Slutsats
Alingsås policy för hållbar utveckling blev startskottet för ett kommunövergripande arbete med fokus
på Agenda 2030. Nulägesanalysen har visat att kommunkoncernen har arbetat med Agenda 2030
redan innan policyns framtagande. En stor del av det dagliga arbetet som bedrivs ute på
kommunkoncernens verksamheter anknyter till målen och delmålen i Agenda 2030. Flera av de
globala målen och delmålen regleras dessutom direkt i den svenska lagstiftningen och är självklarheter
utifrån den svenska värdegrunden.
Baserat på de indikatordata som har redovisats i nulägesanalysen går det att avläsa att Alingsås
presterar förhållandevis bra, jämfört med andra kommuner i landet, inom områden som kopplar till
fattigdom, utbildning, energi, ekonomisk tillväxt, jämlikhet och utsläpp av växthusgaser och partiklar.
Andra indikatordata som kopplar till områden inom hälsa, jämställdhet, rent vatten samt hållbara och
fredliga samhällen visar tydligt att arbetet behöver utvecklas. Inom flera områden saknas också
styrdokument som visar på hur vi ska bedriva arbete framöver.
För att Alingsås ska kunna bedriva ett framgångsrikt Agenda 2030-arbete krävs det mer av oss som
kommun än hur vi arbetar idag. Agendan måste prioriteras och integreras i den dagliga verksamheten
och den ordinarie styrningen, annars finns risken att agendans mål inte uppnås.
För att åstadkomma att agendan integreras i den kommunala ordinarie styrningen är det viktigt att
kommunkoncernen finner effektiva vägar att kommunicera agendan både internt och externt. På
kommunkoncernens olika verksamheter råder en samstämmighet att det krävs en bättre samverkan
inom hållbarhetsarbetet och det finns en vilja att effektivisera kommunikationen och öka
kunskapsutbytet om agendans hållbarhetsfrågor. Förutom att kommunicera agendan krävs det att
kommunkoncernens olika verksamheter arbetar vidare med analys och framtagande av uppföljbara
indikatorer som på ett tydligt sätt kan spegla utveckling i hållbarhetsarbetet. Redan idag följs många
indikatorer upp i budgetarbetet på nämndnivå som kan användas för att följa upp Agenda 2030arbetet. Dock kan det behövas fler indikatorer och därmed kvarstår ett vidare arbete även här.
Som ett nästa steg i processen för att integrera Agenda 2030 i kommunkoncernens ordinarie styrning
kommer prioriterade målområden att fastställas. Prioriterade målområdena är ett sätt att hjälpa
Alingsås kommunkoncern att fokusera och gemensamt driva Agenda 2030-arbetet på ett effektivt och
hanterbart sätt. De prioriterade målområdena bör vara få för att det ska var enkelt att kommunicera ut i
verksamheterna. Eftersom de globala målen är odelbara och påverkas av varandra kommer kommunen
indirekt arbeta med alla mål på något sätt oavsett vilka målområden som prioriteras.
Nulägesanalysen är ett första steg för att implementera Agenda 2030 på ett tydligt sätt i
kommunkoncernens verksamhet. Oavsett vilket område som undersöks så har nulägesanalysen visat
på att det alltid finns en möjlig utvecklingspotential, men förändringstakten kommer speglas av de
resurser som finns tillgängliga i verksamheterna. Tillsammans med kommuninvånarna kan
kommunkoncernen bidra till att förbättra den sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen i
Alingsås kommun och vara ett föredöme för andra kommuner i Sverige. Alla kan vi hjälpa till i arbetet
och ingen ska lämnas utanför.
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