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Inledning 
 
2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Agenda 2030 har en bred ansats, att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
De lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och lokalt agerande får globala 
konsekvenser. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god 
livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att 
nå målen på regional, nationell och global nivå. Alla aktörer i samhället kan anpassa och tolka 
styrningen av Agenda 2030 efter de förutsättningarna och möjligheter de har att påverka. Flera av 
kommunens grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller 
indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. 
 
Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av verksamhetsutvecklare och representanter 
för olika sektorer i kommunen.  
     
 
 

Kungälv, mars 2021 
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Syfte 
Syftet med rapporten är att tydliggöra relationen mellan målen i Agenda 2030 och Kungälvs kommuns 
övergripande styrning och pågående arbete. Rapporten kartlägger vad målen och delmålen betyder i 
en lokal kontext i Kungälv och vad Kungälvs kommun kan utveckla för att i en högre grad bidra till 
att nå målen.  
 

Rapportens innehåll 
I rapporten finns en sammanställning över alla nyckeltal från nyckeltalssamlingen Agenda 2030 från 
Kolada som redovisar Kungälvs resultat 4 år bakåt. Det finns en matris över Kommunstyrelsens 
resultatmål, målen i Agenda 2030 och kopplingen mellan dem. Sedan kommer en sammanställning 
över de 17 målen och de utvalda delmålen, en analys av vad de innebär för Kungälv samt en överblick 
över politisk styrning i form av mål och styrdokument som har koppling till målet i Agenda 2030.  
 

Nyckeltal 
På uppdrag av regeringen har Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram ett antal 
nyckeltal som stöd till arbetet i kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen 
Kolada, där RKA publicerar nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. I nyckeltals-
samlingen för Agenda 2030 har man utgått från befintlig statistik för att inte öka bördan av 
statistikinsamling. Utgångspunkten är att nyckeltal är påverkansbara från lokalt perspektiv eller är 
viktiga att ha kännedom om och ta hänsyn till. Två av de globala målen, mål 14 och 17, saknar 
nyckeltal på kommunal nivå. 
 
RKA använder sig i Kolada av färger för att visa hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på 
ett nyckeltal. De använder sig då av en rak ranking – kommunerna sorteras från högsta till lägsta och 
färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. 
 

 Bästa 25% 

 Mittersta 50 % 

 Sämsta 25% 

 
I den här rapporten finns för varje mål ett utvalt nyckeltal som visar utvecklingen över tid i ett 
diagram.  
 

Metod och avgränsningar 
Rapporten har tagits fram i en arbetsgrupp med kvalitetsutvecklare och representanter från olika 
sektorer. Arbetet har skett under år 2020. Av de 169 delmålen har gruppen gjort ett urval av de mål 
som anses relevanta och kan tolkas ur ett lokalt perspektiv.  
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RKA:s nyckeltal för Agenda 2030 
Värden för Kungälv, i förhållande till andra kommuner.  

 2016 2017 2018 2019 
Mål 1 Ingen fattigdom     
 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,5 4,0 4,0  
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,7 0,5 0,6 0,6 
Mål 2 Ingen hunger     
 Invånare med fetma, andel (%) 12   14  
 Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 36 38 39 39 
Mål 3 Hälsa och välbefinnande      
 Medellivslängd kvinnor, år 85,3 85,3 85,2 85,1 
 Medellivslängd män, år 81,6 81,3 81,2 81,2 
 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar, andel (%)  56,7 57,5  54,2  
 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 086 2 948  2 738  
 Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 287,8 290,3 279,5  
Mål 4 God utbildning för alla     
 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 78 78 78 81 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,9 89,2 90,8 86,9 
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 78,8  84,3  
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 71,5 74,4 73,7 77,5 
 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 

andel (%) 
79,5 80,1 81,7  

 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 40,5 41,0 41,5 42,2 
Mål 5 Jämställdhet     
 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 60 63 65 67 
 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 30,7 31,2 30,9 32,0 
 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 38,0 38,3 36,8 37,3 
 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 75,9 75,7  76,4  
Mål 6 Rent vatten och sanitet     
 Vattentäkter med vattenskydds-område, andel (%)   100,0 75,0 100,0 
 Sjöar med god ekologisk status, andel (%)        
 Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 0,0      
 Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 100,0      
Mål 7 Hållbar energi för alla     
 Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 224,9 100,0  105  
 Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 99,9   99,9  
 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 23 23  21  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt     
 Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv 339  356    
 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 1,2 1,4 1,5 1,5 
 Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 5,7 5,3    
 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 86,6 86,6 86,7  
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur     
 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 76,8 78,5 80,4 81,4 
 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 63 68 70 71 
 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 70,7 70,7  72,5  
Mål 10 Minskad ojämlikhet     
 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 24   26  
 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 59,1 55,6 55,0  
 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)        
Mål 11 Hållbara städer och samhällen     
 Demografisk försörjningskvot 0,81 0,81 0,81 0,80 
 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 11,5 12,4  12,9  
 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 13,4 12,5  12,1  
 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 1,40 1,32  1,22  
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion     
 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 495 496  470  
 Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 35 39  33  
 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 18 21 27  
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna     
 Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 3,03 2,95  2,80  
 Miljöbilar i kommun-organisationen, andel (%) 33,3 44,6 43,3 40,7 
 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 21,5 18,5 16,7  
 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 793,4 803,7 821,1 790,1 
Mål 14 Hav och marina resurser (Nyckeltal saknas på kommunnivå)     
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald     
 Skyddad natur totalt, andel (%) 16,6 16,6 18,0 18,1 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen     
 Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) 76,4 76,4 74,7 74,7 
 Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 24   26  
 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 591 576 499 701 
 Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag    3,6 
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap (Nyckeltal saknas på kommunnivå)     
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De sjutton målen i Agenda 2030 
MÅL 1: Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Mål 2: Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för 
alla 

Mål 5: Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

Mål 7: Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Mål 14: Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.   

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa 
för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer   

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 



Kommunstyrelsens resultatmål 
                 

Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
                 

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
jämförelse med landets bästa kommuner 

                 

Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
                 

Alla barn i förskoleklass* är efter avslutad förskoleklass väl förberedda 
att börja grundskolan 

                 

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta 
arbetslöshet 

                 

Full behovstäckning inom äldreomsorgen 
                 

Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation 
deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 

                 

Förbättrat näringslivsklimat 
                 

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
                 

Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
                 

Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
                 

Ökad kollektiv jobbpendling 
                 

Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod 
                 

100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning 
eller arbete 

                 

Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot 
individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 

                 



Mål 1: Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

 

Vad betyder det globala målet och delmålen för Kungälv? 
Fattigdomen i Sverige och Kungälv synliggörs i de stora ekonomiska 
klyftor som finns i samhället. De som står längst ned på stegen är de 
personer och hushåll som lever på försörjningsstöd. Det finns ingen 
enhetlig definition av fattigdom i Sverige och vi har valt att utgå från 
hushåll som får utbetalt försörjningsstöd som en form av fattigdom. 
 
Kungälvs kommun har lägre andel personer med långvarigt 
försörjningsstöd än riket. Kartläggningar visar att en andel av utbetalt 
försörjningsstöd är koncentrerat till specifika områden i Kungälvs 
kommun.   
 
Frågan om fattigdom adresseras i program Social hållbarhet där Kungälv 
arbetar aktivt med innanförskap genom bland annat, tidiga insatser för 
unga, utbildning och sysselsättning. 
 
Genom samhällskontraktet samverkar många olika aktörer exempelvis 
polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningslivs, religiösa 
institutioner och ideella organisationer för att skapa ett socialt hållbart 
samhälle. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Målsättningen i delmålet är att halvera fattigdomen och i program Social 
hållbarhet är målsättningen att hålla oss på den redan låga nivå av 
utbetalda försörjningsstöd. Ska Kungälvs kommun halvera antalet 
hushåll som får försörjningsstödet från 270 till 135 är bedömningen att 
det krävs sociala innovationer. 
 
Genom att erbjuda en bra utbildning för såväl unga som vuxna kan vi 
skapa förutsättningar för att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Att arbeta vidare med och 
utveckla Samhällskontraktet är faktor för framgång för att ytterligare stärka ett socialt hållbart 
samhälle. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan Kungälvs kommun utveckla samverkan i den egna organisationen som leder till 
minskat försörjningsstöd och ökad egenförsörjning?   

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
1.2 Till 2030 minst halvera 
den andel män, kvinnor och 
barn i alla åldrar som lever i 
någon form av fattigdom 
enligt nationella 
definitioner.   
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 
• KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod 
• KS: 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 
• KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Program social hållbarhet  
• Social översiktsplan 
• Funktionshinderplanen 
• Riktlinje ekonomiskt bistånd  

 

Regional Styrning 
• VGR Regional utvecklingsstrategi 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,5 4,0 4,0  

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

0,7 0,5 0,6 0,6 

 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av 
befolkningen 
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Mål 2: Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Vad betyder det globala målet och delmålen för Kungälv? 
Inom vård och skola har kommunen ansvaret att erbjuda näringsrik 
mat. Hunger och undernäring är inte fokus för målet i en svensk 
kontext, fokus bör istället ligga på att säkerställa tillgång till näringsrik 
och hälsosam mat. Det kan i sin tur förebygga hälsoproblem som 
exempelvis övervikt. Skolan har i uppdrag att öka kunskapen om 
hälsofrämjande mat. 
 
I Kungälvs översiktsplan framgår att det finns fokus på att bevara 
jordbruksmark vid exploatering av kommunens mark. 
Jordbruksmarken är en viktig resurs för att ha en livsmedelstrygghet i 
kommunen och i landet.  
 
Målet är också relevant genom hur Avfallsplanen hanterar hushållning 
av resurser genom minskat matsvinn. Vatten är ett av våra viktigaste 
livsmedel och ingår målsättningen på samma sätt som mat.  
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Kost och övervikt är en strategisk framtidsfråga för folkhälsan i 
Kungälvs kommun. Det finns specifika grupper i kommunen som 
behöver stöd från samhällets olika institutioner för att deras behov av 
näringsrik och hälsosam mat tillgodoses. Kommunen har dels egen 
måltidsproduktion och kan även påverka genom hälsofrämjande 
insatser.  
 
Kungälv har en jämförelsevis hög andel bevarad ekologisk 
jordbruksmark sett till nationella mått. Ur ett ekologiskt perspektiv är 
det fortsatt prioriterat att vidmakthålla detta.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan kommunen balansera nybyggnation med andel bevarad jordbruksmark i framtiden?  
 

• Hur kan Kungälvs kommun i ett befolkningsperspektiv minska andel överviktiga invånare? 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
2.1 Senast 2030 avskaffa 
hunger och garantera alla 
människor, i synnerhet de 
fattiga och människor i utsatta 
situationer, inklusive små 
barn, tillgång till tillräckligt 
med säker och näringsrik mat 
året om. 
 
2.4 Senast 2030 uppnå 
hållbara system för 
livsmedelsproduktion samt 
införa motståndskraftiga 
jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och 
produktionen, som bidrar till 
att upprätthålla ekosystemen, 
som stärker förmågan till 
anpassning till 
klimatförändringar, extrema 
väderförhållanden, torka, 
översvämning och andra 
katastrofer och som successivt 
förbättrar mark- och 
jordkvaliteten. 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
2.1 Senast 2030 avskaffa 
hunger och garantera alla 
människor, i synnerhet de 
fattiga och människor i 
utsatta situationer, 
inklusive små barn, tillgång 
till tillräckligt med säker 
och näringsrik mat året om. 
 
 
2.4 Senast 2030 uppnå 
hållbara system för 
livsmedelsproduktion samt 
införa motståndskraftiga 
jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och 
produktionen, som bidrar 
till att upprätthålla 
ekosystemen, som stärker 
förmågan till anpassning till 
klimatförändringar, extrema 
väderförhållanden, torka, 
översvämning och andra 
katastrofer och som 
successivt förbättrar mark- 
och jordkvaliteten. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
• KS: Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Översiktsplan 
• Social översiktsplan, plan kring ökat innanförskap 
• Kostpolicy 
• Avfallsplan 
• VA-plan 

 

Regional Styrning 
• Västra Götalands regionala miljömål 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Invånare med fetma, andel (%) 12   14  

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 36 38 39 39 

 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 
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Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Faktorer som kan kopplas till målet och är relevanta i en lokal kontext 
är psykisk hälsa, livsstilsrelaterade faktorer samt hälsoproblem kopplade 
till närmiljön, såsom buller och luftföroreningar.   
 
Folkhälsan i Kungälvs kommun är god både i regional och nationell 
jämförelse. Lokala kartläggningar visar dock likt övrig nationell och 
regional statistik på skillnader mellan socioekonomiska grupper samt 
mellan män och kvinnor. Likt övriga Sverige är psykisk ohälsa samt 
droger och alkohol en fortsatt folkhälsoutmaning i Kungälvs kommun. 
 
Tidigt samordnande insatser för barn och unga är prioriterade 
områden. Skola och föreningsliv är centrala aktörer för att påverka 
livsstilsrelaterade faktorer såsom matvanor, stillasittande, rökning, 
alkohol och droganvändning. 
  

Vad kan Kungälv utveckla? 
Är det generella insatser eller fokus mot riktade målgrupper som ger 
bäst effekt? En utvecklad och förbättrad uppföljning av förebyggande 
insatser innebär bättre möjligheter att välja rätt insats och nå önskat 
resultat.  
 
Kungälvs kommun kan i planprocessen påverka genom att planera 
bostäder till områden och lägen som främjar kommuninvånares hälsa 
utifrån bland annat buller och luftkvalité. 
 
  

Framtidsfrågor 
 

• Hur ska Kungälvs kommun agera utifrån den ojämlika hälsan? 
 

• Hur möter vi som kommun den ökande trenden av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar? 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
3.4 Till 2030 genom 
förebyggande insatser och 
behandling minska det 
antal människor som dör i 
förtid av icke smittsamma 
sjukdomar med en tredjedel 
samt främja psykisk hälsa 
och välbefinnande. 
 
3.5 Stärka insatserna för att 
förebygga och behandla 
drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och 
skadligt alkoholbruk. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS: Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 

varierat kultur- och fritidsliv 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Social översiktsplan 
• Funktionshinderplan 
• Äldreplan 

 

Regional Styrning 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
• Västra Götalandsregionens budget  
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 
• SIMBAS genomförandeplan  

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Medellivslängd kvinnor, år 85,3 85,3 85,2 85,1 

Medellivslängd män, år 81,6 81,3 81,2 81,2 

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

 56,7 
 

57,5  54,2 
 

 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 086 2 948  2 738 
 

 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 287,8 290,3 279,5  

 
 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
andel (%) 
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Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet 

och främja livslångt lärande för alla 
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 
beskriver huvudmannens ansvar för den utbildning som 
bedrivs. Där framgår att det är likvärdighet och kvalitet som är 
huvudmannens väsentliga fokus. Agenda 2030-målet 
överlappar redan existerande formuleringar i skollagen och i 
Kungälvs kommun finns ett flertal mål som pekar i samma 
riktning som flera av delmålen. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Utmaningarna som är formulerade i de globala målen, 
lagstiftningen och de lokala målen som rör likvärdig utbildning 
och livslångt lärande innebär ett ständigt pågående arbete som 
måste anpassas till rådande situation och förutsättningar. 
Skolans kvalitetsarbete och utveckling av 
resursfördelningsmodell är ett pågående arbete i Kungälvs 
skolor.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Vilka krav ställs på dagens ungdom i framtiden? 
 

• Vad är det samhället ska ge den uppväxande 
generationen? 
 

• Hur bedrivs utbildning för framtiden? 
  

Delmål relevanta för Kungälv 
 
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla 
fickor och pojkar fullbordar 
avgiftsfri och likvärdig grundskole- 
och gymnasieutbildning av god 
kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper. 
 
4.4 Till 2030 väsentligen öka det 
antal ungdomar och vuxna som har 
relevanta färdigheter, däribland 
tekniska färdigheter och 
yrkeskunnande, för sysselsättning, 
anständigt arbete och 
entreprenörskap. 
 
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna 
mellan könen inom 
utbildningsområdet och säkerställa 
lika tillgång till utbildning och 
yrkes-utbildning på alla nivåer för 
utsatta personer, inklusive personer 
med funktionsnedsättning, 
ursprungsfolk och barn som lever 
under utsatta förhållanden. 
 
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla 
studerande får de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att 
främja en hållbar utveckling, bland 
annat genom utbildning för hållbar 
utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
främjande av en kultur av fred, icke-
våld och globalt medborgarskap 
samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till 
hållbar utveckling. 
 
4.A Bygga och förbättra 
utbildningsmiljöer som är 
anpassade för barn och personer 
med funktionsnedsättning, samt tar 
hänsyn till jämställdhetsaspekter 
och därmed erbjuder en trygg, 
fredlig, inkluderande och 
ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
• KS: Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
• KS: Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 
• KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Social översiktsplan 
• Funktionshinderplan 
• Systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet. 

 

Regional/nationell Styrning 
• Skollagen 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 78 78 78 81 

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

91,9 89,2 90,8 86,9 

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

78,8  84,3  

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

71,5 74,4 73,7 77,5 

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

79,5 80,1 81,7  

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 40,5 41,0 41,5 42,2 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
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Mål 5: Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska 
kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön 
begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  
 
I VGR:s Regionala utvecklingsstrategi konstateras det att jämställdhet 
är en avgörande framtidsfråga som behöver ha fortsatt hög prioritet. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en strategi för 
jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara 
självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service 
för alla som bor, arbetar och vistas i länet.  
 
Kungälv har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor. Under 
senare år är fokus riktat mot jämlikhet. Jämställda löner och våld i nära 
relationer är områden där uppföljning och arbete pågår. Ett gemensamt 
utvecklingsarbete om hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan 
mellan socialtjänst, skola och polis har påbörjats under hösten 2020. 
 
Trots mångårigt arbete minskar klyftan mellan kvinnors och mäns  
medianlön långsamt. Avståndet i Kungälv är större än snittet i riket. 
Ökad arbetslöshet skapar ojämna livsvillkor. 
 
Arbete mot våld i nära relationer ger positiva effekter för enskilda 
personer men förändring sker långsamt och samhällsutveckling går i 
vissa delar åt motsatt håll. Covid-pandemin har ökat risken för våld i 
nära relationer till följd av isoleringen.  
 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälvs kommun har ett pågående arbete kring jämlikhet, våld och förtryck som bidrar till att uppnå 
målen. Utmaningen är att nå ut med insatser som ger effekt till de som behöver det mest.  
 
I kommunens nuvarande verksamhetsplan är inte jämställdhet en politiskt prioriterad fråga.   
 

Framtidsfrågor 
 

• Är pågående insatser tillräckliga utifrån rådande situation eller behövs ytterligare aktiviteter 
identifieras för att nå reell förändring av flickors och kvinnors diskriminering och utsatthet? 
 

• Innebär fokus på jämlikhet att frågan om flickor och kvinnors jämställdhet prioriteras ned?  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
5.1 Avskaffa alla former av 
diskriminering av alla 
kvinnor och flickor överallt  
 
5.2 Avskaffa alla former av 
våld mot alla kvinnor och 
flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive 
människohandel, sexuellt 
utnyttjande och andra typer 
av exploatering 
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Styrning i Kungälvs kommun 
Inga övergripande politiska mål om jämställdhet 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Program Social hållbarhet 
• Plan, Trygg i Kungälv 
• Anvisning, Våld i nära relationer     
• Plan för att motverka kränkande behandling (upprättas på varje skolenhet och revideras 

årligen)  
• Rutin, Aktiva åtgärder - Diskrimineringslagen - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald  

 

Regional Styrning 
• Jämställt Västra Götaland 
• VGR Regional utvecklingsstrategi  
• SIMBA – Mål fokusområde 4: Våld i när relationer 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 60 63 65 67 

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

30,7 31,2 30,9 32,0 

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

38,0 38,3 36,8 37,3 

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

75,9 75,7  76,4 
 

 

 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 
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Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Långsiktig och hållbar vattenförsörjning är en strategisk framtidsfråga. 
Kommunen växer befolkningsmässigt vilket  innebär ett ökat tryck på 
dricksvattenförsörjningen i stort. Men ett förändrat klimat kommer 
även sätta större krav på vattenförsörjning och dagvattenhantering. 
Som kustnära kommun kan exempelvis en ökad översvämningsrisk 
innebära särskilda utmaningar för Kungälv. Det nya vattenverket är ett 
exempel på en viktig satsning som möter flera mål inom hälsa, sanitet 
och miljö. Kommunens löpande tillsynsarbetet av avlopp och utsläpp är 
i linje med ambitioner inom delmål 6.3. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Rent vatten och sanitet är en ständig utvecklingsfråga. Utbyggnad och 
underhållning av kommunalt vatten och avlopp pågår och är fortsatt 
viktig för att säkra tillgången till rent vatten för alla invånare och att 
minska utsläppen. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan kommunen säkerställa en trygg vattenförsörjning för 
alla i framtiden i relation till grundvattennivåer och ett växande 
befolkning? 
 

• Hur kan kommunen planera och prioritera för en 
motståndskraftig vattenförsörjning? 
 

• Hur prioriterar kommunen framtida VA-investeringar för att 
möjliggöra en ekonomiskt överkomlig vattenförsörjning för 
kommunens invånare?  

  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
6.1 Senast 2030 uppnå 
allmän och rättvis tillgång 
till säkert och ekonomiskt 
överkomligt dricksvatten för 
alla. 
 
6.3 Till 2030 förbättra 
vattenkvaliteten genom att 
minska föroreningar, 
stoppa dumpning och 
minimera utsläpp av farliga 
kemikalier och material, 
halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och 
väsentligt öka 
återvinningen och en säker 
återanvändning globalt. 
 
6.4 Till 2030 väsentligt 
effektivisera 
vattenanvändningen inom 
alla sektorer samt 
säkerställa hållbara uttag 
och en hållbar försörjning 
med sötvatten för att 
angripa vattenbristen och 
väsentligt minska det antal 
människor som lider av 
vattenbrist. 
 
6.6 Senast 2020 skydda och 
återställa de 
vattenrelaterade 
ekosystemen, däribland 
berg, skogar, våtmarker, 
floder, akviferer och sjöar. 
 
6.B Stödja och stärka 
lokalsamhällenas 
deltagande i arbetet med att 
förbättra vatten- och 
sanitetshanteringen. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• VA-plan, 6 separata planer ingår i VA-planen (Vattenförsörjningsplan och utbyggnadsplanen 

2016–2023) 
• Tillsynsplan för avlopp 
• Dagvattenplan 
• Avfallsplan 
• Grönplan 

 

Regional Styrning 
• Regionala miljömål för Västra Götaland 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)   100,0 75,0 100,0 

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)        

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

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

100,0      

 
 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 
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Mål 7: Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla 

 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kungälvs kommun har skrivit under Västra Götalands 
avsiktsförklaring ”Klimat 2030”, där kommuner och regionen åtagit 
sig att reducera utsläpp av växthusgaser och arbeta för en 
fossiloberoende västsvensk ekonomi 2030.  
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Bedömningen är att det finns utvecklingspotential när det gäller 
energifrågor som berör upphandling, uppvärmning av kommunens 
lokaler och energieffektivitet. Det händer mycket inom 
energiområdet på operativ och strategisk nivå. Det finns möjlighet 
att dra lärdom från kommuner som arbetar med energifrågorna på en 
strategisk nivå inom ramen för Västra Götalands avsiktsförklaring 
”Klimat 2030”. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan kommunen stötta den egna egen organisation och 
sina invånare att leva energieffektivt för både ekonomiska 
och miljömässiga vinster? 
 

• Behöver kommunen vidta åtgärder  för att trygga 
energitillgången på lokal nivå? 

1.  
 

• Hur kan perspektivet på energifrågan utvidgas till att omfatta flera verksamheter inom 
kommunorganisationen?   

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
7.1 Senast 2030 säkerställa 
allmän tillgång till 
ekonomiskt överkomliga, 
tillförlitliga och moderna 
energitjänster. 
 
7.2 Till 2030 väsentligen öka 
andelen förnybar energi i den 
globala energimixen. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
• KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Energiplan 
• Trafikplan 
• Avfallsplan 
• Kungälvsbostäders handlingsplan för miljöanpassat byggande 

 

Regional Styrning 
• Regionala miljömål för Västra Götaland 

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

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

224,9 100,0  105 
 

 

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

99,9   99,9 
 

 

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

23 23  21 
 

 

 
 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska 
området, andel (%) 
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kungälvs kommun har en lägre andel arbetslösa 18 – 64 år än både 
riket och likande socioekonomiska kommuner. Vid jämförelse har även 
Kungälvs kommun en hög andel nyanlända som efter etableringen (två 
år) börjat arbeta eller studera. Genomströmning vid SFI står sig väl vid 
jämförelse med grannkommuner. Likt övriga kommuner har Kungälvs 
kommun en avsevärt högre andel arbetslöshet bland utrikesfödda. 
Covid-pandemin har och kommer leda till förändringar på 
arbetsmarknaden.  
 
VGR Regional utvecklingsstrategi ger en gemensam utgångspunkt och 
samordning för tillväxt i regionen. Styrdokument för social hållbarhet, 
näringslivsutveckling och yrkesvägledning vägleder aktörer i 
kommunen i målets riktning. Aktiviteter pågår för att uppnå de 
politiska målen, många i samverkan med civilsamhälle, offentliga 
aktörer och företag. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälvs kommun kan skapa förutsättningar för ett attraktivt 
näringslivsklimat. Vi kan fortsätta att erbjuda en bra utbildning för alla 
och fånga upp de grupper och individer som inte hittar in på 
arbetsmarknaden.   
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur säkerställer Kungälvs kommun en fortsatt hög andel 
nyanlända som lämnar etablering i arbete eller studier? 
 

• Hur kan samverkan med offentliga myndigheter, hälso-och 
sjukvård, näringsliv och civilsamhälle utvecklas? 
 

• Hur kan Kungälvs kommun och näringslivet utveckla arbetet med hållbar turism? 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
8.5 Senast 2030 uppnå full 
och produktiv 
sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för 
alla kvinnor och män, 
inklusive ungdomar och 
personer med 
funktionsnedsättning, samt 
lika lön för likvärdigt 
arbete. 
 
8.6 Till 2030 väsentligt 
minska den andel 
ungdomar som varken 
arbetar eller studerar. 
 
8.9 Senast 2030 utarbeta och 
genomföra politik för 
hållbar turism som skapar 
arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala 
produkter. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står 

längst från arbetsmarknaden  
• KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 
• KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod 
• KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknads-främjande insatser 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Program social hållbarhet  
• Socialöversiktsplan  
• Näringslivsstrategi  
• Plan för studieyrkesvägledning 

 

Regional Styrning 
• VGR Regional utvecklingsstrategi  

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv 339  356    

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 1,2 1,4 1,5 1,5 

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

5,7 5,3    

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 86,6 86,6 86,7  

 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 
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Mål 9: Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Göteborgsregionen är en tillväxtregion med en stor och ökande 
arbetsmarknad och en växande befolkning. Arbetslivets omställningar 
med digitalisering och automatisering drivs av omvärlden och har 
påskyndats av pandemin. Kompetensförsörjning har och kommer vara 
avgörande för Kungälvs kommun och regionens fortsatta förmåga att 
utvecklas i en hållbar riktning. Förutsättningarna är goda för en positiv 
ekonomisk utveckling men utmaningarna många avseende ekologisk 
och social hållbarhet.  
 
Kungälvs kommun samverkar på olika nivåer med region, 
kommunförbund, grannkommuner, näringsliv, myndigheter och 
civilsamhället för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande. Konkurrens mellan företag, mellan kommuner och 
mellan regioner driver satsningar på väl fungerande infrastruktur, 
innovation och effektivare resursanvändning. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
I framtiden blir det ännu viktigare att kommun, näringslivet och 
civilsamhälle samverkar för att skapa hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. Samverkan med andra kräver vilja, engagemang, 
kontinuitet och ledarskap för att lyckas. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur ska målen enligt Parisavtalet nås samtidigt som 
utvecklingen och en ökande befolkning kräver fler bostäder, 
utbyggd kollektivtrafik, mark för företagsetableringar, 
kommunal service etc.? 
 

• Räcker det med att hitta lösningar via innovationer eller krävs det ändrade beteendemönster 
som till exempel förändrade konsumtionsmönster (exempelvis upplevelser istället för varor 
och resor), andra resvanor (buss istället för bil), nya arbetsformer (digitalisering och 
hemarbete)? 

 
• Hur kan människor påverkas till att förändra sina beteenden i önskad riktning? Krävs det en 

pandemi? Räcker det med information och rekommendationer eller måste beslut fattas?  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
9.1 Bygga ut tillförlitlig, 
hållbar och 
motståndskraftig 
infrastruktur av hög 
kvalitet, inklusive regional 
och gränsöverskridande 
infrastruktur, för att stödja 
ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, 
med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis 
tillgång för alla. 
 
9.4 Till 2030 rusta upp 
infrastrukturen och anpassa 
industrin för att göra dem 
hållbara, med effektivare 
resursanvändning och fler 
rena och miljövänliga 
tekniker och 
industriprocesser. Alla 
länder vidtar åtgärder i 
enlighet med sina 
respektive förutsättningar. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS: Förbättrat näringslivsklimat 
• KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
• KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Trafikplan 
• VA-policy 
• Vattenförsörjningsplan 
• VA-utbyggnadsplan 
• Energiplan 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
• Näringslivsstrategi 

 

Regional Styrning 
-  

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 76,8 78,5 80,4 81,4 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 63 68 70 71 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 70,7 70,7  72,5  

 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
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Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
I relation till andra länder men även regioner i Sverige och kommuner i 
Västra Götaland är Sveriges och Kungälvs förutsättningar goda med 
fungerande trygghetssystem och relativt låg arbetslöshet. Trots det är 
klyftorna stora mellan de som har arbete och de som inte har arbete. 
Utbildningsnivåer påverkar människors möjlighet till ekonomisk 
utveckling.   
 
Pandemin har skakat om vår omvärld och Kungälv på många sätt. 
Arbetslivets omställningar med digitalisering, automatisering och 
specialisering har påskyndats. En god arbetsmarknad är och kommer 
att vara avgörande för vår kommuns fortsatta förmåga att växa och öka 
innanförskapet.  
 
Covid -19 har inneburit att arbetslöshet och försörjningsstöd ökat. Det 
är för tidigt att göra en långsiktig analys kring påverkan utifrån målet 
”Minskad ojämlikhet”, men risken finns att det är redan utsatta grupper 
som drabbas först och mest. 
 
Kungälvs kommun arbetar genom Program för social hållbarhet med 
att stärka och stödja de som är långt från arbetsmarknaden och som 
därmed riskerar att hamna i relativ fattigdom. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Social hållbarhet är ett särskilt prioriterat område för Kungälvs 
kommun. Att ständigt utveckla nya metoder och aktiviteter är 
nödvändigt för att nå målet.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Är det möjligt att minska klyftorna i samhället? Vilka 
konsekvenser får det? Vad är alternativen? 
 

• Vilka ytterligare åtgärder kan Kungälvs kommun vidta för att 
minska ojämlikhet på lokal nivå?  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
10.1 Till 2030 successivt 
uppnå och upprätthålla en 
inkomsttillväxt högre än det 
nationella genomsnittet för 
de 40 procent av 
befolkningen som har lägst 
inkomst. 
 
10.2 Till 2030 möjliggöra 
och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, 
religion eller ekonomisk 
eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, 
ekonomiska och politiska 
livet. 
 
10.4 Besluta om politik, 
särskilt finans-, löne- och 
socialskyddspolitik, och 
successivt uppnå ökad 
jämlikhet. 
 
10.7 Underlätta en ordnad, 
säker, reglerad och 
ansvarsfull migration och 
rörlighet av personer, 
inklusive genom planerad 
och väl fungerande 
migrationspolitik. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står 

längst från arbetsmarknaden  
• KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod 
• KS: 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 
• KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Program social hållbarhet  
• Funktionshinderplan 
• Social översiktsplan – SÖP 

 

Regional Styrning 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
• Västra Götalandsregionens budget  
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 24   26  
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 59,1 55,6 55,0  

 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 
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Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara 
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kungälvs kommun arbetar med social hållbar 
samhällsplanering där utgångspunkten är att vid 
nyproduktion skapa förutsättningar för ökat 
innanförskap. Samtidigt ser vi att vissa grupper i 
samhället får allt svårare att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden.  
 
Kungälvs kommun blir allt mer bli ihopkopplat med 
Göteborg och Göteborgsregionen. Agenda 2030 sätter 
fokus på att frågan om hållbara städer är komplex och 
innebär att hantera en mängd perspektiv samtidigt. 
Perspektiv som måste hanteras tillsammans är bland 
annat social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, 
medbestämmande, regional och nationell samordning. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Vi ser behov av fortsatt områdesbaserat arbete i vissa 
delar av kommunen där polis, kommun, bostadsbolag, 
näringsliv och civilsamhälle möts. Bedömningen är även 
att Kungälvs kommun i samhällsplaneringen behöver 
stimulera möjligheter till fysisk aktivitet i närområdet.  
 
En strategiskt viktig fråga är att utveckla nya sätt att 
tillgodose behovet av bostäder för alla. En risk är annars 
en ökad segregering i samhället. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur skapas långsiktighet i planeringen som 
tillgodoser social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet? 
 

• Hur skapas långsiktighet i planeringen enligt 
agenda 2030 och samtidigt hanterar kortsiktiga 
behov?  

Delmål relevanta för Kungälv 
 
11.1 2030 säkerställa tillgång för alla till 
fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och grundläggande 
tjänster samt rusta upp slumområden. 
 
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem 
för alla. Förbättra trafiksäkerheten, 
särskilt genom att bygga ut 
kollektivtrafiken, med särskild 
uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatta situationer, kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning 
samt äldre personer. 
 
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering samt förbättra 
kapaciteten för deltagandebaserad, 
integrerad och hållbar planering och 
förvaltning av bosättningar i alla länder. 
 
11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet 
åt luftkvalitet samt hantering av 
kommunalt och annat avfall. 
 
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell 
tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga 
platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 
äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. 
 
11.A Främja positiva ekonomiska, sociala 
och miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden genom att stärka 
den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 



 
 

28(40) 

Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
• KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
• KS: Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Program social hållbarhet  
• Grönplan 
• Social översiktsplan  
• Trafikplan 
• Bostadsförsörjningsprogrammet   

• Funktionshinderplan  
• Avfallsplan 
• Äldreplan  
• Policy för äldres boende  
• Översiktsplan 

  
 

Regional Styrning 
• Regionala miljömål för Västra Götaland 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Demografisk försörjningskvot 0,81 0,81 0,81 0,80 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 11,5 12,4  12,9  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 13,4 12,5  12,1  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 1,40 1,32  1,22  
 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
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Mål 12: Hållbar konsumtion och 
produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Hållbar konsumtion och produktion berör flera 
verksamhetsområden i kommunorganisationen. 
Göteborgsregionens avfallsplan 2021 utgör en plattform 
för lokalt och delregionalt arbete och överensstämmer med 
delmålen under mål 12. Redan innan den nya avfallsplanen 
arbetade kommunen aktivt med avfallsfrågorna.  
 
Kommunens måltidsservice arbetar kontinuerligt med att 
minska matsvinnet och öka andelen ekologiska råvaror i 
produktion och servering av måltider inom skola, vård och 
omsorg.  
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Vi kan fortsätta att utveckla arbetet med återvinning av 
avfall. Exempelvis finns det potential att utveckla arbetet 
med restavfall och sträva efter att uppnå rena 
avfallsfraktioner.  
 
Ytterligare utvecklingsområde för att uppnå målet är att 
arbeta med och tillämpa hållbar upphandling. 
 
Arbete med att minska matsvinn är ett ständigt 
utvecklingsarbete där nya metoder måste utvecklas.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan hela förvaltningsorganisationen, 
medborgare och näringslivet bidra till 
avfallsplanens genomförande? 
 

• Hur kan Kungälvs kommun utveckla 
avfallshanteringen och uppnå rena 
avfallsfraktioner? 

 
• Vad kan Kungälvs kommun göra för att uppfylla 

delmål som berör hållbar upphandling och hållbar 
turism? 

  

Delmål relevanta för Kungälv 
 
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
 
12.3 Till 2030, halvera det globala 
matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter 
skörd. 
 
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer 
av avfall under hela deras livscykel, i 
enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt 
minska utsläppen av dem i luft, vatten 
och mark i syfte att minimera deras 
negativa konsekvenser för människors 
hälsa och miljö. 
 
12.5 Till 2030 väsentligt minska 
mängden avfall genom åtgärder för att 
förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
 
12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella 
prioriteringar. 
 
12.8 Senast 2030 säkerställa att 
människor överallt har den information 
och medvetenhet som behövs för en 
hållbar utveckling och livsstilar i 
harmoni med naturen. 
 
12.B Utveckla och genomföra verktyg 
för att övervaka hur en hållbar 
utveckling påverkar en hållbar turism 
som skapar arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala produkter. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
• KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Avfallsplan 
• Upphandlings- och inköpspolicy 
• Kostpolicy 

 

Regional Styrning 
• Avfallsplan 2030 Göteborgsregionen 
• Regionala miljömål för Västra Götaland 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 495 496  470  
Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 35 39  33  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 18 21 27  
 
 

Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 
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Mål 13: Bekämpa 
klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Klimatfrågan är omfattande och påverkar många olika delar av den 
kommunala verksamheten. Allt från trafik, byggnation, miljö, avfall och 
energifrågor knyts samman i klimatfrågan. Målet handlar dels om att 
bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp, dels att 
anpassa samhället till de förändringar som samhället redan står inför. 
Ökade skyfall, torka och ökade temperaturer är exempel på 
konsekvenser vi kan drabbas av. Kungälv är en kust- och älvnära 
kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer.  
 
Klimatperspektivet finns med i förvaltningens befintliga 
omställningsarbete från fossil till fossilfri energi. Kungälv har flera 
styrande dokument och handlingsplaner som bidrar till målet. Ett 
exempel är Klimat 2030 som är regionens satsning där Kungälvs 
kommun åtagit sig att genomföra flera åtgärder samt avgett flera 
klimatlöften. 
 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Det finns en utmaning att koppla ihop de tre perspektiven på hållbar 
utveckling; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling inom kommunen.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Kan Kungälvs kommun påskynda sitt omställningsarbete från 
fossil energi till förnybar energi?  
 

• Hur kan Kungälv balansera kortsiktig ekonomisk planering med 
långtgående framtida klimatanpassning?   

 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
13.1 Stärka 
motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till 
klimatrelaterade faror och 
naturkatastrofer i alla 
länder. 
 
13.3 Förbättra utbildningen, 
medvetenheten och den 
mänskliga och 
institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av 
klimatförändringarna, 
klimatanpassning, 
begränsning av 
klimatförändringarnas 
konsekvenser samt tidig 
varning. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen  
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
• KS: Ökad kollektiv jobbpendling 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Energiplan 
• Översiktsplan  
• Trafikplan 
• Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 
• Klimatanpassningsanalys 

 

Regional Styrning 
• Klimat 2030 (VGR och Länsstyrelsen) 
• Åtgärdsprogram inom miljömål (Länsstyrelsen) 

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 3,03 2,95  2,80  

Miljöbilar i kommun-organisationen, andel (%) 33,3 44,6 43,3 40,7 
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%) 21,5 18,5 16,7  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 793,4 803,7 821,1 790,1 
 

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 
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Mål 14: Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för 
hållbar utveckling 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Havsmiljö är framförallt en regional, nationell och i viss utsträckning 
global fråga. Resultatet av det arbetet påverkar kommunens havs- och 
kustmiljö. Kungälvs kommun är ansvarig för tillsyn och att förebygga 
lokala utsläpp inom kommunens geografiska område. Samarbetet med 
8 fjordar är ett exempel där Kungälvs kommun medverkar i ett större 
strategiskt sammanhang. 
 
VA-verksamheten bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i 
Kungälv i havs för att säkra tillgången till dricksvatten och minska 
utsläpp från enskilda anläggningar. Verksamheten arbetar också för att 
minimera bräddning av avloppsvatten från pumpstationer vilket 
innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i hav och vattendrag.   
 
Miljöenhetens tillsyn av enskilda avlopp och jordbruk är en viktig 
verksamhet för att minska tillförsel av näringsämnen och otillåtna 
ämnen till havet.  
 
Översvämningsskydd vid framtagande av detaljplaner är en strategiskt 
viktig fråga för att motverka att föroreningar sköljs ut i älven och i 
havet vid skyfall.  
 
Strandstädningen är viktig för att skydda djurlivet i hav och på land och 
bidrar till en renare kust.  
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Samarbete i nätverk är av fortsatt vikt för att bidra till målet. Fortsatt 
arbete med och utveckling av strandstädning, VA-utbyggnad, 
översvämningsskydd och tillsyn.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan Kungälvs kommun bidra i det viktiga arbete som sker på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå?  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
14.1 Till 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive 
marint skräp och tillförsel 
av näringsämnen. 
 
14.2 Senast 2020 förvalta och 
skydda marina och kustnära 
ekosystem på ett hållbart 
sätt för att undvika 
betydande negativa 
konsekvenser, bland annat 
genom att stärka deras 
motståndskraft, samt vidta 
åtgärder för att återställa 
dem i syfte att uppnå friska 
och produktiva hav. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Avfallsplan 
• Tillsynsplan för avlopp 
• Kustzonsplan (GRs fördjupad strukturbild för kustzonen) 
• Översiktsplan (med fokus på blåstrukturen) 

 

Regional Styrning 
-  

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner - - - - 
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Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald 

Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.   
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kommunen är en stor markägare och har möjlighet att påverka hur vi 
skyddar vår närmiljö. Kommunen är även en växande kommun som 
står inför en period med mycket nybyggnation. Fortsatt prioriterat 
utifrån framtagen grönplan är att koordinera nybyggnation och 
infrastruktur med ekosystemtjänster och naturvärden, exempelvis 
genom att förebygga förlust av pollinerare som i sin tur bidrar till god 
skörd inom jordbruk och trädgårdsodling. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Att skapa nya och bevara befintliga ekosystem är en stor utmaning i 
takt med en ökad exploatering. Det är av stor vikt att utvärdera 
tillväxtens ekonomiska, sociala och ekologiska för-och nackdelar på 
kort och lång sikt för att kunna nå mål 15.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan Kungälvs kommun fortsatt behålla gröna värden i 
samhällsutvecklingen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna?   

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
5.1 Till 2020 bevara, återställa 
och hållbart använda 
ekosystem på land och i 
sötvatten och deras 
ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och 
torra områden, i enlighet med 
de skyldigheter som anges i 
internationella 
överenskommelser. 
 
15.5 Vidta omedelbara och 
betydande åtgärder för att 
minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda 
förlusten av biologisk 
mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter. 
 
15.9 Senast 2020 integrera 
ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens 
värden i nationella och lokala 
planerings- och 
utvecklingsprocesser, 
strategier för 
fattigdomsminskning samt 
räkenskaper. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
• KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
• KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Grönplan 

 

Regional Styrning 
• Regionala miljömål för Västra Götaland 

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Skyddad natur totalt, andel (%) 16,6 16,6 18,0 18,1 
 

Skyddad natur totalt, andel (%) 
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Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer   
 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för säkerhet och 
beredskap jämför hur trygga och säkra Sveriges kommuner är. 
Jämförelsen bygger på sammanvägning av olika indikatorer som 
exempelvis personskador, bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och 
anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Enligt denna jämförelse var 
Kungälvs kommun för år 2018 bland de 15% tryggaste kommunerna i 
Sverige. I SCB:s medborgarundersökning från 2018, hamnade Kungälv 
kring nationella medianvärdet i frågorna som rörde upplevd otrygghet 
och oro. Det finns en skillnad mellan den faktiska och upplevda 
tryggheten i Kungälvs kommun. 
  
Utifrån planen ”Trygg i Kungälv” har kommunen, polisen samt övriga 
aktörer ett systematiskt trygghetsskapande- och brottsförebyggande 
arbete. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälvs kommun står likt övriga Sverige inför utmaningar när det 
gäller minskad tillit gentemot olika offentliga institutioner, ökad 
polarisering mellan grupper i samhället samt minskad delaktighet i 
samhället. 
 

Framtidsfrågor 
 

• Hur kan förvaltning och politik verka för att öka invånares tillit 
och delaktighet till Kungälvs kommun?  
 

• Vad kan Kungälvs kommun göra minska våldet i samhället?   

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
16.1 Avsevärt minska alla 
former av våld och dödligt 
våld överallt. 
 
16.2 Eliminera övergrepp, 
utnyttjande, 
människohandel och alla 
former av våld eller tortyr 
mot barn. 
 
16.4 Till 2030 avsevärt 
minska de olagliga 
finansiella flödena och 
vapenflödena, öka 
möjligheterna att återvinna 
och återfå stulna tillgångar 
samt bekämpa alla former 
av organiserad brottslighet. 
 
16.5 Väsentligt minska alla 
former av korruption och 
mutor. 
 
16.7 Säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, 
deltagandebaserat och 
representativt 
beslutsfattande på alla 
nivåer. 
 
16.B Verka för och 
genomdriva icke-
diskriminerande 
lagstiftning och politik för 
en hållbar utveckling. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som 

står längst från arbetsmarknaden 
• KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 
• KS: 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan 

aktivitet 
• KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 
• KS: Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl förberedda att börja 

grundskolan 
• KS: Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Social översiktsplan 
• Handlingsprogram för Kungälvs 

kommuns arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 

• Trygg i Kungälv 
• Säkerhet och trygghetspolicy för 

Kungälvs kommun 
• Barn- och ungdomspolicy 
• Våld i nära relationer, Anvisning 
• Riktlinjer för idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) 

• Upphandling och inköpspolicy 
• Föreskrift för medborgarstämmor 
• Mutor och jäv, policy 
• Plan för att motverka våldsbejakande 

extremism 
• Intern kontroll, riktlinjer 
• Principer för medborgardialog, Policy 
• Program för nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 

 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, 
andel (%) 76,4 76,4 74,7 74,7 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 24   26  

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 591 576 499 701 
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och 
statsbidrag    3,6 

 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. 
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Mål 17: Genomförande och globalt 
partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling 

 
Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Samverkan, partnerskap och gemensam finansiering är nödvändiga 
verktyg för att använda våra begränsade resurser på bästa sätt. Det 
gäller även utveckling och spridning av kunskap och för att hantera 
komplexa samhällsutmaningar. 
 
Kungälvs kommun har etablerad samverkan med närliggande 
kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, region och andra offentliga 
aktörer.  
 
Soltak AB är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner med 
uppgift att leverera administrativ service till sina ägare. 
 
Via samhällskontrakt samverkar Kungälvs kommun med ett 90-tal 
aktörer från civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvård samt polis 
och andra offentliga myndigheter. Partnerskap är nödvändigt för att 
möta och hantera komplexa samhällsfrågor. 
 

Vad kan Kungälv utveckla? 
Hållbar utveckling kräver gemensamma lösningar. Effektiva offentliga 
och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila 
samhället ger bättre förutsättningar för att hantera de komplexa 
utmaningar som världen och Kungälv står inför. 
 
Utifrån kartläggningen i detta dokument har bedömningen gjorts att 
Kungälvs kommun är framträdande i arbetet som berör social 
hållbarhet och lokala partnerskap. De områden där kommunen är 
mindre framträdande berör främst deltagande i internationella 
samarbeten och organisatorisk samordning av kommunens arbete med 
frågor som berör miljöarbetet inom agenda 2030. 
 
Arbetet med agendan ställer krav på vår förmåga att väga de tre dimensionerna (eko/ekon/soc) mot 
varandra på ett tydligt och konkret sätt och införliva dem i vår verksamhet.  
 

Framtidsfrågor 
 

• Bör Kungälvs kommun ta ytterligare initiativ och medverka i partnerskap för att möta 
utmaningar som rör agenda 2030? 
 

• Är mellankommunala samarbeten som SOLTAK framtiden? 

  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
17.17 Uppmuntra och främja 
effektiva offentliga och 
offentlig-privata 
partnerskap samt 
partnerskap inom det civila 
samhället vilka bygger på 
erfarenheterna från andra 
partnerskap och deras 
finansieringsstrategier. 
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Styrning i Kungälvs kommun 
• KS: Förbättrat näringslivsklimat 

 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
• Internationell policy 
• Näringslivsstrategi 
• Program Social hållbarhet – ökat innanförskap 

 

Regional Styrning 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2016 2017 2018 2019 

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner - - - - 
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