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SYFTE 

Denna nulägesanalys har tagits fram i syfte att ge en sammanfattning på var Marks kommun står i 

förhållande till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Analysen är tänkt att bli ett underlag för 

dialog och beslut av prioriteringar för hur kommunen effektivt ska bidra till att målen i Agenda 2030 

uppnås. Rapporten beskriver kommunens nuvarande arbete och utvecklingsområden för varje mål 

samt ger rekommendationer för fortsatt arbete. 
 

OM AGENDA 2030 

FN:s generalförsamlings antagande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 var en milstolpe. 

Deklarationen som åtföljer hållbarhetsmålen innehåller en visionsförklaring, som bland annat säger: 

”vi ser framför oss en värld (..) där demokrati, god förvaltning och rättsstatsprincipen (…)  är 

avgörande för hållbar utveckling, inklusive hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, social 

utveckling, miljöskydd och utrotning av fattigdom och hunger. En värld där utveckling och tillämpning 

av teknik tar hänsyn till klimatet, respekterar biologisk mångfald och är uthållig. En värld där 

mänskligheten lever i harmoni med naturen och där vilda djur och andra levande arter skyddas”(1). 

All denna utveckling behöver ske inom våra planetära gränser då vi endast har en planet. 

Agenda 2030 består av 17 mål som ska uppnås till år 2030. Regeringens ambition är att Sverige ska 

vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. En specialinrättad Agenda 2030-delegation fick 

i uppdrag att stimulera och stödja arbetet och ge förslag på handlingsplaner. Delegationens uppdrag 

är nu slutfört och regeringen har antagit en första nationell handlingsplan för genomförandet av 

Agenda 2030 som gäller 2018–2020 (2). Delegationen har i och med sitt utförda uppdrag lämnat över 

ett betänkande kring fortsatt arbete med Agenda 2030 till regeringen (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

   Figur 1. Agenda 2030 integrerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (4) 

Målen i Agenda 2030 genomsyras av tre dimensioner av hållbar utveckling: miljömässig, social och 

ekonomisk hållbarhet (se figur 1). Alla tre perspektiv behöver beaktas för att kunna skapa en hållbar 

värld. På samma sätt är även de 17 globala målen odelbara och avhängiga varandra, då uppfyllandet 

av ett mål ofta är en förutsättning för framgång på andra mål. Därför är det viktigt att se Agenda 

2030 som en helhet. 
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Medan utmaningarna i agendan är globala är lösningarna ofta lokala. En kommun ansvarar för en 

stor del av samhällsservicen på den lokala nivån och har därmed stor möjlighet att bidra till att målen 

i Agenda 2030 uppfylls. Dagens samhällsutmaningar är dock komplexa och kan inte lösas av en 

enskild kommun. Därför är partnerskap, till exempel med näringsliv, civilsamhälle och universitet, 

centralt för ett framgångsrikt genomförande av agendan.  

 

METOD  

Enligt uppdragsbeställningen ska denna rapport beskriva nuläget för Marks kommuns arbete med 

Agenda 2030 utifrån både resultat och aktiviteter. 

Ett viktigt verktyg för att mäta resultat inom Agenda 2030 är Kolada, en databas som visar 

kommuners och regioners resultat från år till år och som ägs av Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA) (5). RKA har efter ett uppdrag från regeringen tagit fram nyckeltal för kommuner och 

regioner för varje mål i agendan. Dessa nyckeltal publicerades i Kolada under våren 2019. 

Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige och gör det möjligt 

att jämföra resultat med andra kommuner.  

Även om nyckeltalen i Kolada är ett viktigt första steg till att kvantifiera Agenda 2030-arbetet har 

urvalet också vissa begränsningar. Uppgifterna bygger till exempel enbart på befintlig statistik. Det 

innebär att inga nya nyckeltal har tagits fram särskilt för att mäta Agenda 2030-målen. RKA har också 

valt att begränsa antalet nyckeltal till endast ett fåtal per mål i syfte att hålla nyckeltalsurvalet 

översiktligt och hanterbart. Dessutom kan många målområden i agendan inte kvantifieras eller 

kräver insatser från fler aktörer än kommunen för att målen ska nås.   

Nyckeltalen i Kolada ger därmed ingen heltäckande bild. Därför har vi valt att komplettera analysen 

med resultat från övrig relevant statistik, forskning och utredningar. Därutöver bygger analysen på 

uppgifter som har samlats in genom samtal med berörda kommunala verksamheter. Alla 

verksamheter inom kommunen har dock inte blivit tillfrågade i insamlingen av uppgifter för analysen. 

Denna slutrapport bör betraktas som en första övergripande analys av kommunens arbete inom 

Agenda 2030. Djupare och mer omfattande analyser kan behöva genomföras för att kunna ta fram 

åtgärder för enskilda områden.  

 

LÄSANVISNING 

Under varje Agenda 2030-mål görs först en beskrivning av vad målet innebär på den globala och 

lokala nivån. Sedan följer ett avsnitt med resultat och analys för Marks kommun. I detta avsnitt visas 

först Koladas indikatorer för Agenda 2030 för att på ett enhetligt sätt visa vilka nyckeltal som RKA har 

valt att prioritera för samtliga kommuner i Sverige.  

 

  

 

 

Figur 2. Exempel på visning i Kolada. 
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I Koladas visning används färgsättningen rött, gult och grönt för att illustrera hur kommunen ligger till 

jämfört med andra kommuner - se figur 2. De 25% av kommunerna med sämst resultat har röd färg, 

de 25% av kommunerna med bäst resultat har grön färg och de 50% i mitten har gul färg. 

Färgsättningen säger ingenting om huruvida värdet är godkänt eller underkänt utan säger enbart 

något om läget jämfört med andra kommuner. Det betyder att kommunen kan ha ett ganska gott 

resultat på ett visst område, men om alla har goda resultat kommer ändå de som ligger sämst till att 

få röd färg. På samma sätt behöver inte ett grönt resultat betyda att inget utvecklingsarbete behöver 

göras (6). Det händer också att vissa fält är tomma i Kolada. Det innebär att uppgifter saknas för ett 

visst år, till exempel för vissa mätningar som inte genomförs varje år. Nyckeltal 2 i exempelbilden 

kommer till exempel från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs vartannat år.  

I bilaga 1 finns en lista med förklaringar till alla nyckeltal. I databasen kan även fördjupad statistik tas 

fram utifrån nyckeltalen, såsom trender över tid och jämförelser med kommuner inom samma län 

eller i samma storlek.  

Efter att Koladas nyckeltal visas under varje mål följer en analys av Marks kommuns arbete inom 

målet utifrån nyckeltalen, övrig statistik, samtal med verksamheter och forskning. Varje mål avslutas 

med att några utvecklingsområden identifieras. I slutet av rapporten presenteras övergripande 

slutsatser utifrån analyserna och rekommendationer för fortsatt arbete. 
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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen invånare i Mark som lever i relativ fattigdom är förhållandevis låg. I jämförelse med andra 

kommuner är det dock en hög andel av de som erhåller ekonomiskt bistånd som får långvarigt 

försörjningsstöd i Mark. Detta är en utsatt grupp vars rättigheter behöver beaktas utifrån mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen. I Marks kommun saknas ett systematiskt och samordnat arbete kring 

detta. Att öka andelen elever med fullföljda studier är ett sätt att på sikt minska risken för ekonomisk 

utsatthet. 

Förekomsten av övervikt och fetma ökar såväl i Mark som nationellt. Ökningen sker i alla 

utbildningsgrupper i befolkningen nationellt, men ökningen är som störst i grupper med lägre 

utbildningsnivå. Kommunen har genom sina verksamheter goda förutsättningar att påverka målet. 

Kostverksamheten har en central del i målet vad gäller kosthållning och inköp av råvaror. 

Upphandlingsenheten och översiktsplanen är viktiga delar i arbetet med hållbar livsmedelsproduktion 

och att säkra tillgången till obebyggd jordbruksmark. 

I Marks kommun är hälsan relativt god men vi kan anta att den är ojämnt fördelad, precis som i 

befolkningen i stort. Utbildningsnivå är den tydligaste faktorn för hälsa och där har kommunen stor 

rådighet. Psykisk ohälsa ökar såväl i riket som i Marks kommun, särskilt bland unga. Att främja fysisk 

aktivitet samt delaktighet och inflytande är exempel på hur denna trend kan motverkas. 

 

År 2018 var det en nedgång i andelen elever som var behöriga till gymnasiet i Marks kommun jämfört 

med tidigare år. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet i Mark ligger sämre till i förhållande till 

andra kommuner. Fullföljda studier är en angelägenhet för hela kommunen och bör därmed formuleras 

som en kommungemensam prioritering. 

 

Män som grupp har fortfarande mer makt och inflytande än kvinnor i Sverige. I Marks kommun har 

kvinnor till exempel en lägre inkomst än män. Kommunen har ett ansvar för att främja jämställdhet i sin 

roll som arbetsgivare och välfärdsleverantör. Kommunen saknar i dagsläget en plan för hur 

jämställdhetsarbetet ska genomföras och följas upp för samtliga verksamheter. 
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Marks kommun har god kännedom om vattenförekomster status. Samtidigt finns det fortfarande 

stora utmaningar för uppnående av god ekologisk och kemisk vattenstatus. Den kommunala 

strategiska vattenförsörjningsplanen bidrar till långsiktig tillgång på rent dricksvatten i kommunen. 

Behovet av VA-ledningars förnyelse är stort och kräver starkare insatser. Marks kommuns invånare 

använder mer vatten än genomsnitt i Sverige. Det krävs starkare informationsinsatser för att minska 

vattenkonsumtionen och att undvika oönskade ämnen i reningsverket. Kommunen saknar i dagsläget 

en dagvattenpolicy. 

 

I Marks kommun är 99.4% av den energi som används för el och värme i lokaler ägda av kommunen 

förnybar. Marks kommun har en kommunalägd energiproducent och detta säkerställer allmän 

tillgång till ekonomisk överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster. För att uppnå hållbar 

energi krävs utbyggnad av fjärrvärmenätet i glesbygdsområden, informationsinsatser kring 

energianvändning samt en energi- och klimatplan i linje med Agenda 2030. 

 

Marks kommun har goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt men skulle gynnas av mer långsiktiga 

ekonomiska planeringar. Marks kommun är kommunens största arbetsgivare och har stor möjlighet 

att påverka goda arbetsvillkor för sina anställda. För att minska arbetslösheten i kommunen krävs 

både arbetsförberedande och tidigt förebyggande insatser. Arbetet med det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) är en del i det förebyggande arbetet. 

 

I Marks kommun bor lite drygt hälften av befolkningen inom kollektivtrafiknära läge (max 500 m. till 

hållplats). För att skapa en mer hållbar infrastruktur krävs fortsatt arbete för att öka resandet med 

kollektivtrafik. Vidare bör strategiska beslut tas för att premiera gång- och cykelvägar. 

Företagsklimatet i Marks kommun rankas relativt lågt och stödet till näringslivet behöver fortsatt 

utvecklas. 

 

Ojämlikhet kan bland annat orsakas av skillnader i förutsättningar och resurser. Här ser vi att 

fullföljande av grundläggande utbildning är en viktig faktor för att minska ojämlikheten. Ojämlikhet 

kan också ha sin grund i diskriminering av olika grupper. I dagsläget saknar Marks kommun en samlad 

plan för arbete mot diskriminering och för att främja de mänskliga rättigheterna. 
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2017 ökade växthusgasutsläppen i Marks kommun med ca. 3,3 ton jämfört med 2016 som gör 

måluppfyllelsen mer krävande. Sektorerna där ökningen registrerats är transport (särskild tunga 

lastbilar och personbilar), jordbruk och arbetsmaskiner som också är de största källorna av CO2-

ekvivalent i kommunen. Kommunen saknar en energi- och klimatplan som är i linje med Agenda 

2030 och Klimat 2030-strategin. För att förbereda samhället till ett förändrat klimat krävs ett 

systematiskt klimatanpassningsarbete. 

 

Marks kommun har en indirekt påverkan på havsmiljön. Starkare insatser inom mål 6-Rent vatten 

och sanitet- bidrar till uppnåendet av detta mål. 

I arbetet med att skapa hållbara samhällen krävs samarbete mellan olika sektorer samt dialog med 

medborgare, näringsliv och civilsamhälle. Vidare behöver arbetet med fysisk planering stärkas i 

syfte att skapa inkluderande miljöer för alla. Marks kommun har, i likhet med övriga Sverige, en 

åldrande befolkning. Anpassningar behöver göras för att möta den typen av demografiska 

förändringar. Kommunen bör även förbereda sig inför extrema väderförhållanden på grund av 

klimatförändringar. 

 

I Marks kommun har den totala mängden avfall/person minskat i slutet av 2018 jämfört med 2017. 

För att kunna fortsätta minska mängderna avfall krävs ett förändrat konsumtionsmönster med 

övergång till en mer cirkulär ekonomi. Kommunen är på rätt väg med att minska CO2-utsläpp 

angående livsmedelsinköpen. Inom offentliga livsmedelsinköp 2030 krävs det starkare insatser. För 

att säkerställa en giftfri miljö har kommunen börjat arbeta med byggnadsmärkning såsom Svanen 

och P-märkning. I dagsläget saknas ett systematiskt arbete med hållbar upphandling. 

 

I Marks kommun finns skyddad mark genom naturreservatsbildning och med biotopskydd men 

dessa omfattar bara 0,6% av det geografiska området. Andelen av kommunens skog som sköts på 

ett mer hållbart sätt har ökat. Det finns över 200 fynd av rödlistade arter i kommunen i dagsläget 

och fler insatser behövs för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Kommunen 

saknar ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster. Arbetet med grön infrastruktur bör 

förstärkas och bli en naturlig del i den fysiska planeringsprocessen. 
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Vissa valdistrikt i kommunen har lågt deltagande vilket behöver analyseras och kartläggas. 

Marks kommun har även potential att utveckla sitt arbete kring medborgardialog och ökad 

delaktighet i beslutsprocesser. I det arbetet bör inflytande för utsatta grupper beaktas 

särskilt ur mänskligt rättighetsperspektiv. 

 

Samhällsutmaningarna vi står inför kan inte lösas av enskilda offentliga aktörer, företag eller 

universitet. Kommunen bör därför eftersträva en effektiv samverkan med näringslivet, 

civilsamhället och akademin i sitt arbete med Agenda 2030. Marks kommun har också 

potential att utveckla sitt internationella arbete för att öka sin internationella påverkan. 
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MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM 

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

 

Fattigdom omfattar fler aspekter än den ekonomiska. Fattigdom innebär 

bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 

säkerhet. Den inkomstrelaterade ojämlikheten ökar mer i Sverige än i något 

annat OECD-land. Mål 1 har ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna i 

samhället för att säkra deras mänskliga rättigheter. I Sverige pratar vi sällan 

om fattigdom, istället använder vi ofta begreppet ekonomisk utsatthet. 

Relativ fattigdom är den definition som ofta används kopplat till ekonomisk 

utsatthet. 

Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig då den är närmast invånarna och kan därmed ha stor 

påverkan på deras liv. Kommunernas ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de kan 

hjälpa människor som lever i stor ekonomisk utsatthet att ta sig ur den. För att nå målet krävs 

koordinerade och långsiktiga insatser på lokal och regional nivå. Samverkan med civilsamhället är en 

viktig del i arbetet. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  

 

 Mål 1 Avskaffa fattigdom  2015  2016 2017 

1. Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 7,0 6,3 6,3 

2. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen 1,0 0,8 0,9 

                 Agenda 2030 – Kolada  

 

 Övriga nyckeltal  2015  2016 2017 

Invånare 18–64 år med låg inkomst, andel (%) Totalt 19,0 18,9 17,7 

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) Totalt  15,9 16,7 

                                                                                                                                        Källa: Kolada 
 

Relativ fattigdom  

Att befinna sig i relativ fattigdom innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60% av 

medianinkomsten. Andelen invånare i Mark som lever i relativ fattigdom är förhållandevis låg i 

jämförelse med andra kommuner. Trenden i Sverige är dock att andelen invånare som lever i relativ 

fattigdom har ökat. Orsaken till det är inte att inkomsterna minskar utan att inkomstskillnaderna 

ökar. Inkomstskillnaderna i Mark skiljer sig mindre än i riket och andelen med låga inkomster är 

något mindre än i övriga landet.  

Relativ fattigdom bland äldre har under de senaste fem åren ökat i Mark, såväl som i riket. 

Kommunen har inte direkt påverkan på äldres inkomstnivå. Kommunen kan däremot arbeta med 

åtgärder som underlättar för äldre att leva ett rikt och aktivt liv. Exempelvis har kommunen möjlighet 

att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria (eller subventionerade) fysiska, sociala och kulturella 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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aktiviteter. Fri kollektivtrafik är ett ytterligare exempel på insatser som kan främja äldres hälsa och 

delaktighet genom att möjliggöra för fler att leva ett aktivt liv. 

Utbildning är den viktigaste faktorn för att bryta en situation av ekonomisk utsatthet bland barn och 

unga. En fullföljd skolgång minskar riskerna för bland annat ohälsa, kriminalitet och problem med 

självförsörjning. Barn och ungas möjligheter att lyckas i skolan påverkas i allt högre utsträckning av 

socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå (7). Kommunen har stor möjlighet att 

påverka andelen elever med godkända betyg. Därmed kan en kommungemensam satsning kring 

fullföljda studier i längden påverka målet positivt. Mer om fullföljda studier går att läsa under mål 4. 

Försörjningsstöd 

Det är många som har ett arbete i Marks kommun och av invånarna är det inte så många som 

behöver ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. De som erhåller ekonomiskt bistånd har 

dock behov av detta under längre period. Från en mätning under september 2018 framkom att 355 

hushåll i Mark var aktuella inom ekonomiskt bistånd inklusive förmedlingsärenden, och att 185 av 

dessa hushåll var långvarigt beroende av försörjningsstöd. I jämförelse med andra kommuner är det 

en hög andel av de som erhåller ekonomiskt bistånd som får långvarigt försörjningsstöd i Mark. 

Grundorsaken till försörjningshindret i Marks kommun är i högre grad sjukdom och ohälsa i 

jämförelse med andra kommuner. Att orsaken till långvarigt ekonomiskt bistånd i högre grad är 

sjukdom och ohälsa i Marks kommun bekräftas av att fler får sin försörjning av Försäkringskassan än 

arbetslöshetsersättningen. Ett långvarigt biståndsmottagande kan i sin tur innebära försämrad 

livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället. Rehabiliterande och hälsofrämjande 

insatser riktat till individer som erhåller ekonomiskt bistånd är viktigt för att kunna minska andelen i 

långvarigt ekonomiskt bistånd. Mer om rehabiliterande insatser i kommunen går att läsa under mål 

8. 

Försörjningsstödsenheten i Mark är tillsammans med 26 andra kommuner med i ett 

utvecklingsprojekt kring ekonomiskt bistånd: Att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla 

verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd (8). Projektet drivs av SKL och syftar till att utveckla nya 

arbetsmetoder och verktyg för att skapa en effektiv verksamhet som bättre möter 

biståndsmottagarens behov och samtidigt underlättar rekrytering och förmåga att behålla befintlig 

personal. Projektet planeras pågå till mars 2021. 

På socialförvaltningen menar man att det är svårt att förutse hur trenden kommer att se ut framöver 

gällande ekonomiskt bistånd, men att det kan finnas en risk med ökat försörjningsstöd för personer 

som avslutar sin etableringsfas samt för de personer som bosätter sig i kommunen utifrån 

anhöriginvandring. Bristen på hyreslägenheter kan öka på kostnaderna för kommunen då fler 

alternativa boenden kan bli nödvändiga. 

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll 

Vad gäller nyckeltalet invånare 18–64 år med låg inkomst, har Marks kommun ett förhållandevis lågt 

antal barn i hushåll med ekonomisk utsatthet, då få familjer erhåller ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt 

bistånd delas upp i två delar, “norm” och “övrigt” (ej lagkrav). Den del som hamnar under “norm” 

ligger lägre i kostnad i Mark i jämförelse med andra kommuner. Kostnaderna för det ekonomiska 

bistånd som hamnar under “övrigt” ligger något högre i jämförelse med andra kommuner. Inom 

“övrigt” hamnar bland annat det bistånd som beviljas till barnfamiljer för extra aktiviteter för barn. 

Med anledning av att det läggs sparbeting på ekonomiskt bistånd kan detta komma att ses över, då 

det inte är lagkrav på detta stöd. 
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Mänskliga rättigheter  

 

Som formuleras inledningsvis handlar fattigdom inte enbart om inkomst utan också om brist på 

makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Det handlar därmed även om hur vi säkerställer de 

mänskliga rättigheterna och barnkonventionen för grupper som lever i ekonomisk utsatthet. Där 

saknas idag en övergripande bild av hur situationen i Marks kommun ser ut. Målet om ingen 

fattigdom är komplext och går att analysera vidare för att se hur situationen skiljer sig mellan olika 

grupper. Inom barnkonventionen finns flera områden som behöver bevakas kopplat till målet. Ett 

exempel kan vara rätten till fritid. Hur ser möjligheten ut för exempelvis barn i ekonomiskt utsatta 

hushåll att ha en meningsfull fritid? Mer om mänskliga rättigheter återfinns under mål 10 och mål 16. 

 

 

 

 

Utvecklingsområden inom mål 1: 

❖ Förstärka det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet för personer i långvarigt 

ekonomiskt bistånd. 

❖ En gemensam kommunövergripande kraftsamling för fullföljda studier. 

❖ Utveckla det kommunövergripande arbetet med mänskliga rättigheter för att säkerställa 

rättigheter för personer i ekonomisk utsatthet. 
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MÅL 2 – INGEN HUNGER 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 

samt främja ett hållbart jordbruk 

 

Mat är en mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Hunger och felnäring 

är världens största hälsorisk. Det finns tillräckligt med mat i världen för att alla 

ska kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta 

tillvara på den mat vi producerar.  

I Marks kommun är inte hunger något utbrett problem, däremot avser mål 2 

frågor som rör bättre kosthållning, matsvinn och en hållbar 

livsmedelsproduktion. Bevarande av jordbruksmark och arbete med landsbygdsutveckling är andra 

viktiga delar i det lokala arbetet för att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart 

jordbruk. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

Mål 2 Ingen hunger 2015 2016 2017 2018 

1. Invånare med fetma, andel (%) 14 13   14 

2. Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 21 24 23   

                    Agenda 2030 – Kolada  

 

Övriga nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel (%)    26,9 21,8 

                                                                                                                              Källa: Kolada 
 

Kosthållning och hälsa 

Andelen med fetma i Marks kommun ligger något under rikssnittet för såväl män som kvinnor. Män 

ligger på 14% och kvinnor på 13%. I riket i stort är andelen invånare med fetma 15%. Dock ser vi att 

förekomsten av övervikt och fetma ökar såväl i Mark som nationellt. Ökningen sker i alla 

utbildningsgrupper i befolkningen nationellt, där den största ökningen sker i grupper med lägre 

utbildningsnivå (9). Mål 2 har en tydlig koppling till mål 3, God hälsa och välbefinnande, vad gäller 

första nyckeltalet Invånare med fetma, där fysisk aktivitet hänger ihop med förekomsten av fetma. 

Tendensen bland unga är att den fysiska aktiviteten minskar, vilket är en trend som behöver vändas.  

Kostverksamheten i Marks kommun arbetar utifrån de näringsrekommendationer och riktlinjer som 

är framtagna av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, i syfte att tillhandahålla hälsosam och 

näringsrik kost i de kommunala verksamheterna. I de kommunala verksamheterna används 

flervalsmodellen i större utsträckning idag än tidigare. Utmaningen som kostverksamheten 

identifierar vad gäller klimatsmart och näringsrik kost är att minska tallrikssvinnet samt att matgäster 

väljer mer av det vegetariska utbudet i flervalsmodellen. Mer om kostverksamhetens arbete med 

matsvinn går att läsa under mål 12.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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FN:s IPCC-rapport om klimatförändringar och mark (10) understryker att "Balanserade dieter, som 

innehåller växtbaserade livsmedel, såsom de baserade på grova korn, baljväxter, frukt och grönsaker, 

nötter och frön, och animaliska livsmedel som produceras i fjädrande, hållbara och 

lågutsläppssystem, utgör stora möjligheter" för att begränsa klimatförändringar och minskade 

utsläpp "samtidigt som de genererar betydande samfördelar när det gäller människors hälsa”. 

Rapporten går i linje med Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 

Vad gäller nyckeltalet BMI lägre än 22 i särskilt boende, genomförs rutinmässiga viktmätningar inom 

äldreomsorgen på individer i särskilt boende, med anledning av risken för undernäring inom denna 

grupp. Åtgärder har antagits för att förhindra undervikt. Under hösten 2019 planeras vidare 

utvecklingsarbete inom nutrition att genomföras tillsammans med dietist och sjuksköterskor. För att 

även nå en större del av den äldre befolkningen i Marks kommun finns ett behov av generella 

främjande insatser. Under mål 3 och 11 beskrivs mer om hur hälsan för den äldre befolkningen kan 

främjas genom att planera för åldersvänliga samhällen.  
 

Hållbar livsmedelsproduktion 

Jordbruksmarken i Sverige motsvarar knappt 7% av landets yta, och har sedan lång tid tillbaka 

minskat genom att marken övergått i annan användning eller har lämnats obrukad (11). I enlighet 

med regeringens livsmedelsstrategi från 2017 behöver Sverige öka sin inhemska 

livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad med hållbara metoder. Att främja och säkra 

förekomsten av ekologiskt odlad åkermark är ett sätt för kommuner att bidra till detta. Främjande 

och bevarande av obebyggd jordbruksmark i stort går också i linje med mål 2. Även här har 

kommunen stor rådighet. 

För att säkra hållbara system för livsmedelsproduktionen krävs att det finns nog med jordbruksmark. 

Flera av orterna i Mark är belägna på jordbruksmark. Motstridiga intressen uppstår mellan 

exploateringsprojekt, att värna biologisk mångfald samt att säkra möjligheten till 

livsmedelsproduktion. Flera andra kommuner ställs inför liknande dilemman som Mark och på många 

håll pågår diskussioner bland förtroendevalda och tjänstepersoner om hur frågan ska behandlas. 

I FN:s IPCC-rapport om klimatförändringar och mark påpekas att klimatförändringarna utgör ett hot 

mot säkerheten i vår livsmedelsförsörjning. Stigande temperaturer, ökat regn och mer extrema 

väderhändelser kommer att påverka grödor och boskap. Rapporten framhäver att 

klimatförändringarna påverkar alla fyra pelare för livsmedelssäkerhet: tillgänglighet (utbyte och 

produktion), tillgång (priser och förmåga att få mat), användning (näring och matlagning) och 

stabilitet (störningar i tillgängligheten) (10). Mer om klimatförändringar går att läsa under mål 13. 
 

Upphandling 

Upphandling är ett effektivt verktyg i arbetet att uppnå flera av målen i agendan. I mål 2 ryms som 

tidigare nämnts landsbygdsutveckling, näringsrik och hälsosam kost och livsmedelsproduktion. 

Upphandlingsenheten har inte direkt mandat att ställa krav i upphandling, utan det görs främst från 

verksamheternas sida samt regleras utifrån upphandlingslagstiftningen. Vad upphandlingsenheten 

har möjlighet att göra är att främja och möjliggöra upphandling för lokala små- och medelstora 

företag och entreprenörer samt stötta och vara rådgivande gentemot kommunala verksamheter i 

upphandlingsprocesser. Kommunen har utrymme att ställa lokala krav gällande hållbarhet, som 

verksamheter och upphandlingsenheten kan följa vid upphandlingar, så länge det inte står i strid med 
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gällande upphandlingslagstiftning. Ett exempel på upphandlingar idag som går i linje med målet är att 

kommunen upphandlat lokalproducerat kött.  

Kommunen nätverkar via kostverksamheten med flera organisationer som till exempel 

Landsbygdsnätverket/MATtanken (Jordbruksverket), LRF och Länsstyrelsen. Nätverken bidrar bland 

annat till att sprida kunskap och att hitta sätt att utöka andelen inköp av närproducerade/svenska 

råvaror, även för kommuner. Mer om upphandling går att läsa under mål 12 (hållbar konsumtion och 

produktion). 

 

Utvecklingsområden inom mål 2: 

❖ Stärka arbetet med att skapa en hållbar markanvändning genom utbildningsinsatser 

samt se över riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark. 

❖ Skapa strukturer och rutiner för att krav på hållbar utveckling ställs vid upphandling. 
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MÅL 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

 

Trots hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och 

sjukvård i Sverige har vi utmaningar. Därtill är hälsan ojämlikt fördelad mellan 

grupper i samhället. Ju lägre social position, desto sämre hälsa. Detta bör 

beaktas i prioriteringar och beslut av hälsoinsatser.  

Ohälsosamma levnadsvanor är de största riskfaktorerna för bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar och cancer. Stillasittande, rökning, ohälsosamma matvanor 

samt riskbruk av alkohol är några exempel. Andra hälsoutmaningar som finns är ökande psykisk 

ohälsa samt hälsoproblem kopplade till luftföroreningar och kemikalier. Det nationella målet för 

folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Kommunen ansvarar för ett flertal välfärdstjänster som är oerhört viktiga för vår hälsa genom livet. 

Det handlar om uppväxtvillkor och om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar. Om hur 

bostads- och samhällsplaneringen bedrivs samt i vilken utsträckning kultur- och fritidsaktiviteter 

erbjuds för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Det handlar också om hur man 

prioriterar hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom alla dessa områden. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2015 2016 2017 2018 

Medellivslängd kvinnor, år 84,4 84,7 84,0 83,7 

Medellivslängd män, år 80,6 80,5 80,4 81,0 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom  
samt beteendestörningar, andel (%)     52,3   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 005 2 676 2 688   

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 302,6 290,4 273,3 282,7 

                       Agenda 2030 – Kolada   

 

           

 

 

 

     Källa: Kolada 

Folkhälsoarbetet i Mark 

Kommunens verksamheter påverkar målet i stor utsträckning. Marks kommun arbetar redan i linje 

med målet men det finns också stor utvecklingspotential där kommunen har goda förutsättningar att 

bidra. Folkhälsan i kommunen berör alla verksamheter och därför är det viktigt att folkhälsoarbetet 

Övriga nyckeltal 2016 2017 2018 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)    
Män 68  68 

Kvinnor  72   70 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)     

Män 10  10 

Kvinnor 19  16 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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är förankrat i alla förvaltningar. Det finns en folkhälsopolicy i kommunen, men för att kommunen ska 

kunna förverkliga intentionerna i dokumentet krävs en ökad prioritering av arbetet och ett 

systematiskt samarbete över verksamhetsgränser.  

Ökad medellivslängd  

Medellivslängd är ett välanvänt hälsomått och visar den förväntade livslängden i en befolkning. År 

2018 i Marks kommun var medellivslängden 83.7 år för kvinnor och 81 år för män. Medellivslängden i 

Mark har tidigare ökat i jämn takt för både män och kvinnor. Detta ser ut att fortsätta för män, men 

bland kvinnor har kurvan istället gått ner från år 2016. Huruvida detta är en trend eller ej är för tidigt 

att säga. I riket fortsätter medellivslängden att öka. Faktumet att vi blir äldre i befolkningen innebär 

att vi behöver planera för ett mer åldersvänligt samhälle. Åldersvänliga städer och samhällen handlar 

om att genom förebyggande arbete skapa samhällen som är goda att åldras i, där livskvalitet kan 

upplevas långt upp i åren (12). Mer om åldersvänlig samhällsplanering finns att läsa under mål 11.  

Jämlik hälsa 

Folkhälsan i Mark är likt resten av riket förhållandevis god. Det övergripande nationella målet för 

folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I Sverige finns skillnader i 

hälsa mellan olika grupper och ojämlikheten i hälsa ökar. Framför allt är det utbildningsnivå och till 

stor del även inkomstnivå som påverkar hälsoutfallet. De med sämre socioekonomiska 

förutsättningar har generellt sämre hälsa (13). Vi kan anta att det ser ut på liknande sätt även i Marks 

kommun. Kommunen har goda möjligheter att påverka utjämningen av hälsoskillnader, genom att 

bland annat förbättra utbildningsnivån som är en tydlig bestämningsfaktor för hälsa. Att verka för en 

god utbildning för alla blir därmed en hälsofrämjande satsning (se mål 4 för vidare analys av 

området). Mål 1 Ingen fattigdom och mål 10 Minskad ojämlikhet hänger tydligt ihop med målet om 

god hälsa, genom bland annat trygghetsfrågor samt delaktighet och inflytande i samhället.   

 
 

Kontroll, delaktighet och inflytande 

Att människor har kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället är 

centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. Sannolikheten är större bland personer med lägre 

socioekonomisk position att uppleva sig ha sämre kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor 

och utvecklingen av samhället i stort, samt mindre gemenskap och delaktighet. 

En god och jämlik hälsa uppnås delvis genom att främja alla individers möjligheter till kontroll, 

inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Individer och grupper som i lägre 

utsträckning än andra har möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet bör särskilt prioriteras. 

Åtgärder för en mer jämlik hälsa är jämlikt deltagande i demokratiska processer och det civila 

samhället samt arbete för de mänskliga rättigheterna (13). I Marks kommun pågår visst arbete i olika 

verksamheter, men det finns stor utvecklingspotential i frågan i syfte att uppnå jämlik hälsa. 

 
 

Självskattad hälsa 

Generellt i Sverige ökar andelen som rapporterar gott eller mycket gott hälsotillstånd, och män har 

oftast en bättre självskattad hälsa än kvinnor. Så är inte riktigt fallet i Marks kommun, vilket ett av 

nyckeltalen visar (se övriga nyckeltal). Bland männen i Mark har vi kunnat se en negativ trend under 

de senaste 10 åren medan kvinnorna i Mark har haft en positiv utveckling under samma tidsperiod.  

Som nämns i mål 1 Ingen fattigdom är grundorsaken till försörjningshinder i Marks kommun i högre 

grad sjukdom och ohälsa i jämförelse med andra kommuner. Att främja hälsa med tidiga insatser och 

förebygga ohälsa bland grupper i riskzon är därför motiverat utifrån flera perspektiv, så som 

mänskliga rättigheter samt ekonomisk- och social hållbarhet.  
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Psykisk hälsa 

En stor utmaning i samhället är den psykiska ohälsan som ökar bland både unga och vuxna. Vuxna i 

Marks kommun anger i något mindre utsträckning nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med 

riket. Trots det ser vi en ökad trend av psykisk ohälsa i Mark, även bland unga.  

En god hälsa tidigt i livet leder till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig 

utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas 

hälsa är därför avgörande för aspekter senare livet. I resultatet av ungdomsenkäten Lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken (LUPP) 2018 framkom att de unga som mår sämst är utsatta för mobbning 

och/eller utsätter andra för mobbning. Upplevt hälsotillstånd bland unga har alltså mycket att göra 

med upplevd trygghet. Att arbeta aktivt med att öka känslan av trygghet för unga och för kommunen 

i stort är viktigt. I ett sådant arbete är delaktighet och inflytande för alla viktiga delar. Mer om 

trygghet går att läsa under mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).  

Marks kommun har antagit en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, framtagen av 

Västra Götalandsregionen. Handlingsplanen presenterar fem fokusområden: förebyggande och 

främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas delaktighet och rättigheter, utsatta grupper 

samt ledning, styrning och organisation. Utifrån handlingsplanen har den lokala närvårdssamverkan 

upprättat en genomförandeplan med några av målen.  

 

Fysisk aktivitet bland unga 

Fysisk aktivitet är relaterad både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den 

rekommenderade mängden fysisk aktivitet (en timme per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. 

Den fysiska aktiviteten bland skolbarn tenderar att sjunka, både i Mark och i riket. Detta ser vi bland 

annat genom ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) från 2018. I LUPP-

resultatet ser vi även att de unga som mår bra tränar i högre utsträckning än de som mår sämre. Att 

satsa mer på fysisk aktivitet för barn och unga kan alltså påverka både den fysiska och psykiska 

hälsan positivt. 

 

 

  

Utvecklingsområden inom mål 3: 

❖ En gemensam kommunövergripande kraftsamling för fullföljda studier för en 

förbättrad och mer jämlik hälsa. 

❖ Främja delaktighet och inflytande bland invånarna. 

❖ Främja en ökad fysisk aktivitet bland unga. 
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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  

 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att 

inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste 

grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.  

Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet. Alla 

könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, 

inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till 

alla utbildningsnivåer och möjlighet till ett livslångt lärande. Att säkerställa en god utbildning till alla 

barn är ett viktigt hållbarhetsmål då en ökad utbildningsnivå och måluppfyllelse skapar 

förutsättningar för att utveckla ett hållbart samhälle. Utbildning är en avgörande faktor för att alla 

ska få en god hälsa och ett liv med god livskvalitet. Behovet av att stärka och jämna ut 

förutsättningarna i hela skolsystemet understryks i Skolkommissionens slutbetänkande från 2017. 

Från och med hösten 2018 omfattar skolplikten också förskoleklass. 
 

Förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen är ett kommunalt ansvar som 

finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. En 

god utbildning är en viktig förutsättning för utveckling av samhället och är en nyckelfaktor för att 

barn och unga ska lyckas i framtiden. Fullföljda studier har stor betydelse för hälsan, även i vuxen 

ålder. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  

 

Mål 4 God utbildning för alla 2015 2016 2017 2018 

1. Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 87,1 88,9 86,7 79,3 

2. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%)   85,9   79,7 

3. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 70,7 72,9 75,7 72,7 

4. Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) 40 45 26   

   Agenda 2030 – Kolada   
 

Övriga nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

 55 53  

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola, 
kommunala skolor, andel (%)  

74,4 71,1 69,5 67,4 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 82 83 83  

Källa: Kolada 
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Fullföljda studier 

I Marks kommun var det år 2018 en nedgång i andelen elever som var behöriga till gymnasiet jämfört 

med tidigare år. Andelen behöriga till gymnasiet i Mark ligger sämre till i förhållande till andra 

kommuner, men de som börjar gymnasiet slutför sina studier i lika stor utsträckning som 

genomsnittet i riket (se nyckeltal 3). Andelen gymnasiebehöriga killar i Mark (75%) ligger lägre än 

andelen behöriga tjejer (82%), och siffrorna för både tjejer och killar ligger lägre i jämförelse med 

riket.  
 

Skolan har huvudansvar för att skapa goda studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex 

problematik där många av samhällets aktörer kan bidra för att skapa bättre förutsättningar för barn 

och unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning. Frågor kring trygghet i skolan (se nyckeltal 

2), pedagogiskt ledarskap; lärmiljöer; värdegrundsarbete; fysisk aktivitet och hemförhållanden är 

exempel på områden som påverkar barn och ungas möjlighet att tillgodogöra sig en god utbildning 

(14). Västra Götalandsregionen har med anledning av att fullföljda studier är en av de starkaste 

skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa och kriminalitet valt att kraftsamla kring denna fråga. 

Kommunen har stor rådighet i frågan och har därmed goda förutsättningar att arbeta för fullföljda 

studier, både inom kommunen på en förvaltningsövergripande nivå, men även i samverkan med 

regionen och civilsamhället.    
 

Utbildningsnivå 

I statistiken ser vi att föräldrars utbildningsbakgrund är en av de starkaste faktorerna som påverkar 

elevers studieresultat (15). Barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå får generellt sämre betyg i 

jämförelse med barn till högutbildade föräldrar (14). Andelen invånare 25–64 år med eftergymnasial 

utbildning i Mark låg år 2018 på drygt 30% vilket ligger lite under medianvärdet i jämförelse med 

andra kommuner i Sverige. Kommunen kan minska skillnaderna genom att stötta upp i de 

kommunala verksamheterna i kompensatoriska syften. Detta kan göras genom att bland annat 

erbjuda kreativa och inkluderande lärmiljöer, mer fysisk aktivitet och skapa ett bra arbetsklimat för 

skolpersonal. 

 

Personalresurser i skolan 
Vad som påverkar elevers prestationer inom skolan lyfter forskning fram läraren som den enskilt 

viktigaste faktorn för elevers studieresultat (16). Enligt Skolverket pekar mycket på att lärarnas 

formella kvalifikationer, som pedagogisk utbildning och ämnesutbildning, är nödvändiga för en god 

kunskapsutveckling hos eleverna (14). 

Andelen lärare med lärarbehörighet i grundskolan ligger under rikssnittet i Marks kommun. 

Procentsiffran har sjunkit mer i Mark, från 74% år 2015 till 67% år 2017, jämfört med genomsnittet i 

riket som år 2015 låg på 73% och år 2017 på 72%. I barn- och utbildningsförvaltningens 

omvärldsanalys 2019 går att läsa att bristen på utbildad personal kan få konsekvenser på 

måluppfyllelsen (17). Det rådande pedagogiska klimatet på skolan och lärarnas arbetsmiljö påverkar i 

hög grad lärarens förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Rektorns funktion på skolan är därför 

central (18). 

I barn- och utbildningsförvaltningens omvärldsanalys 2019 uttrycks vidare att det pedagogiska 

ledarskapet missgynnas av den bristande kontinuitet som uppstår i och med täta personalbyten i 
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kommunens skolor. Bristande kontinuitet och hög arbetsbelastning på närvarande personal påverkar 

barnens och elevernas utveckling negativt (17). 
 

 
Tidiga insatser 
Sämre förhållanden under barndomen, socialt eller ekonomiskt, ger generellt sämre förutsättningar 

för en god kognitiv, social och emotionell utveckling. Detta ger i sin tur sämre chanser till utbildning, 

arbete och inkomster senare i livet. Utbildningsnivån påverkar i sin tur hälsan i vuxen ålder, som 

hänger samman med de livsvillkor, de inkomster och det arbete man då har (19). Ungas 

uppväxtvillkor så som hälsa och utbildning är därför avgörande för aspekter senare i livet. Insatser för 

att främja goda uppväxtvillkor bland barn och unga är därför en bra investering (20). Det finns 

dessutom ett starkt vetenskapligt stöd för att tidiga insatser är viktiga för att motverka 

skolmisslyckanden (21). Dessa insatser syftar bland annat till att stödja barns kognitiva utveckling och 

därmed förmågan att hantera en större mängd information. Föräldrars ekonomiska, sociala och 

pedagogiska resurser spelar också roll för barnets skolgång (22,23). Olika former av föräldraskapsstöd 

är ett sätt att arbeta för att förbättra barns uppväxtvillkor. I Mark erbjuds bland annat en generell 

föräldraskapskurs och en studiecirkel om föräldraskap riktad till nyanlända föräldrar. Utmaningen i 

Mark är att nå fler föräldrar och utöka arbetet kring föräldraskapsstöd.  
 

Förskolans pedagogiska uppdrag är av särskild betydelse för barns kognitiva förmågor och 

uppväxtvillkor. I Folkhälsomyndighetens rapport Förskolans påverkan på barns hälsa från 2017 går 

att läsa att barn som gått i förskola får högre skolresultat, har en bättre psykisk hälsa och når i högre 

grad en högre utbildningsnivå jämfört med barn som inte gått i förskola. Vidare verkar barn också 

gynnas av att förskolepersonal får kompetensutveckling i sitt yrke (24). 

I Marks kommun pågår en del samverkansprocesser med inriktning tidiga insatser i skolan så som 

TUTI (Tidig upptäckt tidiga insatser i förskolan) och barnteamet TIS (Tidiga insatser i skolan), som är 

ett samverkansprojekt mellan elevhälsan, IFO, BUP, BVC Kinna och VC Kinna. Skolmodellen PALS har 

också börjat användas på flera av kommunens skolor. PALS riktar sig till skolans personal och syftar 

till att skapa en god inlärningsmiljö för eleverna i skolan. Visar utvärderingarna att projekten ger 

resultat bör de implementeras likvärdigt i kommunens alla förskolor och skolor.  

 

  

Utvecklingsområden inom mål 4: 

❖ En gemensam kommunövergripande kraftsamling för fullföljda studier. 

❖ En god personalförsörjning inom förskola och skola. 

❖ Utökat föräldraskapsstöd. 
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Mål 5 – JÄMSTÄLLDHET 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt  

 

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås 

när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt 

makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Män som grupp har 

fortfarande mer makt och inflytande än kvinnor i Sverige, trots ett omfattande 

jämställdhetsarbete sedan länge. 

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget där medborgarna ska ges likvärdig service 

oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan också om kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. Som politisk arena och arbetsgivare har kommuner därför en viktig roll för att alla ska 

få lika makt och möjligheter oavsett kön. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste drivas med 

tyngd och långsiktighet.  

Normkritiskt förhållningssätt är en viktig del i arbetet för att motverka stereotypa föreställningar om 

könsroller. Detta förhållningssätt gör oss medvetna om normer och hur de påverkar och skapar 

maktskillnader. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan beslutsfattare som tjänstepersoner få 

syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer 

att passa in i en mall.  
 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

 
Mål 5 Jämställdhet  2015 2016 2017 2018 

1. Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 57 59 60   

2. Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 25,1 26,4 25,6 29,5 

3. Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 76,0 76,3 76,7   

4. Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) 98,1 99,7 98,5   

                        Agenda 2030 – Kolada 
 

Jämställdhet i det geografiska området 
 

För jämställdhetsmålet har Kolada två generella nyckeltal som gäller för Marks kommun som 

geografiskt område, nämligen nyckeltal 2 och 3.  Nyckeltal 2 visar att kvinnor tar ut fler 

föräldrapenningdagar än män. Samtidigt ser vi i Mark – liksom i övriga Sverige - en stadig uppgång av 

andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män. För Marks kommun har andelen ökat från 21% år 

2008 till 29% år 2018. Nyckeltal 3 visar att kvinnor har en lägre inkomst än män i Marks kommun. Här 

följer kommunen samma trend som Sverige i övrigt med en långsam ökning, men Mark har sedan 

länge legat under riksgenomsnittet (se figur 3). Inom dessa generella nyckeltal kan kommunen bidra 

till en positiv utveckling genom olika jämställdhetsfrämjande insatser i den ordinarie verksamheten. 
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Figur 3. Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%). Källa: 

kolada.se 

 

Kommunen som arbetsgivare 

Nyckeltal 1 och 4 i Kolada gäller specifikt för kommunalt anställda vilket ger kommunen stor 

möjlighet att påverka. Det första nyckeltalet visar att 60% av alla månadsavlönade i Marks kommun 

är heltidsarbetande, vilket ger en fingervisning om jämställdheten då kvinnor tenderar att arbeta 

deltid i högre utsträckning än män. Att det stämmer för Marks kommun framgår i 

personalredovisningen 2018, som anger att 71% av alla kvinnliga anställda är heltidsanställda, medan 

motsvarande siffra för män ligger mycket högre, på 91% (25). Marks kommun har ett mål om att 

anställda ska ha rätt till heltid, men möjlighet till deltid. Årsredovisningen 2018 visar att den 

genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar i kommunen, men att utvecklingen går långsamt. 

Kvinnligt anställda tjänar fortfarande mindre än män i Marks kommun (se nyckeltal 4). Vi ser också en 

skillnad mellan könen vad gäller sjukfrånvaro, som enligt personalredovisningen är högre för kvinnor 

(6,6% av arbetad tid) än för män (4,2% av arbetad tid) (25). 

Det är vanligt att kvinnor är överrepresenterade bland kommunalt anställda, vilket kan förklaras med 

att kvinnodominerade yrken inom förskola, grundskola, vård och omsorg utgör en stor del av 

verksamheten i en kommun. I Marks kommun är hela 81% av alla tillsvidareanställda kvinnor. Trots 

det ligger andelen kvinnliga tillsvidareanställda chefer endast på 75%. I kommunfullmäktige är 

fördelningen mellan män och kvinnor mycket jämlik, medan styrelserna för de kommunala bolagen 

har en klar majoritet av manliga representanter, med 83%.   

Idag saknar kommunen ett aktivt arbete för att främja jämställdhet i sin roll som arbetsgivare. För att 

kunna arbeta strukturerat med frågan bör en full kartläggning av jämställdheten på arbetsplatsen 

genomföras och en åtgärdsplan tas fram. 

Kommunen som välfärdsleverantör 

Förutom som arbetsgivare har kommunen också ett ansvar för att främja jämställdhet i sin roll som 

välfärdsleverantör. Flera verksamheter använder sig av könsuppdelad statistik för att kartlägga och 

analysera eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det görs exempelvis i 

olika utsträckning inom äldreomsorg, funktionshinder, föreningsbidrag och skolan. Kommunen 

saknar dock en gemensam plan och redovisning för jämställdhetsarbetet i samtliga verksamheter. Att 

arbeta strukturerat med jämställdhet kan innebära att kommunen behöver tillföra kompetens inom 

dessa områden.  
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Ett verktyg som ändå finns på kommunövergripande nivå är att tjänsteskrivelser ska beskriva hur 

jämställdhetsperspektivet beaktas i varje ärende. Verksamheter ska därmed systematiskt synliggöra 

och analysera vilka konsekvenser olika förslag får för kvinnor respektive män. Det kan dock vara svårt 

för handläggaren att göra en korrekt bedömning då det saknas både stöddokumentation och en plan 

för kompetensutveckling om jämställdhet för kommunens anställda. En tydligare strategi för 

jämställdhetsintegrering, det vill säga att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i all politik som 

påverkar människors villkor, krävs. 

Kvinnofrid 

En annan siffra som är intressant att titta på ur jämställdhetssynpunkt är förekomst av våld i nära 

relationer. Nyckeltalet anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, är ett vanligt 

använt mått i brottsstatistiken vad gäller mäns våld mot kvinnor. Mörkertalet är dock stort eftersom 

en stor andel våldsutsatta aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen. En 

uppskattning är att runt en fjärdedel av våldet i nära relationer polisanmäls (26). Socialförvaltningen i 

kommunen ser att statistiken kring våldsutsatta kvinnor skulle kunna omfatta även antal ärenden i 

kommunen som grundar sig på våld i nära relationer (ViNR). I dagsläget är det handpåläggning av 

denna typ av statistik. 

  2016 2017 2018 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, 
antal/100 000 inv Mark 9 12 3 

 

Alla kommuner,   
ovägt medel 15 15 13 

    Källa: Kolada 

Socialförvaltningen har under de tre senaste åren arbetat utifrån en upprättad handlingsplan för 

ViNR, där man arbetat för att tillgodose behoven för enskilda utsatta/utövare. En ny handlingsplan 

(2019–2021) för hela förvaltningen är nyligen framtagen för fortsatt utbildning inom funktionshinder 

och äldreomsorg. Förvaltningen planerar dessutom att utbilda samtliga enhetschefer inom 

verksamheten med stöd av Länsstyrelsen, både i rollen som ansvarig för brukare men även som 

ansvarig för personalfrågor. En inbjudan till andra nyckelpersoner i kommunen kan komma för denna 

utbildning. Socialförvaltningen ser att detta område berör hela kommunen, då det även är en 

personalfråga där kostnaden för utsatta/utövare kan bli hög. Ett kommunövergripande samordnat 

arbete kring ViNR saknas idag och bör därför prioriteras. 

Utvecklingsområden inom mål 5: 

❖ Ta fram en samlad plan för genomförande och uppföljning av jämställdhetsarbetet. 

❖ En tydligare samordning av kvinnofridsfrågor. 
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MÅL 6 – RENT VATTEN OCH SANITIET FÖR ALLA 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla  

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en 

förutsättning för en hållbar utveckling. En stor andel individer som lever i 

fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Vatten är 

också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion. Effekterna 

av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång.  

Tillgång till rent vatten och sanitet är i stort sett tillgodosett för alla invånare i 

Sverige. Nationellt finns flera utmaningar, dels ett ökande behov av underhåll och utbytestakt på 

kommunala VA-ledningar och anläggningar samt ett varmare klimat där vi behöver anpassa oss till 

både torrare och blötare säsonger.  

Kommunen har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Trots en god tillgång till vatten och 

avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i 

många svenska sjöar och vattendrag. Det kan finnas perioder med låga grundvattennivåer som kan 

leda till sinande brunnar och problem med vattenbrist.  

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla 2015 2016 2017 2018 

1. Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)   86,7  

2. Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 22,2 22,2   

3. Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,0 14,0   
4. Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, 
andel (%) 

86,7 86,7   

                                                            Agenda 2030 – Kolada   

Övriga nyckeltal 

 2016 2017 2018 

Vattenförbrukning lokaler, kbm/kvm 
äldreboende och bostäder 

1,06 m3/m2 a-temp1 1,03 m3/m2 a-
temp 

 

1,02 m3/m2 a-
temp 

Källa: MBAB 

 

I figuren nedan visas bara vattenkonsumtion för de invånare i kommunen som är anslutna till 

kommunalt dricksvatten. 

 2016 2017 2018 

Antal personer med 
kommunalt vatten 

22 060 22 637 22 741 

                                                             
1 A-temp motsvarar den area som används vid beräkning av byggnadens energiprestanda per kvadratmeter, i 

princip invändig yta som värms över 10 grader C, och anger byggnadens energikrav. Kravet är framtaget av 

Boverket och finns reglerat i Boverkets författningssamling, BBR. Begreppet används vid upprättande av 

energideklarationer och dimensionering av såväl nya som befintliga byggnader. Det är också ett bra mätetal för 

att jämföra byggnaders energiförbrukningar. 
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Debiterat kbm 1 190 000 1 290 000 1 238 385 

Vattenanvändning, total, 
kbm/inv. 

53,94 56,98 54,45 

Vattenkonsumtion, 
l/pers/dygn 

147,78 156,10 149,19 

                     Källa: TSF – Vatten och avlopp 

Vikten av vatten  

Det finns nio “planetära gränser”2 och de är miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden 

(27). Vatten är en av de fyra planetära gränser som återspeglas i de miljömässiga målen i Agenda 

2030 (de andra tre är hav, klimat samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster). Utan dessa är 

människornas liv omöjligt. De andra planetära gränserna återspeglas i nationella och lokala miljömål.  

Detta betyder att det finns en väldigt stark koppling mellan nationella och lokala miljömål samt 

målen och delmålen i Agenda 2030 som presenteras i bilaga 2. 

En människa består till 70% av vatten och utan vatten kan människan inte leva. Vatten fyller ofantligt 

många funktioner i kroppen och är nödvändigt för allt från att kroppen ska kunna ta upp 

näringsämnen till att olika delar av kroppen ska kunna kommunicera med och påverka varandra. 

Vatten är även nödvändigt för alla andra levande varelser. 

Vattenförekomsters status  

I Marks kommun har ca 14% av vattendragen god ekologisk status, se nyckeltal 3. Orsaken till den 

relativt låga andelen är framförallt försurning och hinder för vandrande fisk, vilket påverkar statusen 

negativt (28). 83% av sjöarna och 68% av vattendragen i kommunen är försurade. 

För nyckeltal 4 ligger kommunen sämre till i förhållande till andra kommuner. Orsaken till en låg 

andel av grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status är att bekämpningsmedel 

har hittats i ett par av grundvattenförekomsterna samt mindre nederbörd (28). 

I Marks kommun finns fem bäckar identifierade med övergödningsproblem: Dalbäcken, 

Öxnevallabäcken, Ringebäcken, Lövbrobäcken och Tomtabäcken. Tre av dessa bäckar har kommunen 

prioriterat för provtagning och mätning av föroreningarna. Miljönämnden har fokuserat sin tillsyn av 

verksamheter och enskilda avlopp till dessa områden.  

I kommunens översiktsplan beskrivs att miljökvalitetsnormerna (MKN) inte får överskridas och att 

vattenkvalitén inte får försämras. Dessa normer är direkt kopplade till Vattendirektivets kvalitetsmål.  

Översiktsplanen föreslår åtgärder för att säkerställa att MKN för vatten följs. Rekommendationen är 

att dagvattenutredningar i fördjupade översiktsplaner och hantering av dagvattenfrågor kommer 

tidigt i detaljplaneskedet. För att säkerställa att MKN uppnås skulle kommunen kunna ta fram 

riktlinjer till de bebyggelseområden som är belägna inom delavrinningsområden för kritiska 

vattenförekomster.  

EU:s ramvattendirektiv kräver att en klassning av kemisk status görs för sjöar och vattendrag.  Denna 

klassningen bortsågs från under perioden 2010–2016 då inte en enda vattenförekomst i landet 

uppnådde god kemisk status, på grund av höga halter av kvicksilver och bromerad difenyleter (ingår i 

flamskyddsmedel). 

                                                             

2 De är: klimatförändringar, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, ozonskiktet, färskvattenanvändning, 
havsförsurning, ökad koncentration av aerosoler i atmosfären, förändrad markanvändning, påverkan på 
biogeokemiska flöden och nya kemiska substanser.   
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Kommunen har god kännedom om förekomsten av framtida grundvattentäkter. Flera har pekats ut i 

kommunens vattenförsörjningsplan och kommunens översiktsplan (ÖP). Det saknas ofta ett formellt 

skydd för grundvattenförekomsterna. För att skydda grundvattenförekomsterna behövs resurser för 

att inventera och arbeta vidare med skyddsklassning. 

De två största problemen för våra sjöars och vattendrags ekologiska status är försurning och hinder 

för vandrande fisk. Det finns inte något mer att göra mot försurningen än att fortsätta kalka för att 

djur och växter i dessa vatten ska klara sig. Kalkningen kommer att behöva fortgå under många år 

framöver. När det gäller hinder för vandrande fisk finns det möjligheter att arbeta mer aktivt med att 

skapa fria vandringsvägar vid vattenkraftverk för fisk. Detta är ett kostsamt arbete som kräver 

mycket pengar även om det kan finnas bidrag. 

En del vattenområden i Mark är förorenade områden och det finns en oro för att vissa verksamheter 

riskerar att läcka ut ytterligare giftiga ämnen i kommunens vatten. Kommunen bör arbeta för att 

minimera risken för att detta sker och därmed förhindra ytterligare klimatpåverkan. 

I den här kontexten bör det poängteras att nationella och lokala miljömål, strategin Klimat 2030, 

samt Regionalt åtgärdsprogram Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är centrala verktyg för 

genomförandet av målet.  Lokala miljömål ska revideras 2020. 

 

Vatten och avlopp (VA) 

Kommunen har huvudmannaskap för 13 aktiva vattentäkter, 11 av dem har vattenskyddsområde 

med aktuella föreskrifter (efter att miljöbalken trädde i kraft). I dagsläget finns det inget arbete 

planerat för att ta fram ett vattenskyddsområde för de övriga två då man planerar att avveckla den 

ena (Ubbhult) och för den andra (Haby) krävs inte skyddsområde, på grund av dess storlek.  

Vad gäller vattenreserver har kommunen huvudmannaskap för två reservvattentäkter (Skene och 

Barrsjön). Båda av dem har vattenskyddsområde enligt gammal lagstiftning. Reservvattentäkterna 

kan dock inte tas i drift utan längre förberedelser. Nya föreskrifter för vattenskyddsområden kommer 

att tas fram i händelse av att de behöver upptas i drift.   

I kommunen finns dessutom 30 större enskilda vattentäkter som vardera försörjer >50 personer eller 

producerar >10 m3/dygn och ingen av dem har någon form av skydd. I dagsläget är det inte planerat 

något arbete med att skydda dem med anledning av brist på finansiering.  

Sedan 2015 har kommunen en strategisk vattenförsörjningsplan. Planen syftar till att beskriva 

vattenförsörjningsutvecklingen fram till år 2030 samt bidra till långsiktig tillgång på rent dricksvatten i 

kommunen. I vissa fall (till exempel i samband med klimatsårbarhet) beskrivs även perioden mellan 

2030 och 2100. Dokumentet utgjorde ett underlag för översiktsplanen och VA- planen. En 

målsättning är att så långt det är möjligt mildra negativa effekter i samband med möjliga motstående 

intressen (till exempel vattentäktsskydd mot markexploatering). Dokumentet är till stöd vid planering 

av bebyggelse och infrastruktur i hela kommunen samtidigt som risk- och problemområden 

identifieras. Planen säkerställer att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överträds både i 

planerings- och prövningsprocesser.  

För att förbättra vattenkvalitén är det bra om dagvatten renas där det är möjligt, bland annat i öppna 

dagvattensystem innan det avleds till vattendragen. Detta är en åtgärd som behöver planeras för 

redan i detaljplanskedet. Arbetet med att ta fram en dagvattenpolicy har inletts.  Syftet är att 

underlätta hantering av dagvattnet på ett tekniskt bra och miljövänligt sätt i alla skeden av plan- och 

byggprocessen. 
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När det gäller VA-system har en revidering av VA-planen tagits fram och förväntas beslutas i 

kommunfullmäktige under 2019. I den anges vilka områden i framtiden ska anslutas till kommunalt 

VA och vilka ska ha kvar enskilt VA. Utbyggnaden av kommunal anslutning enligt VA-planen bidrar till 

att lokala vattendrag får en renare vattenkvalité.  

År 2018 förnyades 0.4% av VA-ledningar, vilket är halva förnyelsebehovet enligt kommunens 

förnyelseplan för VA-ledningar och 0.1% lägre än beslutat årsmål. Samma år påbörjade kommunen 

arbetet med att öka effektiviteten och kapaciteten av Skene avloppsreningsverk. Detta arbete 

förväntas bidra till en minskning av föroreningsutsläpp. En annan viktig del är fortsättningsarbetet 

med minskning av utläckaget från de kommunala dricksvattenledningarna eftersom det är relativ 

högt i jämförelse med många andra kommuner. Utläckaget är kostsamt och negativt ur 

miljösynpunkt då onödigt mycket grundvatten används. 

VA-organisationen behöver också aktivt arbeta med att minska mängden tillskottsvatten som 

kommer till spillvattenledningar och sedan till reningsverken för då minskar också mängden orenat 

avloppsvatten, så kallat bräddvatten. Att koppla om vatten som inte är spillvatten och täta ledningar 

är en uppgift för både fastighetsägare och kommunen. Arbetet är kostsamt och tidskrävande, men då 

detta är ett lagkrav enligt EU:s ramvattendirektiv måste verksamheten jobba med att uppnå målen. 

Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra aktörer till exempel andra kommuner, 

branschorganisationer och myndigheter är nödvändigt för att uppnå målet. 

Vattenanvändning 

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Som nyckeltalet om 

vattenanvändning visar använder kommunens invånare lite mer. För att minska vattenkonsumtionen 

är informations- och utbildningsinsatser viktiga. Det är också viktigt att kommunen informerar sina 

kunder om vad som får avledas till reningsverk, eftersom allt inte går att rena i verken då tekniken är 

till för att rena "kiss, bajs och toapapper". Ju färre farliga ämnen som kommer in till verken desto 

mindre går ut på andra sidan till vattendraget eller lagras i slammet som långsiktigt bör köras ut på 

åkern. 

För att minska vattenförbrukningen inför MBAB individuell mätning och debitering (IMD) vid varje 

renovering, ombyggnad samt tillbyggnad. Kortfattat innebär IMD att hyresgästen betalar för vatten 

och värme som förbrukas.   

Utvecklingsområden inom mål 6: 

❖ Arbeta med fria vandringsvägar för fisk. 

❖ Förstärka arbetet med förorenade områden och verksamheter som riskerar att läcka ut giftiga 

ämnen i våra vatten. 

❖ Ta fram uppdaterade skyddsföreskrifter för grundvattenförekomsterna som kan komma att 

nyttjas som kommunala reservvattentäkter. 

❖ Ta fram informations- och utbildningsmaterial om värdet av vatten, vattenanvändning och 

avloppsreningsverkets roll både för politiker, tjänstepersoner och invånare. 

❖ Upprätta en dagvattenpolicy. 

❖ Förstärka arbetet med att minska tillskottsvatten i spillvattennätet och minska utläckaget från 

dricksvattennätet. 
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Mål 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 

Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 

energi för alla 

 

Målet handlar om att alla människor ska ha tillgång till modern och förnybar 

energi, vilket är en förutsättning för att kunna möta många av de utmaningar 

världen står inför såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, 

hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.  

Sverige har en god tillgång till energi och har en relativt hög andel förnybar energi. 

Inom transportsektorn finns dock en stor utmaning när det gäller användningen av förnybar energi. 

Riksdagens målsättningar är att andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 10% år 2020 

och att energianvändningen ska vara 20% effektivare år 2020 jämfört med 2008. Riksdagen beslutade 

2018 om målet att 100% av elproduktionen ska vara förnybar till 2040, och att energianvändningen 

ska vara 50% effektivare år 2030 jämfört med 2005. 

Kommunen är en stor energianvändare men också en stor energiproducent. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  

 

 Mål 7 Hållbar energi för alla   2015 2016 2017 

1.Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund   91,4 101,7 

2.Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det 
geografiska området, andel (%) 99 98 99 

3.Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/inv 21 21 21 

Agenda 2030 – Kolada  

Övrig statistik 
 

 

 

 

Källa: Nyckeltal 9 i Sveriges Ekokommuner. Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller 

återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda av kommunen där man a) bedriver kommunal 

verksamhet och b) står för el- och värmeinköpen. 

 

Energiförsörjning 

Nyckeltal 1 visar förekomsten av elavbrott per kund och år. Generellt sett så beror elavbrott på 

väderförhållanden och avgrävda kablar. Vattenfall Eldistribution AB investerar årligen cirka 3,5 

miljarder kronor i elnätet för att modernisera och säkra en tillförlitlig elleverans till samhälle och 

kunder. Utöver detta tillkommer regelbundna reinvesteringar, då till exempel äldre nätdelar behöver 

Förnybar energi kommunala lokaler, 
andel (%) 

2018 

Mark 88 

SECOM-medel 94 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912


31 
 

förnyas. För att reinvestera i elnätet involveras många aktörer, varav kommunen är en. Det 

förutsätter en planerad samverkan för att få en så smidig och effektiv process som möjligt. 

Det finns ett antal projekt på gång på flera ställen i kommunen för att vädersäkra nätet. Bland annat 

innebär det att flera av de oisolerade luftledningarna ersätts med markkabel. Projekten planeras att 

slutföras 2021 under förutsättning att Vattenfall Eldistribution AB får de tillstånd som krävs. Dessa 

investeringar kommer göra att nätet förbättras och att antalet avbrottsminuter per kund successivt 

kommer att sjunka över tid.   

Enligt MKVAB är 99.4% (2018) av den energi som används för el och värme i lokaler ägda av 

kommunen förnybar. Energin genereras från biomassa så som grenar och toppar samt bark som är 

restprodukter från skogsavverkning. Kostnaderna för att uppnå 100% förnybar energi skulle vara för 

höga jämfört med fördelarna. Det skulle kunna bli en verklighet om fler företag/aktiviteter ansluter 

sig till kommunala nätverk. 

För att säkerställa allmän tillgång till ekonomisk överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster 

är det viktigt att behålla energiproducenten i kommunen som kommunalägd. 

Kommunen har även en viktig roll med att främja vidare utbyggnad av fjärrvärmenätet i 

glesbygdsområden. På så sätt kan kommunen bli mer energieffektiv och minska växthusgasutsläpp. 

För att uppnå detta kan kommunen samarbeta med invånarna samt informera och kommunicera på 

ett bättre sätt. Det finns också olika verktyg som kan användas, till exempel förenkla tillståndsgivning 

samt underlätta samarbete gällande VA. Därmed spelar en bättre samordning mellan teknik- och 

serviceförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och MKVAB en viktig roll.  

MBAB upphandlar el märkt med Bra miljöval enligt svenska Naturskyddsföreningens godkännande. I 

huvudsak köper MBAB energi från MKVAB. MBAB har en anläggning om ca. 500 kvm av solpaneler 

som är i drift från 2018. MBAB har som mål att för alla nya byggnationer pröva möjligheten att 

installera solpaneler. 

Nationella och lokala miljömål, strategin Klimat 2030, samt Regionalt åtgärdsprogram Utmaningar 

för ett hållbart Västra Götaland är centrala verktyg för genomförandet av målet.   
 

Energianvändning  

Nyckeltal 3 visar att Marks kommun ligger under rikssnittet för den totala energianvändningen per 

invånare och år, vilket är positivt. Det totala energibehovet i kommunala verksamheter har 

reducerats med ca. 30% mellan 2007 till 2018. Kommunen ligger dock i mitten i jämförelse med 

andra kommuner vad gäller slutanvändning av fjärrvärme som sker inom det geografiska områdets 

gränser (den genomsnittliga värden landsvis är 5 MWh/inv. och för Marks kommun 3 MWh/inv.). 

Kommunens energikällor består av fjärrvärme (ca. 85%), pellets (ca. 3%) eller grön el. 

Lokalförsörjningen upphandlar el märkt ”Bra miljöval” enligt svenska Naturskyddsföreningens 

godkännande. 

Kommunen arbetar för att uppnå nationella mål och siktar på att energianvändningen ska vara 50% 

effektivare år 2030 jämfört med 2005. För att uppnå målet behöver kommunen; 

• Riva gamla byggnader och bygga nytt;  

• Fortsätta avsätta pengar för energisparsarbete så som: byta belysning, ventilation, isolering 

m.m.; 

• Fortsätta installera solelanläggningar. 
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En viktig del i arbetet är information och kommunikation till medarbetare i kommunen kring 

energianvändningen under arbetstid i syfte att minska förbrukningen av energi. En annan viktig sak 

är att lyfta frågan politiskt och prioritera minskningen av energianvändning.  

MBAB har som mål att energibespara 0,5% under år 2019. Inför 2020 ska MBAB ingå i Allmännyttans 

Klimatinitiativ3som har följande mål: 

• en fossilfri allmännytta senast år 2030; 

• 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 

MBAB ställer högre krav på energiförbrukning/kvm/år i upphandlingar än gällande byggnorm enligt 

plan- och bygglagen, både vid nybyggnation och renovering. Bland åtgärderna som MBAB har 

genomfört för energibesparing ingår LED-belysningar, motorvärmare, miljötvättstugor och 

kontinuerligt införande av IMD (Individuell mätning och debitering), prognosstyrning av värme i 

lägenheter och FTX-lösningar som styr både till och frånluft samt återanvändning av värme från 

luften.  

 

 

                                                             
3 Mer information finns här: https://www.sverigesallmannytta.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/ 

 

Utvecklingsområden inom mål 7: 

❖ Revidera och uppdatera den kommunala energi- och klimatplanen för att vara i linje med 

Agenda 2030. 

❖ Ta fram riktlinjer som främjar solelanläggningar på alla kommunala verksamheter. 

❖ Sprida information och kommunicera om energieffektivitet och energianvändning. 

 

https://www.sverigesallmannytta.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/
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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 
 

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga 
arbetsvillkor. Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt. Den globala arbetskraften förväntas öka kraftigt vilket kräver 
stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet 
och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga 
faktorer för hållbar utveckling.   

I Sverige har vi sedan länge hög sysselsättning och globalt sett goda löner och arbetsvillkor. Andelen 
kvinnor som yrkesarbetar är högst i EU. Trots detta finns det utmaningar med otrygga 
anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa sektorer, löneskillnader mellan kvinnor och 
män samt ohälsa kopplad till arbete. Även målsättningarna kring att öka andelen unga i jobb och 
skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar är utmaningar för oss i Sverige.  
 

Kommuner, landsting och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de 
som står långt från arbetsmarknaden. Kommunerna ansvarar också för delar av vuxenutbildningen 
som bidrar till att människor kan hitta arbete. 
 

RESULTAT OCH ANALYS  

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 2015 2016 2017 2018 

1. Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 230,4 235,4     

2. Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 2,1 1,6 1,8 2,1 

3. Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel 
(%) 9,1 8,5  7,9   

                                                                                                                                         Agenda 2030 – Kolada 

Hållbar tillväxt 

Nyckeltal 1 om Bruttonationalprodukt (BRP) innebär värdet av all produktion av varor och tjänster i 

Marks kommuns hela geografiska område. Därmed har kommunen en begränsad rådighet över 

nyckeltalet. Att värdet är lågt för Marks kommun kan bero på att storstäder brukar ha högre BRP än 

mindre kommuner.  
 

För att mäta hållbar tillväxt är det vanligt att beakta faktorer såsom antal nya företag, arbetslöshet, 

andel invånare med försörjningsstöd och befolkningstillväxt. Marks kommun har med sitt nära läge 

till stora arbetsmarknader, goda tillgång till mark och en fördelaktig ekonomi goda förutsättningar för 

ekonomisk tillväxt. Kommunen skulle dock gynnas av en mer långsiktig planering för att mer effektivt 

kunna tillfredsställa befolkningens framtida behov av bostäder, skola och annan samhällsservice. 

Samtidigt är det viktigt att tillväxten är genomtänkt och kontrollerad och inte sker på bekostnad av 

miljön.  

 
 
 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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Att befinna sig långt ifrån sysselsättning 

Marks kommun har en relativt låg långtidsarbetslöshet i jämförelse med riket i stort. Samtidigt sker 

en negativ förändring kring vissa riskfaktorer så som att den psykiska ohälsan ökar generellt i landet 

(se mål 3) och att färre elever i årskurs 9 når gymnasiebehörighet i jämförelse med tidigare år (se mål 

4). Därmed finns goda skäl att arbeta med tidiga och förebyggande insatser i syfte att behålla en låg 

arbetslöshet.  
 

Redo för arbetsmarknad och sysselsättning (RAMS) är en verksamhet inom individ- och 

familjeomsorg (IFO) i Marks kommun som erbjuder hälsofrämjande rehabiliterande och 

arbetsförberedande insatser. Syftet med verksamheten är att öka aktivitetsförmågan bland personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. RAMS kan även erbjuda stöttning för den person som kommit 

in på studier eller som fått en anställning. Verksamheten omfattar endast en del av arbetet med 

arbetslöshet, nämligen de fall som har behov av rehabiliterande insatser. 

På RAMS menar man att är det svårt att helt utgå från arbetslöshetsstatistik (se nyckeltal 2) då 

statistiken omfattar endast personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) och som aktivt 

söker arbete. I Mark finns det personer som inte står inskrivna på AF men som har behov av insatser 

som ökar deras förutsättningar för att få ett arbete. Dessa finns inte med i arbetslöshetsstatistiken 

och får därmed inte ta del av direkta insatser från AF som de skulle behöva. Insatserna på RAMS 

förbättrar förutsättningarna för att AF ska kunna arbeta aktivt med personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden.  

Vad gäller utmaningar i Mark för personer som varken arbetar eller studerar ser RAMS gruppen 

språksvaga som särskilt utsatta vad gäller möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. RAMS 

verksamhet saknar i dagsläget kompetensen att möta denna grupps behov. Som det ser ut i dag är 

det endast försörjningsstödsdeltagare som får ta del av RAMS arbetsträning under längre tid.  

Behovet av insatser finns även bland personer som kommer från psykiatrin och Försäkringskassan. En 

förhoppning från RAMS är att ett arbete kring detta kan samordnas inom den nya 

arbetsmarknadsenheten.  
 

Det kommunala aktivitetsansvaret  

Varje kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 

kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller 

har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande 

utbildning (29). Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Marks kommun är i nuläget organiserat 

under barn- och utbildningsförvaltningen och delas mellan tre funktioner som totalt utgör en 

sysselsättningsgrad på 100%. Samordnaren för KAA (40%) driver projektet En skola för alla, som 

förväntas vara klart i januari 2020. I projektet ingår bland annat att ta fram en handlingsplan för 

vidare arbete med KAA. Siffrorna för hur många som omfattas av KAA varierar mycket inom och 

mellan varje läsår, men i mars 2019 var det totalt 170 ungdomar som var aktuella. De mer 

omfattande fallen bland dessa 170 uppgick till cirka 20–25 personer. Utmaningar som uttrycks från 

de som idag arbetar med KAA i Marks kommun är bland annat att stärka organisationen kring KAA, 

både vad gäller med personella resurser men även verksamhetsmedel. En ytterligare utmaning är att 

utöka samverkan för målgruppen vad gäller främjande insatser tidigt i livet. Därutöver ser man 

behovet av att kunna erbjuda ett tvärprofessionellt stöd och olika möjliga vägar att gå för ungdomar 
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som av olika anledningar har svårt att nå gymnasiebehörighet. Detta bör ingå som en del i arbetet 

med en gemensam strategi för fullföljda studier.  

Goda arbetsvillkor 

Marks kommun är kommunens största arbetsgivare och har därmed goda möjligheter att påverka på 

området goda arbetsvillkor. I det centrala kollektivavtalet regleras de arbetsvillkor som gäller i 

kommunen. Därutöver har kommunen en uttalad ambition att vara en attraktiv arbetsgivare (30).  

Personalredovisningen 2018 visar att kvinnliga anställda i Marks kommun har en högre sjukfrånvaro 

(6,4%) än män (4,2%), men i båda grupperna har sjukfrånvaron minskat sedan år 2016. Det kan 

noteras att frisktalet bland MBAB:s anställda är lägre än det för övriga kommunalt anställda (45% och 

60% respektive) (25). De senaste åren har ett aktivt arbete pågått med att minska sjuktalen i 

kommunen. Bland annat anställdes under 2017 en hälsoutvecklare och en rehabiliteringssamordnare 

för att förstärka arbetet med hälsa och rehabilitering. Parallellt har ett digitalt verktyg för 

habiliteringsfrågor implementerats. 

Medarbetarenkäter ger en indikation på hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Under våren 

2019 genomfördes en medarbetarenkät som gick ut till samtliga anställda i kommunen. Enkäten i sin 

helhet kommer att analyseras under hösten 2019 men redan nu går det att se vissa trender i 

sammanställningen. De områden som medarbetare bedömdes som mest positiva var arbetsklimat 

samt möjligheten till nya kunskaper och utveckling. Lägst bedömning fick områden som 

kommunövergripande information, balans mellan jobb och fritid samt risker i arbetet.  

Enkäten behandlar också ämnen som trygghet och diskriminering. Resultaten visar bland annat att 

17% av de svarande känner sig utsatta för hot och våld, varav 42% av kunder och elever. När det 

gäller kränkande särbehandling har 12% känt sig utsatta för sådan behandling det senaste året varav 

47% av chef och 50% av medarbetare. Samtidigt upplever endast 60% av chefer att de har tid att 

arbeta aktivt mot kränkande särbehandling. Av de svarande uppger 6% att de känner sig 

diskriminerade. Marks kommun har hittills inte vidtagit så kallade aktiva åtgärder för att förebygga 

och motverka diskriminering, som det ställs nya krav på i diskrimineringslagen sedan 2017. I detta 

arbete ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra lönekartläggning och 

underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap (31). 

En mer komplett analys av medarbetarenkäten kommer att göras under hösten 2019. Därefter 

kommer också en handlingsplan att tas fram. Andra processer som pågår på området arbetsvillkor är 

att en arbetsmiljöpolicy planeras att tas fram och att det till hösten 2019 anställs en 

personalspecialist med ett särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Parallellt lägger kommunen också 

mycket fokus på arbetet med att utveckla en gemensam värdegrund för alla anställda. Slutligen pågår 

en översyn av skyddsorganisationen och en utveckling av incidentrapporteringssystemet.  

Utvecklingsområden inom mål 8: 

❖ Utöka resurser och samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret. 

❖ En gemensam kommunövergripande kraftsamling för fullföljda studier. 

❖ Fortsätta att kartlägga arbetsmiljön i kommunen och ta fram åtgärder. 

❖ Utveckla arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. 
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MÅL 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH 

INFRASTRUKTUR  

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation 

 

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och 

inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer.  

Sverige har en väl utbyggd infrastruktur och har länge verkat för hållbar industri 

samt ett innovationsfrämjande klimat. Inom detta mål har Sverige utmaningar 

att skapa en resurseffektiv industri samt motverka klimatförändringar och skapa 

en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om en fossilfri transportsektor. 

En fungerande infrastruktur är grundläggande för en hållbar utveckling. 

Kommunen är en stor investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp samt gång- och 
cykelvägar är några exempel. Kommunens ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också 
bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Genom 
samverkan med universitet kan ny kunskap bidra till innovationer.  
 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  2015 2016 2017 2018 

1. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 29,5 41,6 57,9 70,1 

2. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI     46   

3. Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 56,2 56,2     

Agenda 2030 – Kolada  

Bredbandsförsörjning 

Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar 

utveckling. Enligt kommunens bredbandsstrategi ska kommunen ta ansvar för 

bredbandsutbyggnaden på samma sätt som för annan infrastruktur såsom el, vatten, avlopp och 

vägar. Strategin innebär att Marks kommun ska nå det nationella bredbandsmålet att 90% av alla 

hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (målet i regeringens 

nya bredbandsstrategi är 95% av alla hushåll).  

Nyckeltal 1 visar att 70% av kommunens invånare har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Kommunen kan påverka en positiv utveckling mot det nationella målet genom Marks Kraftvärme AB 

(MKVAB), som har ett uppdrag att lägga kablar för bredband. Inom MKVAB pågår i dagsläget bland 

annat ett arbete med förbättrad avbrottssäkerhet, dvs. samkoppling av flera nät. Kommunen 

underlättar idag också utbyggnaden av fiber genom att fördela ekonomiska resurser till aktörerna på 

marknaden samt bistå fiberföreningar. När det gäller Marks Bostad AB:s (MBAB) är samtliga 

lägenheter förberedda för fiberanslutning och år 2016 var 95% anslutna till nätet. 

Figur 4 visar läget för utbyggnaden av fibernätet i kommunen. Marknadsaktörerna agerar främst 

inom de områden där utbyggnad kan ske med god lönsamhet, och fiberföreningars verksamhet är till 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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stor del kopplad till intresse och ideellt arbete. Därför finns områden som idag inte nås av fiber. 

Fibernät på landsbygden är dock viktigt för att fler företag och privatpersoner ska kunna lockas att 

flytta till Mark. Enligt kommunens bredbandsstrategi ska kommunen agera som en samordnande 

kraft och rådgivande funktion i arbetet med utbyggnaden av bredbandsnätet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4. Läge avseende respektive fiberförening i Marks kommun, november 2018. Grönt innebär att 

fibernätet är klart. Gult innebär att utbyggnad pågår. Rött innebär att projektering pågår (32). 

 

Ett sätt att främja utbyggnaden av fiber i områden som idag inte nås av fibernätet är genom att utöka 

det kommunala stödet till fiberföreningar. Ett annat sätt är genom ökat samarbete med privata 

marknadsaktörer. Kommunen kan också påverka utvecklingen genom att beakta tillgången till fiber 

vid exploatering.  
 

Näringslivsstöd 

Näringslivet i Marks kommun kännetecknas av stor mångfald, både vad gäller företagens storlek och 

inriktning. I dagsläget finns cirka 4 000 registrerade företag inom flera olika inriktningar.  

Nyckeltal 2 visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen enligt undersökningen 

Insikt. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det 

finns en ömsesidig respekt för varandras roller kan detta bidra till ett gott företagsklimat. För Marks 

kommun är Nöjd Kund Index (NKI) 46 på en skala från 0–100. Enligt nyckeltalet ligger därmed 

kommunen sämre till jämfört med andra kommuner. En annan undersökning, Svenskt Näringslivs 

ranking av företagsklimatet, placerade kommunen på plats 190 utav 290 deltagande kommuner år 

2018 (33). Rankningen var en förbättring med 35 placeringar jämfört med året innan och 

kommunens mål för år 2030 är en placering på plats 50 (34).  

Det kommunala stödet är viktigt för att underlätta och skapa förutsättningar för att näringslivet kan 

växa och samarbetet utvecklas. Stödet samordnas från kommunens näringslivskontor, som är länken 
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mellan företagare och kommunens olika verksamheter. Näringslivskontoret arrangerar och deltar i 

olika forum för att främja dialog och ett gott företagsklimat. Inom stödet finns även ett 

näringslivsråd, ett organ för samverkan och information mellan kommunen och företrädare för 

näringslivet. Under 2019 har näringslivskontoret även utökats med en tjänst i syfte att främja 

landsbygds- och destinationsutvecklingen. 

Marks kommuns näringslivsprogram anger viljeinriktningen för näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Programmets handlingsplan har tydliga kopplingar till mål 9. I den beskrivs exempelvis att kommunen 

ska underlätta för företagande genom att stärka samarbetet med organisationer inom det lokala 

innovationsklustret som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Vidare beskrivs att kommunens 

infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att verka för bra och säker 

kommunikation och kollektivtrafik. 
 

Hållbar infrastruktur   

För att möta de utmaningar som Mark står inför behöver en stark struktur skapas där vi drar nytta av 

läget i regionen och tar vara på växtkraft där potential finns. I Översiktsplan för Marks kommun finns 

en strukturbild för kommunen (se figur 5). Strukturbilden bygger på kommunens förutsättningar och 

förstärker de viktiga regionala sambanden för en långsiktigt hållbar struktur. En utmaning som finns 

för utvecklandet av kommunens hållbara infrastruktur är kommunens stora geografiska spridning 

med många småorter. 

I Agenda 2030 delegationens slutbetänkande lyfts blocköverskridande överenskommelser som en 

viktig strategi för att investera i till exempel infrastruktur. I näringslivsprogrammets handlingsplan 

beskrivs hur kommunens infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att kommunen 

ska samarbeta med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av Västra 

Götalandsregionens Infrastrukturplan 2018 – 2029. Kommunen har potential att i större utsträckning 

samarbeta med och driva på aktörer på regional nivå för att effektivare och enklare uppnå en hållbar 

infrastruktur. 

Även vatten och avlopp inryms i målet. Mer om det går att läsa under mål 6. 

                           

                        Figur 5. Strukturbild för Marks kommun 
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Hållbart resande 

En förutsättning för att kollektivtrafiken används i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett 

rimligt avstånd. Nyckeltal 3 Befolkning i kollektivtrafiknära läge visar att i Marks kommun bor 56% av 

invånarna inom 500 meter från en trafikerad hållplats. Statistik från Sveriges Ekokommuner visar det 

att under 2018 gjordes sju resor per invånare i Marks kommun (35). 

Kommunens strukturbild (se figur 5) tar sin utgångspunkt i behovet att samordna och effektivisera 

kollektivtrafiken. För att få underlag för en förbättrad kollektivtrafik behöver bebyggelse för bostäder 

och verksamheter i stråkens knutpunkt, utvecklingsnoder och länkade orter prioriteras, så att ett 

stomnät med effektiva vägar och busslinjer kan skapas. Detta ökar tillgängligheten och 

kvarboendemöjligheterna i hela kommunen.  Kommunen har två tydliga huvudstråk, väg 156 och väg 

41.  Grunden i strukturbilden är att satsa på länkstråken, för att ha en kommunikationsmöjlighet till 

kollektivtrafik.   

Kommunen prioriterar komplettering av befintliga tätorter framför nya lokaliseringar. Syftet med 

detta är att lokalisera ny sammanhållen bebyggelse där transporter mellan viktiga samhällsfunktioner 

så som bostäder, skolor, arbetsplatser, service och kultur- och fritidsverksamhet kan ske till fots eller 

med cykel. På samma sätt försöker kommunen säkerställa att ny sammanhållen bebyggelse 

lokaliseras så att kollektivtrafik finns inom gång- och cykelavstånd. Kommunen bör fatta strategiska 

beslut och ta ställning till att samhället ska premiera gång/cykel/kollektivtrafik. Det innebär att bygga 

samhället så att det är lättare att låta bilen stå än att ta den.  Parallellt kan kommunen arbeta aktivt 

med att öka invånarnas medvetenhet om exempelvis kombinerad mobilitet, d.v.s. att använda sig av 

olika slags transportsätt. Kommunen skulle också kunna samarbeta med Västtrafik och trafikerande 

bolagen när det gäller marknadsföring av olika resmöjligheter med kollektivtrafiken.  
 

Hållbar transport 

I dagsläget saknas miljökrav på leverantörers fordon både för skolskjutsar och färdtjänst. Vid 

upphandling finns det möjligheter att påverka kravställning delvis genom utformningen av 

upphandlingsdokumentet och delvis genom dialog med kommunens transportleverantörer. 

Upphandling är ett kraftfullt verktyg för hållbarhet där kommunen har stor rådighet. För att kunna 

arbeta med hållbara upphandlingsförfaranden kan kompetensutveckling kring 

hållbarhetskravställning behövas. 

Kommunen behöver ta fram en strategi för att bygga ut en hållbar laddinfrastruktur för elfordon, 

tillika ett tankställe för biogasfordon/vätgasfordon. Genom att placera laddstationer och 

fordonsgasstation strategiskt kan el- och gasdrivna fordon som exempelvis servicefordon och 

privatfordon röra sig fritt utan att oroa sig för batteriets- eller gasmängdensräckvidd. En väl 

fungerande laddinfrastruktur ökar möjligheterna att använda de redan befintliga laddbara fordonen 

och är en förutsättning för att öka antalet elfordon. Den transportinfrastruktur som kommunen har 

möjlighet att påverka bör vara i linje med ambitionen om en fossilfri transportsektor.  

Utvecklingsområden inom mål 9: 

❖ Utveckla bredbandsstrategin för Marks kommun. 

❖ Fortsätta utveckla stödet till näringslivet för att skapa förutsättningar för att 

näringslivet kan växa. 

❖ Skapa förutsättningar för att i större utsträckning kunna påverka utvecklingen av en 

hållbar infrastruktur på regional nivå. 

❖ Skapa förutsättningar och incitament för hållbart resande och hållbara transporter. 
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MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder  

 

Frågan om jämlikhet går att sammankoppla med merparten av övriga 

målområden. I många länder kan man se att ojämlikhet relaterad till kön, 

etnicitet, ekonomisk och social status ökar. Ojämlikheten berör också skillnader i 

tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och ta tillvara på 

potentiella möjligheter till utveckling. För en rättvis och hållbar 

samhällsutveckling krävs en jämnare fördelning av makt och resurser. Utbildning 

av god kvalitet, för alla genom hela livet, är en nyckel till ett demokratiskt samhälle och för att främja 

jämlikhet och jämställdhet. 

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men är samtidigt det OECD-land där den 

ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Ökande inkomstskillnader samt bostads- och 

arbetsmarknadssegregation är två utmaningar. Att exempelvis hälsan är ojämlikt fördelad över 

befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala 

position. Till exempel är den återstående medellivslängden vid trettio års ålder nästan sex år kortare 

bland både kvinnor och män med kort utbildning jämfört med kvinnor och män med lång utbildning 

(19). Det finns även ojämlikheter mellan grupper gällande faktorer såsom utbildning, boende och 

tillgång till arbete. 

Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka 

ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullförande av grundläggande 

utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala utjämningssystemet 

är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd oavsett var i landet vi befinner oss.  

 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 2015 2016 2017 2018 

1. Ginikoefficient, index 0,352 0,345 0,345   

2. Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 
(%) 25 24   26 

3. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%) 29 42 41   

4. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)   69   74 

                        Agenda 2030 – Kolada  
 

Ginikoefficient 

Ginikoefficient är en ekonomisk måttenhet som mäter nivå av ojämlikhet i en befolkning och som 

visar hur inkomsterna är fördelade. Index har ett värde mellan 0 och 1 där 0 innebär att alla individer 

har lika stora tillgångar (d.v.s. total jämlikhet), och 1 innebär total ojämlikhet. I Mark ligger siffran 

närmare 0 än 1 och i jämförelse med andra kommuner har Mark en lägre nivå av ojämlikhet i 

inkomst. Trenden i Sverige i stort är att inkomstskillnaderna har ökat sedan början på 1980-talet. En 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912


41 
 

stark faktor som påverkar individers möjlighet till arbete och inkomst är utbildning. Arbetslösheten är 

som högst bland personer som saknar gymnasial utbildning. På kommunal nivå blir det därför 

relevant att arbeta för att alla elever genomför grundskoleutbildningen med godkända betyg. 
 

Social tillit 

Social tillit har ofta visat sig hänga samman med hur benägna människor är att samarbeta och skapa 

nya relationer och brukar beskrivas som själva kittet som håller ihop samhället. Tillit till andra 

människor har betydelse för den sociala tryggheten (36) och är en viktig faktor för social 

sammanhållning i ett samhälle (37). Det finns även forskning som visar att en hög tillit till andra leder 

till ökad livslängd (38). Det finns en koppling mellan social tillit och utbildningsnivå då personer med 

högre utbildning i större utsträckning upplever tillit till andra jämfört med de med låg utbildning (39). 

I Marks kommun har 26% av de tillfrågade i enkäten Hälsa på lika villkor svarat att de saknar tillit till 

andra, se nyckeltal 2. I förhållande till andra kommuner vad gäller avsaknad av tillit ligger Mark bland 

de mittersta.    

På samhällelig nivå hänger jämlikhet och tillit ihop. Om skillnaderna mellan människors livsvillkor är 

alltför stora har man svårt att identifiera sig med andra, och avståndet skapar behov av att värna sin 

egen grupp. För individen är de första levnadsåren avgörande. Det är då förmågan att känna självtillit 

utvecklas, en känsla av att klara de situationer som uppkommer i livet. Tillit skapas också på den 

institutionella nivån, där en högre nivå av tillit till institutioner hänger ihop med hur effektiva och 

välfungerande institutioner ett samhälle har. Inom offentlig sektor handlar det både om att det är 

möjligt att leverera välfärdsuppdraget, men också om hur det görs. De offentliga tjänstepersonernas 

bemötande av invånarna har betydelse för tilliten till institutionerna. Det är viktigt att 

tjänstepersoner bemöter invånarna på ett rättssäkert, opartiskt, etiskt och öppet sätt samt att de 

inte diskriminerar. Hög tillit till institutionerna stärker och främjar den sociala sammanhållningen i 

samhället (40). 

En ytterligare betydelsefull del i att öka tillit mellan människor och till offentliga institutioner är att 

skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Det kan till exempel handla om möjligheten att 

delta i styret av det gemensamma, i skolan, i bostadsområdet och möjligheter att delta i 

civilsamhället (41). Mer om delaktighet och inflytande går att läsa under mål 16.  
 

Diskriminering och mänskliga rättigheter  

Vissa gruppers behov behöver beaktas särskilt ur jämlikhetssynpunkt. Här finns en tydlig koppling till 

diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder. Kommunen har ett ansvar att motverka diskriminering på dessa grunder och främja mänskliga 

rättigheter och jämlikhet för alla. 

Nyckeltal 4 om brukarbedömningen inom daglig verksamhet handlar om rätten till 

självbestämmande och är ett exempel på ett område där kommunen kan arbeta främjande med de 

mänskliga rättigheterna för en utsatt grupp. Nyckeltalet kommer från en nationell enkät som 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram och där socialförvaltningen i Marks kommun har 

spelat en aktiv roll i att utveckla och utvärdera modellen. Kommunen har även ett pågående aktivt 

arbete med att ta fram åtgärder utifrån enkätens resultat. Bland annat har ett centralt och lokala 

brukarråd skapats för att öka brukarnas delaktighet. 
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På en mer central och övergripande nivå har Marks kommun vissa rutiner för att beakta frågor om 

diskriminering och mänskliga rättigheter inför beslut. Bland annat har det lagts till en skrivning i 

mallen för tjänsteskrivelser som uppmanar handläggaren att beskriva hur barnkonventionen, 

jämställdhetsperspektivet samt mångfaldsperspektivet har beaktats i ärendets övervägande. Det 

saknas dock anvisningar om vad perspektiven innebär och på vilken nivå handläggaren förväntas 

redovisa dem. Inte heller erbjuds återkommande utbildningar om mänskliga rättigheter och 

diskriminering för anställda. Det finns därmed en stor risk att det finns bristande kunskaper, vilket 

försvårar korrekta bedömningar i dessa komplexa frågor. Överlag behöver kommunens 

ställningstagande och strategi i frågor såsom barnrätt, HBTQ+, rasism, tillgänglighet och jämställdhet 

förstärkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvecklingsområden inom mål 10: 

❖ En gemensam kommunövergripande kraftsamling för fullföljda studier. 

❖ Ta fram en plan för arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för ett 

mer jämlikt samhälle. 
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MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN  

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara 

 

Målet handlar om att göra städer och samhällen säkra, inkluderande och 
hållbara. Den ökande inflyttningen till städer och storstadsområden ställer nya 
krav som behöver bemötas ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men även bidra 
till ökande sociala klyftor i befolkningen. Hållbar stadsutveckling kräver ett 
samarbete mellan olika sektorer inklusive en nära dialog med medborgare, 

näringsliv och civilsamhälle.  
 
 

85% av Sveriges befolkning bor i tätorter. Utmaningar finns vad gäller bostadsbrist, ökad 
skuldsättning och bostadssegregation. En nationell stadsutvecklingsstrategi presenterades 2018 
samtidigt som ett nationellt råd för hållbara städer inrättades. Städernas förmåga att stå emot, 
anpassa eller återhämta sig efter miljömässiga och sociala påfrestningar är en aktuell fråga. 
Ytterligare ett område som är en utmaning är städernas klimat- och miljöpåverkan (42). 
 
 

Kommunen ansvarar för samhälls- och bostadsplanering och vissa delar av infrastrukturen. 
Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
och är därmed ett viktigt vägledande dokument för hållbar utveckling. Kommunen har bland mycket 
annat ett ansvar för att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. 
 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

 Mål 11 Hållbara städer och samhällen  2015 2016 2017 2018 

1. Demografisk försörjningskvot 0,83 0,84 0,85 0,86 

2. Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 15,5 16,3 18,9   

3. Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 10,2 9,9     

4. Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 1,75 1,76     

          Agenda 2030 – Kolada  
 
Demografisk utveckling 

Inom de närmaste 10 åren kommer antalet personer över 80 år att öka med nästan 50% i Sverige. 

Även andelen barn och unga ökar snabbt samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder bara ökar med 

5% (43). Hälften av den förväntade befolkningstillväxten kommer alltså ske i den åldersgrupp som 

med dagens regler uppnått pensionsåldern. Antalet invånare i Marks kommun ökade under 2018 

med 297 personer. Ökningen beror på fortsatt positivt inflyttningsnetto: 1 797 inflyttare och 1 502 

utflyttare. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå.  

En åldrande befolkning innebär ökade kostnader. Nyckeltal 1 om demografisk försörjningskvot visar 

förhållandet mellan personer i arbetsför ålder och personer som inte arbetar (d.v.s. åldrarna 0–19 år 

och 65+). Marks kommuns nivå ligger på 0,86 vilket i jämförelse med andra kommuner varken är 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx
https://www.regeringen.se/498282/contentassets/8d6fca158ec0498491f21f7c1cb2fe6d/prop.-2017_18_249-god-och-jamlik-halsa--en-utvecklad-folkhalsopolitik.pdf
https://www.regeringen.se/49ba4d/contentassets/1a2de8e7c90747a9b2c96081ceed7c58/i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal.avtal123.html
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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högt eller lågt. Önskvärt är ett så lågt värde som möjligt för att samhällskostnaderna ska ligga i balans 

med intäkterna som fås av den arbetsföra delen av befolkningen. 
 

Bostadsförsörjning 

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram ska kommunen skapa förutsättningar för ett varierat 

utbud av bostäder för människor med olika ekonomiska möjligheter. För att uppnå det målet behövs 

ytterligare detaljplaner än de som nu handläggs utifrån tillgängliga resurser. En uppdaterad 

översiktsplan och annan strategisk planering är av stor vikt för att på ett hållbart sätt hantera 

befolkningstillväxten. I kommunenens bostadsförsörjningsprogram anges även att mänskliga 

rättighetsperspektivet bör beaktas tydligare och tidigare i samhällsplaneringen för att säkerställa 

inkludering för alla (44). Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att uppdateras under nuvarande 

mandatperiod. 

Nyckeltal 2 visar att trångboddheten i flerbostadshus i kommunen har ökat de senaste åren. 

Ökningen har uteslutande skett i hyresrättsbeståndet, från 583 hushåll år 2012 till 657 hushåll år 

2017, medan trångboddheten i bostadsrättsbeståndet varit relativt konstant på runt 60 hushåll. Det 

område som sticker ut är Hedbo i Skene. Här var 101 av totalt 222 hushåll i hyresrätt trångbodda 

2017, en ökning med 20 hushåll sedan 2012. En del i förklaringen kan vara flyktingvågen 2015. För att 

motverka trångboddhet har kommunen en samverkan med MBAB när inflyttning av nyanlända 

familjer med många familjemedlemmar sker. 
 

Klimatanpassning  

En aspekt att beakta för en hållbar utveckling är klimatanpassning, d.v.s. samhällets motståndskraft 

och beredskap för klimatförändringarnas negativa effekter i form av extremare väder. Då 

torkperioder och skyfall blir vanligare ställs högre krav på kommunens förmåga att hantera 

dagvattnet. Kommunen saknar i dagsläget en strategi kring beredskap för dessa händelser. Några 

exempel på åtgärder som skulle behövas för att möta möjliga konsekvenser av klimatförändringar är; 

kartering av översvämningsområden, framtagande av en dagvattenpolicy och riktlinjer för lägsta 

källargolvsnivåer. I befintliga områden är det en utmaning att hitta utrymme för lokal 

dagvattenhantering, då dessa ofta är platskrävande. Om kommunen skulle utveckla arbetet med att 

fördröja och omhänderta dagvattnet skulle det kunna öka grundvattentillförseln. Mer om 

klimatanpassning går att läsa under mål 13. 

 

Inkluderande samhällsplanering 

För att kunna skapa socialt hållbara samhällen bör den fysiska samhällsplaneringen utgå från 

mångfalden i befolkningen. Tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön är en viktig 

förutsättning för att alla grupper i samhället ska kunna uppleva delaktighet och trygghet. Viktiga 

målgrupper är personer med funktionsnedsättning och äldre, men hela befolkningen har nytta av 

funktionella miljöer med universell utformning. Idag finns många hinder för tillgängligheten kvar i 

utemiljöer såsom på torg, lekplatser och badplatser samt i publika lokaler. Det finns ett behov av att 

förstärka arbetet med att inventera och åtgärda dessa brister enligt gällande lagkrav. Vid upprustning 

av anläggningar bör det finnas rutiner för passa-på åtgärder för ökad tillgänglighet.  

För att skapa åldersvänliga samhällen behöver förutom god fysisk tillgänglighet även andra aspekter 

beaktas. Det handlar bland annat om trygghet, färdtjänst av god kvalitet och närhet – till exempel 

tillgång till service, mötesplatser och natur i nära anslutning till bostadsområdet. Hälsofrämjande 
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åtgärder i utemiljöer bör också utgå från äldres behov, såsom korta promenadstigar och utegym med 

lämpligt utbud för seniorer. Mer om att planera för åldersvänliga samhällen går att läsa under mål 3. 

Marks kommun har samråd med representanter för personer med funktionsnedsättning och 

pensionärer genom kommunala råd. I större samhällsplaneringsprojekt bör det finnas rutiner för att 

rådfråga råden för att säkerställa en utformning som tillfredsställer dessa målgruppers behov och 

rätt att röra sig ute i samhället på lika villkor som andra. 

Andra viktiga perspektiv som bör integreras i samhällsplaneringen är jämställdhet, integration, 

HBTQ+ och barnperspektivet där aspekter såsom trygghet, tillgång till mötesplatser, delaktighet och 

utbud av aktiviteter är viktiga. Marks kommun har potential att stärka sina rutiner för att dessa 

perspektiv ska beaktas i ett så tidigt planeringsskede som möjligt för att säkerställa inkluderande och 

jämlika samhällen. Ett sådant arbete bör ingå som en del i en större övergripande strategi för 

mänskliga rättigheter. Mer om mänskliga rättigheter, delaktighet och trygghet finns att läsa under 

mål 10 och mål 16.  
 

Hållbarhet i utvecklingen av Kinna centrum 

Som nämnts ovan bör samhällsplaneringen främja inkludering för alla grupper och beakta social 

hållbarhet. Samtidigt ska hänsyn tas till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ett exempel på ett 

större och aktuellt samhällsplaneringsprojekt i Marks kommun där alla hållbarhetsperspektiv är 

viktiga är utvecklingen av Kinna centrum. Visionen för projektet är att utveckla Kinna centrum med 

närhet till kollektivtrafik, grönområden och service. Vidare kommer skolområdet att utformas så att 

allmänheten kan nyttja dessa ytor även utanför skoltid. Men för att uppnå hållbarhet i denna process 

identifierar kommunen flera utmaningar som en djupt rotad bilkultur som ger avtryck i hur många 

parkeringsplatser som behöver byggas samt hur trafikbullret ska minska. För att kommunen ska 

lyckas skapa ett hållbart Kinna centrum är det viktigt att de tre hållbarhetsperspektiven tydligt 

genomsyrar hela planeringsarbetet. 
 

Luftföroreningar i samhället 

De största källorna till utsläpp av kväveoxider på nationell nivå är inrikes transporter, industrin och 

arbetsmaskiner, men utsläppen uppstår även vid energiproduktion. Inom kommunen är de största 

källorna till utsläppen transporter, arbetsmaskiner och jordbruk. Nyckeltal 3 visar att nivån för dessa 

utsläpp är 9,9 kg /inv (2016). Utsläppen av kväveoxider (NOX) har på nationell nivå mer än halverats 

sedan 1990. Avgiften på utsläpp av kväveoxider, den så kallade NOx-avgiften, har bidragit till en 

minskning av el- och värmeproduktionen och industrins förbränning (45). 

Inom transport- och arbetsmaskinsområdet ligger kommunen bland de 25% bästa med minst utsläpp 

av NOx både landsvis och i Västra Götalands län. Inom jordbruk ligger kommunen bland de mittersta 

50% både landsvis och i VGR.  

Nyckeltal 4 handlar om förekomsten av partiklar i luften. Måttet PM2,5 anger massan av små 

partiklar i luften. Partiklar är en av de största luftföroreningarna i Sverige och orsakar betydande 

negativa hälsoeffekter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. Att få 

tillgång till data om halterna av partiklar (PM2,5) i realtid är viktigt för att bl.a. kunna informera 

allmänheten om när det finns en utökad risk för negativa hälsoeffekter från partiklar i utomhusluften 

samt för att vid behov kunna vidta förebyggande åtgärder. Marks kommun har en utsläppsnivå på 

1,76 kg /invånare (2016). De största källorna till dessa partikelutsläpp inom kommunen är egen 

uppvärmning, transporter, arbetsmaskiner samt jordbruk.  
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Inom transport och arbetsmaskiner ligger kommunen bland de med minst utsläpp av PM2,5 både 

landsvis och i Västra Götalands län. Inom jordbruk och egen uppvärmning är kommunen bland de 

mittersta både landsvis och i Västra Götalands län. 
 

Kopplingar till andra mål 

Mål 11 har kopplingar till ett flertal andra mål i agendan. Bland annat ingår vatten och avlopp i målet 

och mer om det går att läsa under mål 6.  Hållbar infrastruktur och resande inryms också i målet, läs 

mer om detta under mål 9. Avfallshantering berör också målet, mer om det finns att läsa under mål 

12. 

 

 

  

Utvecklingsområden inom mål 11: 

❖ Öka beredskapen för att kunna hantera konsekvenserna av en åldrande befolkning. 

❖ Utveckla ett systematiskt klimatanpassningsarbete. 

❖ Skapa rutiner för en inkluderande fysisk samhällsplanering i syfte att säkerställa 

delaktighet för alla. 
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MÅL 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

 

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, 

hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad 

påverkan från farliga kemikalier. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är 

en förutsättning för att ställa om till en grön cirkulär ekonomi och för en hållbar 

utveckling. 

Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. 

Våra utsläpp av växthusgaser som beror på konsumtion är höga. Vi behöver också arbeta med att 

fasa ut farliga kemikalier. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens 

fokusområden i handlingsplanen för Agenda 2030.  
 
 

Kommunerna är en stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för mycket pengar. 

Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken. I Sverige 

återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta 

kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder 

invånarna. 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 2015 2016 2017 2018 

1.Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 432 420 414  

   1.1 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 182 175 178  

   1.2 Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 62 62 53  

   1.3 Insamlat grovavfall, kg/person 166 161 159  

   1.4 Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 23 22 23  

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

45 46 44  

3. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 31 30 27 30 

Agenda 2030 – Kolada  

Avfall 

I slutet av 2018 var den totala mängden avfall 409 kg/person i Marks kommun. Det är en fortsatt 

liten minskning jämfört med tidigare år. Dock är det svårt att dra några långtgående slutsatser då 

mängden avfall är starkt konjunkturberoende och inte nödvändigtvis behöver bero på att folk agerar 

mer miljömässigt när det gäller uppkomst av avfall. Mängden mat- och restavfall följer samma trend 

som det totala avfallet, det vill säga minskande mängder.  

Kostverksamheten utvecklar en digital mätmetod inom kommunens kök i syfte att minska 

matsvinnet. Mätningarna utförs målinriktat och kommuniceras ut till skolorna för att öka 

medvetenheten. Behovet av samarbete med skolans pedagoger är viktigt i syfte att undvika 

beteenden som kan öka matsvinnet. Att skapa förbättringar gällande lunchtider på fler skolor är en 

åtgärd som kostverksamheten förespråkar i syfte att minska köbildning. Köbildningar resulterar i en 

stressituation som kan leda till att mer mat än nödvändigt läggs på tallriken, för att slippa stå i kö 

igen, vilket kan ge leda till att mer mat slängs. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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När det gäller nyckeltal 1.2, förpackningar och tidningar, har insamlingsgraden minskat mer i Mark än 

i övriga Sverige. Den förväntade mängden förpackningar borde, enligt branschens statistik, vara 

högre och det går inte att säga att en minskad insamling just i Mark beror på att vi här köper mindre 

saker. Det finns istället anledning att fundera på vad som kan göras för att uppmuntra invånarna att 

källsortera. 

Mängden grovavfall ligger i nivå med tidigare år och är mer än riksgenomsnittet. Tilläggas ska att det 

på Marks återvinningscentral slängs stora mängder grovavfall från verksamheter som idag inte går 

att särskilja från hushållsavfallet. Detta på grund av att verksamheter har kunnat slänga kostnadsfritt 

och utan begränsning av antal besök. 

Vad gäller nyckeltal 1.4, det farliga avfallet, ligger siffrorna i nivå med tidigare år. När det gäller detta 

värde är ett ökande värde positivt då detta är ett avfall man vet uppkommer och vill samla in. Att vi 

inte ligger högre upp än i mitten jämfört med Sverigesnittet tyder på att det troligtvis finns mer 

farligt avfall ute hos kommunens invånare än vad som borde finnas.  

Vad gäller nyckeltal 2, materialåtervinning, är talet komplext då det innefattar många olika 

avfallsslag, allt från hur mycket i vitvaror som materialåtervinns till hur mycket av det insamlade 

matavfallet som blir biogas. Marks kommun har legat relativt stabilt och en bit över medel. 

För att kunna minska mängderna avfall krävs ett förändrat konsumtionsmönster med övergång till 

mer cirkulär ekonomi. En positiv förändring är att konsumenter köper mer begagnat eller hyr varor, 

att tjänster före varor konsumeras. Kommunen kan jobba med att främja återbruk och 

återanvändande. Ovanstående beskrivning kräver en beteendeförändring, så är det viktigt att 

kommunen ser till att väva in dessa aspekter redan hos barn och unga då det är där det kan få störst 

effekt. Detta kan ske som en naturlig del i undervisningen. Andra saker kan kräva mer finansiering 

och detta behöver tas med i kommunens budget.  

För att förändra beteende kan kommunen jobba med att föregå med gott exempel genom att 

kommunens hållbarhetsarbete får genomsyra alla offentliga arrangemang, som Sommarfredagarna 

och Mingla i Mark. 

MBAB arbetar aktiv med spridning av information om hur man kan ha ett hållbart liv. Detta görs via 

olika media, bland annat, tidningen ”Bo i Mark”. 

Det är viktig att poängtera att befintlig regional avfallsplan gäller till 2020 och arbetet med att 

revidera planen är påbörjat via ett samarbetsprojekt i Boråsregionen.  

Avfallssortering 

Kommunen har fattat beslutet att införa fullskalig sortering av avfall i verksamheterna. Utmaningen 

är att få en logistik, utformning och placering som fungerar på kommunens alla olika verksamheter. 

Förutom det rent fysiska som placering av återvinningsplatser måste även alla medarbetare 

engagerades och utbildas för att få genomslag.  

Att få en sortering på plats är viktigt för det avfall som uppstår, men ännu viktigare är att förebygga 

att avfall uppstår. Ett sätt att mäta det är att följa nyckeltal, t.ex. antal kg/heltidsanställd. På så sätt 

kan man se om mängden har minskat. Ett konkret problem som måste lösas är hur avfallet ska vägas 

i verksamheterna. Idag har inte Marks kommun någon viktbaserad taxa för mat- och restavfallet. En 

lösning kan det bli att börja stegvis, t.ex. att fokusera på några specifika verksamheter och sedan 

utveckla riktlinjer som kan genomföras på övergripande nivå, i alla verksamheter. Det första steget 

har redan påbörjats med minskning av matsvinn inom skolköken. Återigen är även här det viktigaste 
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och kanske mest utmanande för att nå framgång, att få med sig medarbetarnas engagemang. För 

detta krävs kontinuerlig kommunikation och feedback. 
 

Livsmedel  

FN:s IPCC rapport om klimatförändringar och mark (46) påpekar att byte av kost är ett viktigt sätt att 

bekämpa klimatförändringar. Vissa dieter kräver mer mark och vatten och leder till högre utsläpp än 

andra. Diet som innehåller mycket korn, nötter och grönsaker har ett lägre kolavtryck än de som 

innehåller mycket kött. Kommunen bör informera och kommunicera tydligt, både inom 

verksamheterna och externt till medborgare, för ökad acceptans av måltider med minskad 

klimatpåverkan. Ytterligare bör kommunen arbeta för att förhålla sig till livsmedel i säsong samt öka 

inköp som bidrar till Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel. Detta bör ske genom livsmedelsavtal 

med lokala och svenska producenter i enlighet med Nationell livsmedelsstrategi 2030.  

Figur 6 nedan visar trenden i klimatpåverkan per kg. livsmedel. Kommunen är på rätt väg med att 

minska CO2-utsläpp angående livsmedelsinköpen. Figur 7 visar att Marks kommun år 2017 låg på en 

relativt låg nivå i förhållande till andra kommuner. 
 

  2015 2016 2017 2018 

Klimatpåverkan per kg. livsmedel, CO2- ekv.   
 COMPARE 

1,92 1,86 1,77 1,66 

Figur 6. Klimatpåverkan per kg. livsmedel (47) 

 

 

Figur 7. CO2 per kg livsmedel 

 

Ekologiska livsmedel 

Kommunen ställer krav på ekologiska produkter vid ett flertal upphandlingar, exempelvis avseende 

upphandling av kött, fisk, frukt och kaffe. Under 2018 var knappt 32% av de produkter som 

kommunen köpte ekologiska, med ett totalt inköpsvärde av 6 981 772 SEK. 
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Andelen ekologiska livsmedel i kommunen är på en god nivå för 2018 års utfall. Samtidigt kan det 

innebära en utmaning ekonomiskt då en ökad andel ekologiska produkter innebär högre kostnader. I 

jämförelse med målsättningen på nationell nivå om 60% offentliga livsmedelsinköp 2030, bör 

kommunen öka takten på andelen ekologiska livsmedelsinköp. Ekonomiska förutsättningar begränsar 

möjligheten att öka andelen kommande år. Främst kommer ekologiska livsmedel att prioriteras 

gällande inköp av mjölk, lokalt nötkött, frukt och grönsaker. 

Giftfri miljö 

Vid ny- och ombyggnationer har kommunen startat med att P-märka hus, vilket är en märkning för 

sund inomhusmiljö som utfärdas av det statliga forskningsinstitutet RISE. För att få märkningen krävs 

det att en särskild materialdatabas, exempelvis Sunda hus, används. Materialdatabasen Sunda hus 

kommer att användas inom nybyggnationen av Lyckeskolan. 

Under 2018 utfördes Strömskolan hus D som nybyggnation. I denna entreprenad har huset 

Svanenmärkts, vilket innebär att Svanens materialdatabas har använts för att säkra en giftfri 

inomhusmiljö. Strömskolan blev den första skolan i landet som Svanenmärktes. 

Kommunens fastighetsbestånd är i dagsläget till stor del relativt slitet och omodernt, dessutom 

ansatt med en stor underhållsskuld. En strategisk lokalförsörjningsplan har tagits fram och den 

påvisar ett stort behov av förnyelse och renovering av kommunens fastigheter under lång tid 

framöver. För att möta nuvarande och framtida krav på hållbara byggnader, med en god innemiljö 

och en minskad klimatpåverkan, genom anpassningar av byggnadsmaterial och energiåtgärder, har 

en arbetsprocess med byggnadsmärkning såsom Svanen och P-märkning inletts inom aktuella 

projekt. Detta avses även att användas systematiskt inom framtida projekt. Svanenmärkningen 

säkerställer, parallellt med många andra krav på inomhusmiljö, framförallt giftfria miljöer och en god 

standard på lokaler. Märkningen bedöms lämpa sig för förskolor och mindre byggnader. Samverkan 

sker också med andra aktörer som exempelvis Sunda hus för att säkerställa en giftfri miljö. P-

märkningen befäster en korrekt byggprocess och en korrekt fortsatt drift och innemiljö i lokalerna för 

en hållbar förvaltning över tid.  

En kommande strategi för att använda klimatanpassade byggnadskroppar gällande energi och 

material samt en hållbar driftsituation kommer succesivt att tas fram för Marks kommun. Kommunen 

ser att samverkan inom byggnadsmärkning och P-märkning möjliggör en säker utveckling av nya 

metoder och material vilket gör att processen säkerställer både klimatanpassningsåtgärder och en 

god innemiljö. I projekteringsarbetet med en ny förskola i konceptform påbörjas arbetet med 

klimatanpassningar avseende energifrågor och byggnadsmaterial.  Lokalförsörjningen avser att 

använda klimatkalkylering i samverkan med ekonomisk kalkylering genom ett digitalt verktyg som 

hanterar både ekonomi och klimatpåverkande faktorer. Detta medför att målstyrning kan tillämpas 

avseende val av material och metoder för ett mer klimatanpassat byggande. Lokalförsörjningen avser 

att fastställa mål och arbeta fram metoder som minskar belastningen på klimatet i kommande 

byggprojekt. 

Målen om fastigheternas mediaförbrukning och kommande mål för klimatanpassningar relaterade till 

fastigheter kan bli en realitet. Detta förutsätter att den strategiska lokalförsörjningsplanen efterlevs 

och att de underhålls- och energiinvesteringar som utförs idag fortsättningsvis genomförs. 

Hållbar upphandling 

I dagsläget saknas ett systematiskt upphandlingsarbete som är i linje med Agenda 2030. Kommunen 

har ingen uppföljning på sina avtal och de krav som finns kontrolleras inte. En kommungemensam 
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samverkan som syftar till kompetenshöjning kring hållbarhetskrav i upphandling inom Sjuhärad är 

initierad. 

Det finns en stor vinstpotential i ett systematiskt arbete där all upphandling är i linje med agendan. 

Eftersom kommunen har stor möjlighet att påverka den offentliga upphandlingen kan den ses som 

en motor för hållbar utveckling. Kommunen upphandlar varje år varor och tjänster för ca. 800 

miljoner SEK. Arbetet bör inkludera systematisk uppföljning av miljömässiga och sociala krav som 

ställts vid upphandling genom revision samt stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod. 

På där här sättet skapar man en efterfrågan på hållbara produkter och tjänster och kommunen 

agerar som en föregångare.   

  

Utvecklingsområden inom mål 12: 

❖ Upprätta ett strategiskt arbete med cirkulär ekonomi samt hållbar förvaltning och 

användning av naturresurser. 

❖ Främja utvecklingen av en kommunal återbruksverksamhet. 

❖ Information och utbildning, särskilt för barn och unga, angående avfallsminskning 

och avfallshantering.  

❖ Främja användandet av ekologiska livsmedel.  

❖ Renoverings- och byggarbete bör främja en giftfri miljö, minska energianvändning 

och i slutänden minska klimatpåverkan. 

❖ Skapa strukturer och rutiner för att krav på hållbar utveckling ställs vid upphandling. 
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MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA  

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser 

 

Klimatmålet är grundläggande för en hållbar utveckling och kan ge många positiva 

effekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av utmaningarna världen 

har idag som jämställdhet, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, 

rent vatten, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassningar efter 

klimatförändringarna är mycket stort. Åtgärder behövs för att minska risken för 

och konsekvenserna av naturkatastrofer.  

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26% jämfört med 1990. Framförallt har 

förändringar när det gäller uppvärmning av bostäder och lokaler, samt industrin och avfallsdeponier 

bidragit till utsläppsminskningen. Samtidigt har dock de konsumtionsbaserade utsläppen, som sker i 

andra länder orsakat av svensk konsumtion, ökat.  

Riksdagen beslutade 2017 om en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk där Sverige år 2045 inte ska 

ha några nettoutsläpp av växthusgaser. 
 

Kommunen spelar en viktig roll i klimatarbetet och har medverkat till att Sveriges utsläpp har minskat 

under senare decennier, mest synbart inom fjärrvärme, avfallshantering och kollektivtrafik. 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  2015 2016 2017 2018 

1.Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv 3,77 3,63     

2.Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 57,6 57,0 56,5 51,9 

3.Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, 
(%) 21,2 19,2 16,5 14,8 

4.Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 830,3 838,8 839,0   

                                                                                                                             Agenda 2030 – Kolada  

Vikten av klimatet 

Klimatet är en av de fem grundstenarna för människornas liv på jorden (de andra är vatten, hav, 
ozonskiktet samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster). Växthusgaser har inga nationsgränser 
och påverkar allt och alla. Sverige är en del i Parisavtalet som kräver att den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska eftersträva att den stannar vid 1,5 
grader. FN:s klimatpanel påpekar i sin rapport från oktober 2018 (48) att begränsning av 
uppvärmning till 1,5 °C i jämförelse med 2 °C kommer att bespara många människor och djur från 
förödande konsekvenser. Detta kräver en stor och omedelbar omvandling i samhället, inklusive i 
Marks kommun. 

Enligt FN:s Miljörapport om utsläppsgap från november 2018 måste nationerna höja sin ambition 

med 3 gånger för att möta 2°C och 5 gånger för att möta 1,5°C (49). 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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Växthusgasutsläpp i kommunen 

1990                            2016                                    2017 

                                                                         

Figur 8. Totala växthusgasutsläpp per år i Marks kommun (50) 

Mellan 1990 och 2017 (27 år) har de totala växthusgasutsläppen minskat med knappt 40% (se figur 

8).  För att uppnå målet i Klimat 2030-strategin för Västra Götaland (minskning med 80% jämfört med 

1990) samt lokala och regionala miljömål betyder det att växthusgasutsläppen måste minska med 

ytterligare 40% mellan 2017 och 2030 (13 år). 

En väsentlig minskning av växthusgasutsläppen har skett mellan 1990 till 2016 i Marks kommun. 

Denna trend belyses i figur 9 nedan, som redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen, exklusive 

industrins utsläpp, som var 2,1 ton/inv. i 2016. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker 

utanför kommunen är inte med. 

 

Figur 9. Koldioxidutsläpp övriga sektorer - Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare 

(51)  

Under 2017 ökade dock växthusgasutsläppen i Marks kommun med ca. 3,3 ton jämfört med 2016. 

Sektorerna där ökningen registrerats är transport, jordbruk och arbetsmaskiner som också är de 

största källorna av CO2-ekvivalent i kommunen. Tunga lastbilar är ansvariga för den största ökningen 

med nästan 1,6 ton följt av transport med personbilar med nästan 1,3 ton. Ökningen av 

växthusgasutsläpp från personbilar återspeglas också i nyckeltal 4 som visar en ökande trend i 

körsträcka med personbil. En förklaring för detta kan vara att det inte finns några biogasstationer i 

kommunen och bara få laddstationer för elbilar. 

Under 2018 har tjänsteresorna med bil i Marks kommun släppt ut 59 7931,47 kg koldioxid. Andelen 

miljöklassade tjänstefordon (exklusive arbetsmaskiner samt MBAB:s och MKVAB:s tjänstebilar) i 
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Marks kommun ligger på 75%. För att uppnå målet 2030 krävs fler laddstationer för elbilar och 

etablering av biogas/vätgasstationer. Ett ytterligare alternativ är att stimulera kollektivåkandet, 

distansarbete och användandet av bilpooler. 

Vidare är fordonsflottan i de kommunala bolagen en viktig del i arbetet med att minska 

växthusgasutsläppen. MKVAB har totalt 6 bilar varav 3 är miljöbilar. För att byta ut resterande 

fordonsflotta behövs en tankstation för biogas. MBAB har 10 eldrivna arbetsfordon. Vid inköp av 

handdrivna arbetsmaskiner, trimmers, lövblås m.m. köps alltid batteridrivna alternativ för förbättrad 

miljö och arbetsmiljö. MBAB ställer krav på klimatvänliga produkter via upphandlingar. 

Ett arbete har påbörjats i kommunen med en energi- och klimatplan. Detta har tyvärr inte arbetats 

med under de senaste två åren, på grund av personalbrist. Ansvaret ligger under plan- och 

byggnadsnämnden. I den här kontexten bör det poängteras att nationella och lokala miljömål, Klimat 

2030-strategin, samt Regionalt åtgärdsprogram Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är 

centrala verktyg för genomförandet av målet.  Lokala miljömål ska revideras 2020. 

Klimatanpassning 

De två senaste torra somrarna 2017/2018 har fått många människor att fundera på hur man kan 

spara på vattenanvändningen. Kommunen informerar på hemsidan om hur invånare kan minska sin 

vattenförbrukning. Teknik- och serviceförvaltningen arbetar aktivt med att hitta och laga 

vattenläckor och följer branschens utveckling av läcksökningsutrustning baserat på Artificiell 

Intelligens. 

Att säkra dricksvattenförsörjningen för framtida generationer är viktigt. Det finns en strategisk 

vattenförsörjningsplan för kommunen. Denna togs fram år 2015 och Marks kommun deltar i 

Länsstyrelsens pågående arbete med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Arbetet med 

denna beräknas vara klar under 2019. De kommunala vattentäkterna är skyddade med 

vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter enligt aktuell lagstiftning (Miljöbalken). Detta 

gäller dock inte vattentäkten i Ubbhult som ska läggas ner och inte heller Haby skola som, enligt 

Länsstyrelsen, är för liten. 

Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning presenterade sina slutsatser i oktober 2007 (52). De 

klimatscenarier som utredningen tagit fram innehåller osäkerheter, men är tillräckligt robusta för att 

användas som underlag i samhällsplaneringen. I slutbetänkandet är huvudbudskapet att 

anpassningen till klimatförändringar bör påbörjas redan idag. För Marks kommuns del medför 

klimatförändringarna mer nederbörd. Det medför att risken för översvämning, ras, skred och erosion 

kommer att öka på många håll (53). 

Marks kommun är en av de kommuner där det största antalet spontana skred inträffar. Områden 

med risk för spontana skred finns i första hand längs de större vattendragen Viskan och Häggån. I 

Kinna är de geotekniska förhållandena karterade på en översiktlig nivå och visar rådande 

stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden. Riskvärderingen av skredfarliga områden från 2001 

uppdaterades 2007. För områdena som bedömdes ha störst risk för skred har inget utretts eller 

åtgärdats sedan 2001. En riskvärdering utfördes 2007 av bolaget GF-konsult där sammanställning och 

prioritering har skett inbördes mellan de sju områdena, utifrån den kunskap som finns idag och som 

bedömts mest angelägna att undersöka eller åtgärda. Tre områden prioriterades högst när det gäller 

att upprätta en detaljerad stabilitetsutredning: Viskabacka (villor och gård vid Viskan), Björketorp 

(område vid växthus längs Viskan), Björketorp (bebyggelse vid ravinen vid Vävaregården). Störst 

bedömdes skredrisken vara mellan Kinna och Horred. I centralorten finns stora riskområden och i 

några av dessa har åtgärder vidtagits. Det finns även risk för skred i Fritsla, Hyssna och Sätila där mer 
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detaljerade geotekniska utredningar kommer att behövas vid exploatering. I samband med 

detaljplaner för ny bebyggelse ska bedömning av ras‑, skred- och erosionsrisk alltid göras, om detta 

inte uppenbart är onödigt (54). Utredningar om ras och skred sker för områden vid detaljplanering 

eller större anläggningsarbeten, till exempel anläggande av cykelvägar och VA-ledningar. 

Ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder riskerar att orsaka översvämningar. Historiskt 

sett har industrier oftast legat intill vattendrag. Många områden med befintliga eller historiska 

industrier är idag förorenade. Med klimatrelaterade översvämningar riskerar föroreningar att spridas 

från dessa områden. För att förebygga detta krävs ett långsiktigt arbete med ökad övervakning och 

finansiering. 

Andra problem med ett förändrat klimat är ökad risk för invasiva arter. Många arter som kommunen 

idag har problem med, till exempel jätteloka, parkslide, sjögull och jättebalsamin, kan i ett framtida 

varmare klimat bli ännu större problem. Likaså finns risken att arter som inte finns i vår natur idag får 

chansen att etablera sig och bli problem. Kommunen behöver därför i större utsträckning arbeta 

förebyggande för att mota att nya invasiva arter sprider sig och begränsa de som redan finns i 

kommunen. Andra områden som kräver insatser är hantering av schaktmassor där man riskerar att 

sprida frön och växtdelar från invasiva arter. Kommunen behöver också arbeta mer med hantering av 

växtdelar från bekämpning av invasiva arter.  

Ett varmare klimat eller ett mer extrembetonat väder ger sannolikt mildare vintrar men också 

varmare sommarklimat. Detta medför krav på utbyggnad av kylinstallationer för att klara 

värmesituationen inom skola och förvaltningsbyggnader men även äldreomsorgens lokaler. 

Utbyggnad av kylinstallationer innebär sannolikt en reell ökning av energibehovet för dessa lokaler. 

En omställning som behöver genomföras så klimatsmart som möjligt.    

I dagsläget saknas ett systematiskt klimatanpassningsarbete i Marks kommun.         

  

Utvecklingsområden inom mål 13: 

❖ Ta fram en energi- och klimatplan som är i linje med målet. 

❖ Ta fram en resepolicy som främjar kollektivåkandet, distansarbete och användandet av 

bilpooler. 

❖ Ett systematiskt arbete för en hållbar laddinfrastruktur för elbilar och etablering av 

biogas/vätgasstation. 

❖ Utveckla ett systematiskt klimatanpassningsarbete. 
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MÅL 14 – HAV OCH MARINA RESURSER  

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 

hållbar utveckling 

 

Målet handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser 

på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga naturresurser som används 

till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av 

den koldioxid och den värme vi släpper ut. Det är viktigt att fortsatt utveckla 

åtgärder och verktyg för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, 

försurning, övergödning, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och 

restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och 

fiskeresurser.  

Sverige har antagit FN:s havsrättskonvention. Sverige beslutade 2016 om åtgärder som innebär att 

minst 10% av de marina områdena är skyddade.  

Marks kommun har ingen havskust och har därmed endast indirekt inverkan på havsmiljön. Åtgärder 

inom Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla bidrar till uppnåendet av Mål 14. 

 

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 

 

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system. Vår 

nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. En långsiktigt hållbar 

användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att 

människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Ett långsiktigt bevarande 

och användande av ekosystem med dess biologiska mångfald är såväl en svensk 

som en global utmaning.  

Agenda 2030-delegationen har identifierat några utmaningar för Sverige:  

• Att utveckla ett hållbart skogsbruk där miljömålen nås.  

• Många arter påverkas negativt och förlusten av biologisk mångfald fortsätter öka. Samtidigt 

ökar också förekomsten av främmande arter.  

• Vissa naturtyper i odlingslandskapet minskar trots satsningar.  

• Återställande av våtmarker.  

Ett nationellt skogsprogram och strategi för ekosystemtjänster och biologisk mångfald beslutades av 

regeringen under 2018. 

Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur. 

Kommunen är också en stor markägare och kan bland annat stödja åtgärder för att återställa 

våtmarker, stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. 

 

RESULTAT OCH ANALYS  
 

 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  2015 2016 2017  2018 

Skyddad natur totalt, andel (%) 0,5 0,6 0,6  0,6 

                                                                                        Agenda 2030 – Kolada  
 

Vikten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är precis som klimatet en av de fem grundstenarna för 

människornas liv på jorden. Arter och ekosystem har ett egenvärde i sig och är värda att bevara för 

sin egen skull. Naturens gratistjänster och kollektiva nyttigheter är även livsnödvändiga för oss 

människor. Medicin, mat, hälsa och välbefinnande är beroende av den biologiska mångfalden. Ca 

75% av jordens landareal är idag påverkad av människan; många gånger har detta haft en negativ 

påverkan på den biologiska mångfalden. Living Planet Index visar att bestånden av däggdjur, fiskar, 

fåglar, groddjur och kräldjur minskat med 60% mellan 1970 och 2014 (55). 
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Den nya rapporten från IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services), FN:s expertpanel för biologisk mångfald, bekräftar att vi befinner oss i en ny 

massutrotning av arter (56). Trenden i Sverige följer samma mönster som globalt. 

Endast 20% av Sveriges naturtyper och 40% av arterna mår bra. Det framgår av Naturvårdsverkets 

rapportering till EU som görs vart sjätte år (57). Totalt rapporterar Sverige tillståndet för 166 arter 

och 89 naturtyper. Enligt resultatet klarar sig däggdjur, trollsländor och många kärlväxter 

förhållandevis bra. Däremot får många fjärilsarter och skalbaggar det svårare att överleva på sikt och 

resultatet visar att ekosystemtjänster så som pollinering är hotade. 

  

Skyddad natur 

I kommunen finns 464,6 hektar (ha) skyddad mark genom naturreservatsbildning och 125,5 ha 

skyddad mark med biotopskydd. I kommunen finns inga skyddade områden specifikt för vatten, men 

21,7 ha av ytorna i naturreservaten är vattenområden. En naturreservatsbildning har utförts i 

Stampatorg i Björketorp på kommunal mark under 2019. 
 

Biologisk mångfald 

Det omväxlande landskapet med rika lövskogar, fågelrika våtmarker, ett stort antal sjöar och 

vattendrag, variationsrikt odlingslandskap med hagmarker och stenmurar ger goda förutsättningar 

för en biologisk mångfald i kommunen. Det finns över 200 fynd av rödlistade arter i kommunen, men 

många arter återstår att upptäcka. Kommunen bör förstärka genomförandet av åtgärder för 

skyddsvärda och rödlistade arter som biotopvård, skötsel av skyddsvärda träd, nya dammar, 

grodtunnlar och backsvalebranter. 

Främmande arter är arter, underarter av djur, växter, svampar, eller mikroorganismer som under 

historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, 

avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga 

utbredningsområde. Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och 

orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för 

samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande 

arter”. Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Dagens samhällsutveckling med 

ökad global handel, resande samt fler och snabbare transporter leder till att fler broar etableras 

mellan geografiska områden som annars inte skulle haft kontakt med varandra. Detta underlättar för 

fler invasiva främmande arter att föras in till landet. Mer om invasiva arter går att läsa under mål 13-

klimatförändringar. 

Marken uppfyller tre viktiga funktioner: miljö för biologisk mångfald, resurs för bostadsförsörjning 

samt som tjänst och resurs för livsmedelproduktion. Bevarande av jordbruksmark och arbete med 

landsbygdsutveckling är viktiga delar i det lokala arbetet för att trygga livsmedelsförsörjningen och 

främja ett hållbart jordbruk. Att främja och säkra förekomsten av ekologiskt odlad åkermark är ett 

sätt för kommuner att bidra till detta. Ekologisk livsmedelsproduktion tar hänsyn till biologisk 

mångfald och bevarande av naturresurser. Följaktligen är nyckeltalet Ekologiskt odlad åkermark 

relevant också för detta målet. Mer om nyckeltalet kan man läsa under mål 2 – ingen hunger. 
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Hållbart skogsbruk 

År 2017 var 69% av skogen i kommunen FSC-certifierad. Kommunen äger 1869 hektar mark varav 

1062 hektar är produktiv skogsmark, som är FSC4 och PEFC5 certifierat. Dessa certifieringar innebär 

att skogen sköts på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till biologiska värden, sociala- och 

rekreationsvärden samt ekonomiska värden.  Som trenden visar (se figur 10) har andelen FSC-

certifierad skog ökat i kommunen.  

 

Figur 10. Miljöcertifierat skogsbruk, andel (%) FCS (58) 
 

Vid markinnehav över 20 hektar krävs enligt lag en grön skogsbruksplan som gäller i tio år. 

Föregående plan gick ut 2017 och under 2018 har en ny grön skogsbruksplan med blå målklassning 

tagits fram. Blå målklassning är en målklassning av skogsvatten som tar hänsyn till biologisk mångfald 

som finns i och omkring vattendrag. Den nya planen gäller 2018–2027 och uppdateras löpande 

utifrån utförda åtgärder. Målet är att förvalta skogen väl, ha en frisk och välskött skog som 

kombineras med att även tillgodose kommuninvånarnas varierande önskemål. Det samhällsnära 

läget med olika aktiviteter påverkar skogsskötseln i mycket stor utsträckning. Åtgärderna i denna 

skogsbruksplan är satta för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologisk rik 

skogsmiljö och handlingsfrihet för Marks kommun, nu och i framtiden. 

I syfte att öka den biologiska mångfalden arbetar kommunen med att öka mängden stående och 

liggande död ved och att öka mängden lövandel och ädellöv. 
  

Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är tjänster som vi människor får gratis av naturen, som när växter renar luft eller 

när bin pollinerar grödor. Att aktivt integrera ekosystemtjänster i den fysiska samhällsplaneringen är 

viktigt för att t.ex. göra samhället mindre sårbart för klimatförändringar. Mångfunktionella ytor som 

bevarar ekosystemtjänster och samtidigt tillgodoser människors behov i stadsplaneringen är viktigt 

att identifiera i den fortsatta planeringen. Bland annat bör kommunen vid detaljplanering verka för 

                                                             
4 FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 

och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

5 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifiering innebär att någon garanterar att en produkt 
eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav. PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade 
skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits 
inom det europeiska skogspolitiska samarbetet. Läs mer på http://www.foresteurope.org/ 
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att skapa fler mångfunktionella ytor, särskilt sådana som bidrar med flera ekosystemtjänster. 

Detaljplanens påverkan på ekosystemtjänster bör också belysas.  

I dagsläget saknas ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster i kommunen. 
 

Grön infrastruktur 

Kommunens översiktsplan betonar vikten av att utveckla grönområden och grönstråk, förstärka det 

rörliga friluftslivet samt utveckla idrottsytor. En av kvaliteterna med att bo i en mindre ort är 

närheten till naturen, därför är det av stor vikt att säkerställa tillgången till tätortsnära natur. Med 

grönområde i anslutning till tätorter menas all mark som inte är bebyggd eller hårdgjord, allt från den 

välansade villaträdgården till vild natur, åar och sjöar. En sammanhängande grön infrastruktur ska 

eftersträvas. 

Den gröna infrastrukturen är kartlagd i Kinna, Skene, Örby, Horred, Sätila och Hyssna. Gröna kilar, 

stråk och öar har identifierats (59). Gång- och cykelvägnätet bör också utvecklas då det är viktigt att 

säkert kunna ta sig till rekreationsområdena (60). 

Kommunens förskole- och grundskoleverksamhet har goda erfarenheter av att använda tätortsnära 

skog i undervisningen.  I Hyssna och Fotskäl finns det skolskogar som används till utomhuspedagogik 

(61). Skolskogarna ger barn och ungdomar naturvana och gynnar den fysiska aktiviteten. 

Det finns 2 stora rekreationsområden i kommunen: Lygnern och Storåns dalgång samt Öresjöarna 

med Hyltenäs kulle samt sjön Tolken, vilka utgör riksintressen för rörligt friluftsliv. Det varierande 

odlingslandskapet genererar en rad ekosystemtjänster. Lygnern är även riksintresse för fritidsfiske. 

Många andra större sjöar har regionalt intresse för fritidsfisket, till exempel Härsjön, Stora Öresjön 

och Ingsjöarna i nordväst. Det finns också cykel- och vandringsleder som är lätta att nå (62). 

Förutom naturvärden och rekreationsmöjligheter bidrar grönområden till andra ekosystemtjänster 

som biologisk mångfald, dagvattenhantering, temperatur- och bullerreglering. Användandet av 

ekosystemtjänster ger möjlighet att mäta kvaliteterna för att kunna bevara, utveckla och i viss mån 

kompensera grönstrukturen (63).  

Grönstrukturen kan som tidigare nämnts även användas för lokal dagvattenhantering. Nya gröna och 

blå strukturer bör integreras i utvecklingsområdena, andelen hårdgjorda ytor begränsas, samt vid 

behov bör kompensationsåtgärder vidtas för att upprätthålla balansen av ekosystemtjänster. 

Grönytor kan även användas mellan störningskänsliga områden (till exempel skolor och förskolor, 

sjukhus) och vägar, parkeringsplatser eller störande verksamheter som industrianläggningar. 

Arbetet med grön infrastruktur i kommunen bör förstärkas i detaljplaneprocessen. 

 

Utvecklingsområden inom mål 15: 

❖ Utöka andelen skyddad natur. 

❖ Genomföra åtgärder för skyddsvärda och rödlistade arter. 

❖ Förstärka bekämpningen av invasiva arter. 

❖ Stärka arbetet med att skapa en hållbar markanvändning genom utbildningsinsatser 
samt se över riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark. 

❖ Öka kunskapen om ekosystemtjänster och biologisk mångfald.  
❖ Skapa processer för integrering av ekosystemtjänster, kompensationsåtgärder och 

grön infrastruktur i arbetet med detaljplaner och planprogram. 
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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 

 

Mål 16 syftar till att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla 

människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende 

av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i 

fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Det är omöjligt att uppnå 

hållbar utveckling utan fred. 

Sverige är ett fredligt samhälle med stark tilltro till rättssystemet, låg korruption 

och väl fungerande samhällsinstitutioner. Förekomsten av våld i olika former utgör dock en fortsatt 

utmaning. Sveriges omfattande vapenexport utgör däremot en målkonflikt i den globala strävan efter 

fredliga samhällen. Sverige har även fått internationell kritik för vår behandling av nationella 

minoriteter och vår svaga lagstiftning när det gäller rasistiska organisationer. Antalet brott i Sverige 

har legat på ungefär samma nivå mellan 2005 och 2015 men den upplevda otryggheten har ökat 

något under samma intervall. 

Det är främst kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter som möter invånaren i dess 

kontakt med samhället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert bidrar till att behålla en 

tilltro till samhällets institutioner. Demokrati och delaktighet är en viktig grund i den kommunala 

strukturen. Detta för att vi ska ha möjligheten att påverka våra egna liv och samhällen, men även för 

att vi ska känna oss delaktiga i det sociala livet, samt bland de beslut som tas i samhället. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 2015 2016 2017 2018 

1. Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste 
kommunalval, andel (%) 68,1 68,1 68,1 68,7 

2. Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%)   21   22 

3. Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 649 748 664 564 

4. Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%) 3,9 5,4 4,3 1,8 

                    Agenda 2030 – Kolada  

 

Kommunal demokrati 

Att arbeta för en förbättrad demokratiprocess där medborgare är delaktiga i beslut som rör dem är 

en av målets utmaningar på lokal nivå. Marks kommun har potential att utveckla sitt arbete kring 

medborgardialog och ökad delaktighet i beslutsprocesser. Kommunstyrelsen har ansvar för att 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iuTAsafjAhU0IMUKHYsZBnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/agenda2030delegationen/posts&psig=AOvVaw1asi8SqxBmbsZUHf-DELNJ&ust=1562746202639912
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utveckla den kommunala demokratin (64). Demokratiberedningen, som är organiserad under 

kommunfullmäktige har även de i uppdrag att ”...verka för en utveckling av den demokratiska 

processen i kommunen”(65). Hur ansvarsfördelningen ordnas mellan kommunstyrelsen och 

demokratiberedningen kring frågan kan vara aktuellt att se över och förtydliga. 
 

Delaktighet och inflytande 
 

I nyckeltal 1: Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, framgår att Marks kommun 

har valdistrikt med lågt valdeltagande, både i jämförelse med andra valdistrikt inom kommunen, men 

även i jämförelse med valdistrikt i övriga riket. Detta indikerar att kommunen behöver kartlägga och 

analysera situationen samt arbeta mer aktivt och uppsökande med att öka delaktighet och inflytande 

bland grupper och områden där valdeltagandet är lågt.  

Ett exempel på att aktivt arbeta för en ökad delaktighet bland kommuninvånarna i Mark är 

samrådsprocessen hösten 2018 för den fördjupade översiktsplanen för nordväst. Tjänstepersoner 

besökte då olika platser, byalag och invånare i kommunen för att samla in tankar och åsikter om 

planen. Detta gav planerarna tillgång till information om lokala förhållanden som de annars kanske 

saknade kunskap om. Att få vara med och påverka utformningen av sin närmiljö kan öka intresset för 

området för de som bor där, och även skapa en känsla av samhörighet (66). I övrigt finns idag inget 

övergripande arbete kring medborgardialoger i Marks kommun.  

Kommunen har även officiella samråd med vissa specifika grupper, så som personer med 

funktionsnedsättning (genom kommunala funktionshinderrådet) och äldre (genom kommunala 

pensionärsrådet). Det finns behov av att utvärdera hur samrådet med dessa grupper fungerar och 

hitta metoder för att förstärka och effektivisera samarbetet. Det finns också ett behov av att se över 

om andra former av samråd behövs, eventuellt för fler grupper.   

 
Barnkonventionen 
 
 

Från och med 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen innehåller 

följande fyra grundläggande principer: 1) Alla barn har samma rättigheter och lika värde; 2) Barnets 

bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn; 3) Alla barn har rätt till liv och utveckling; 4) Alla barn 

har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

För att säkerställa att dessa fyra principer efterföljs behöver barn göras delaktiga och ges inflytande i 

frågor som rör deras livssituation. I syfte att öka möjligheten för ungas delaktighet och inflytande 

planeras ett ungdomsråd att upprättas i kommunen. Stor vikt bör läggas vid att skapa förutsättningar 

för att ungdomsrådet inkluderas i beslutsprocesser och tas i beaktning inför beslut. Att skapa fler sätt 

att öka ungas inflytande kan få fler unga med olika bakgrund, förutsättningar och åldrar att bli 

engagerade. Konceptet unga kommunutvecklare är ett sätt att engagera fler unga i 

samhällsutvecklingen och som visat sig framgångsrikt i andra kommuner, som till exempel i Borås 

stad.  

 
 

Trygghet och brottsförebyggande arbete 

Nyckeltal 2, Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, ger ett mått på invånarnas 

upplevelse av trygghet. I Marks kommun är andelen som uppger att de avstår från att gå ut ensamma 

lägre än riket som helhet. För att öka andelen som vågar gå ut ensamma krävs fortsatt arbete kring 

inkludering och att öka känslan av trygghet. Ett sätt att bidra till att öka inkluderingen på lokala 

platser är att skapa kontaktytor mellan kommun och de civilsamhällesorganisationer som finns och 
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verkar i området. De är en viktig brygga för att ytterligare nå ut till medborgarna och öka 

engagemanget i närsamhället. Vidare har den fysiska miljön en viktig inverkan på människors 

upplevelse av trygghet. Här har kommunen stor möjlighet att påverka genom fysisk 

samhällsplanering.   

 

I det tredje nyckeltalet, Anmälda våldsbrott, antal /100 000 inv, ligger Mark relativt lågt i förhållande 

till andra kommuner vilket är positivt då andelen våldsbrott påverkar människors upplevelse av 

trygghet.  

Marks kommun har under 2018 förstärkt arbetet kring trygghet och inrättat en samordnande tjänst. 

Arbetet med att stärka trygghet är därmed under utveckling. Ett exempel på hur arbetet utvecklas är 

att Marks kommun kommer att inleda ett arbete kring metoden EST Effektiv Samordning för 

Trygghet. Metoden syftar till att skapa struktur och uthållighet i trygghetsarbetet genom samarbete 

kring informationsinsamling, analys av lägesbilden, insatser och uppföljning. 

MBAB arbetar med Grannsamverkan tillsammans med polisen för ökad trygghet i bostadsområdena 

och för gemensamma trygghetsvandringar. Ett samarbete med polisen och kommunens 

trygghetssamordnare har också inletts. 

Trygghet har kopplingar till social tillit. Mer om det går att läsa under mål 10 (Minskad ojämlikhet).  
 

Ekonomisk hållbarhet 

En hållbar utveckling med effektiva institutioner kräver ekonomisk hållbarhet. Marks kommun har tre 

finansiella mål, av vilka nyckeltal 4 i Kolada är ett. Nyckeltalet anger att kommunen har positiva 

ekonomiska resultat för år 2018, där kommunens mål är att ligga över 1%. Relativt höga siffror för 

nyckeltalet år 2015–2017 kan bland annat härledas till outnyttjade medel för flyktingmottagandet 

samt vakanta tjänster. De andra två finansiella målen för Marks kommun handlar om oförändrad 

skattesats, där kommunen visar ett bra resultat, och investeringar med egna medel, där kommunen 

inte har uppnått målet under de senaste åren. Det förväntas vara fortsatt svårt att nå målet om 

investeringar med egna medel då bland annat stora utgifter för Lyckeskolan påverkar (67). 

  

Utvecklingsområden inom mål 16: 

❖ Kartlägga och analysera skillnaderna i valdeltagande mellan distrikten. 

❖ Utveckla former för dialog med invånare för en ökad transparens och delaktighet. 

❖ Utvärdera och utveckla samrådet med utsatta grupper. 
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MÅL 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 

hållbar utveckling 

 

De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och 

samarbete. För att Agenda 2030 ska uppnås måste det finnas ett universellt 

perspektiv där vi arbetar och samarbetar globalt som lokalt, mellan privata 

aktörer, offentliga verksamheter och civilsamhälle. Den svenska politiken för 

global utveckling är viktig för Sveriges internationella genomförande av Agenda 

2030. Sverige har en ambition att vara världsledande i arbetet. 

En kommun är en viktig aktör för samarbete på lokal nivå. Det kan handla om konkreta 

samverkansprojekt för att nå specifika mål i agendan, men också om att sprida kunskaper om 

Agendans innehåll för att fler ska bli involverade.  Kommuner kan även påverka internationellt 

genom exempelvis hållbara upphandlingar.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

Eftersom mål 17 är ett mål som beskriver hur agendan som helhet ska genomföras saknar målet 

nyckeltal i Kolada. Nedanstående analys beskriver kommunens arbete utifrån genomförda och 

planerade aktiviteter inom målet.  

 

Partnerskap 

Vi lever i en globaliserad värld med allt mer komplexa samhällsutmaningar som kräver nya 

partnerskap och innovativa lösningar. En kommun är en viktig samhällsaktör på lokal nivå, men om 

agendans mål ska kunna uppnås behöver hela samhället involveras. Spridning av agendans innehåll 

och utveckling av breda samarbeten bör därför vara en viktig del i ett fortsatt arbete. Marks kommun 

har ett näringslivskontor med goda förutsättningar för att samverka med företag kring de globala 

hållbarhetsmålen. Även akademin kan vara en relevant samarbetspart för att driva på innovation 

inom hållbarhetsområdet.  

När det gäller samverkan med föreningar finns redan idag möjlighet att ingå samverkansavtal med 

kommunen inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen har ett rikt föreningsliv 

och kan med fördel dra nytta av samhällsengagemanget som finns i föreningarna. Ur demokratisk 

synpunkt bör kommunens invånare ges möjlighet att bli delaktiga i utformningen av kommunens 

arbete med Agenda 2030. Barn och unga är särskilt viktiga aktörer i genomförandet med tanke på 

agendans framtidsperspektiv, och bör involveras i större utsträckning. 

Erfarenhetsutbyte om Agenda 2030 är en viktig del i genomförandet av arbetet. Under år 2019 ingår 

Marks kommun i projektet Glokala Sverige, ett kunskapsstöd om Agenda 2030 som erbjuds av 

Sveriges Kommuner och Landsting och svenska FN-förbundet. Projektet ger tillgång till ett stort 

nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med 80 andra kommuner. Kommunen underhåller idag 
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kontakter med Finspångs kommun och Ale kommun för ömsesidigt lärande och inspiration i arbetet 

med Agenda 2030.  

 

Internationellt arbete 

Marks kommuns internationella arbete består av olika delar. Ett flertal verksamheter deltar i projekt 

inom Europeiska socialfonden, gymnasieskolan har internationella utbyten och förskolor och skolor 

belyser internationella frågor i undervisningen. Marks kommun har också möjlighet att påverka 

internationellt genom sin diplomering som Fair Trade City. Diplomeringen visar att kommunen aktivt 

verkar för en rättvis handel genom offentlig upphandling, informationsarbete samt samverkan 

mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.  

Utöver detta har Marks kommun tre vänorter: Apolda i Tyskland, Ontinyent i Spanien och Szamotuly i 

Polen. Kontakterna med dessa orter föranleddes bland annat av likheter inom kommunernas 

textilhistoria. Idag finns dock inget aktivt samarbete med vänorterna. Kommunen planerar att förnya 

och utveckla kontakten med vänorterna under de kommande åren och eventuellt söka samarbete 

med fler orter. Ett exempel på stöd som underlättar internationellt samarbete är Kommunala 

partnerskap, ett SIDA-finansierat projekt inom Internationellt Center för Lokal Demokrati (ICLD). 

Syftet med projektet är att öka internationellt samarbete kring frågor som jämlikhet, delaktighet och 

demokrati. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvecklingsområden inom mål 17: 

❖ Utveckla former för att genomföra Agenda 2030-arbetet i brett samarbete med 

näringsliv, föreningar, akademin och kommuninvånare. 

❖ Utveckla det internationella samarbetet, till exempel genom kommunala partnerskap och 

förstärkt utbyte med vänorter.   
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FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
 

Denna rapport ger en första nulägesbild av arbetet med Agenda 2030 i Marks kommun. Under 

respektive mål i analysen har förslag på utvecklingsområden formulerats. Nedan presenteras 

slutsatser om prioriterade områden samt rekommendationer om de arbetssätt och verktyg som 

behövs för ett framgångsrikt arbete med Agenda 2030.  

 

PRIORITERADE OMRÅDEN   

Analysen visar att kommunen kan påverka inom i princip samtliga mål och att det finns utmaningar 

inom varje mål. Som påpekades i rapportens inledning är målen i Agenda 2030 odelbara och avhängiga 

varandra vilket innebär att arbete krävs inom samtliga mål. Varje verksamhet i kommunen bör också 

identifiera vilka mål och områden just de kan påverka mest och ta fram egna handlingsplaner. Med det 

sagt har ändå ett antal prioriterade områden identifierats för Marks kommun: 

 

KRAFTSAMLING FÖR FULLFÖLJDA STUDIER 

Att elever fullföljer sina studier är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna uppnå mål 3 

God hälsa, mål 4 God utbildning och mål 10 Jämlikhet samt påverkar ett flertal andra mål så som mål 

1 Ingen fattigdom, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

Trenden idag är att färre elever når godkända betyg och därför inte blir behöriga till gymnasiet. För 

att bryta denna trend krävs en kraftsamling kring fullföljda studier som antar ett brett perspektiv. Det 

finns många olika faktorer som påverkar elevers förutsättningar för att fullfölja studier, bland annat 

föräldrars ekonomiska, sociala, och pedagogiska resurser. Fullföljda studier är en angelägenhet för 

hela kommunen och bör därmed formuleras som en kommungemensam prioritering.  
 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Mänskliga rättigheter ligger till grund för nästan alla mål i Agenda 2030. Flera av de 

utvecklingsområden som formulerats under mål 3 God hälsa, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Jämlikhet 

och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, kan tas an genom ett strategiskt och samordnat 

arbete kring mänskliga rättigheter. Jämställdhet, barnrätt, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och HBTQ+ är bland de områden där det är angeläget för Marks kommun att 

stärka sitt arbete. Mänskliga rättigheter tangerar även miljöområdet, då vi har ett ansvar för att 

kommande generationer ska ha tillgång till naturens resurser på lika villkor. Ett aktivt arbete med att 

främja lika rättigheter och möjligheter för alla är därmed en förutsättning för att kunna skapa ett 

hållbart samhälle.  

Trots att alla människor har samma universella rättigheter har inte alla samma möjlighet att ta del av 

dessa. Mänskliga rättighetsfrågor hör därmed nära ihop med frågor om jämlikhet och diskriminering. 

Att utgå från ett rättighetsperspektiv innebär att sätta medborgarna - rättighetsbärarna - i centrum. 

Rättighetsperspektivet bör beaktas i all verksamhet i kommunen, från planeringen av den fysiska 

miljön till kommunens arbetsgivaransvar. För att vi ska lyckas med arbetet krävs att mänskliga 

rättigheter genomsyrar hela ledet, från beslut och planering till genomförande och uppföljning. För 

att åstadkomma detta krävs att mänskliga rättigheter beaktas i det vardagliga arbetet. 
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VATTENPOLICY 

Vatten är nödvändigt för alla levande varelser. En bra vattenkvalité är en viktig förutsättning för en god 

hälsa. Vattenförsörjning- och VA-infrastruktur är viktiga villkor för ett effektivt, funktionellt och 

hållbart samhälle. Uppnåendet av mål 6 Rent vatten och sanitet är också en del av lösningen för mål 

3, 4, 5, 7, 9 och 11. 
 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Klimatförändringar är en av de största utmaningarna för mänskligheten. Utan ett fungerande klimat 

är livet på jorden inte möjligt. Det är också ett område där kommunen har stor potential att påverka. 

Kommunen kan till exempel bidra till ett energieffektivt och förnybart transportsystem genom att 

göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till normgivande i tätorter, att satsa på infrastruktur för ladd- 

och tankstationer, samt att öka kunskapen om kombinerad mobilitet. Genom klimatsmart byggande 

och renovering samt information till invånare kan växthusgasutsläppen minskas och samhället 

förberedas för ett förändrat klimat. Ett medvetet arbete kring klimatförändringar är också en 

förutsättning för samtliga mål. 
 

BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER  

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en förutsättning för uppnåendet av mål 2, 3, 6, 7, 11 

och 15. Detta område är en stor utmaning, där kommunen samtidigt har en stor rådighet. Genom 

arbetet med naturreservatsbildning, hållbart skogsbruk och jordbruksmark samt integration av grön 

infrastruktur från den fysiska planeringsprocessen till bygglov bidrar kommunen till 

samhällsutveckling inom planetära gränser. 
 

HÅLLBAR UPPHANDLING 

Upphandling är ett område där kommunen har stor möjlighet att påverka. Genom att ställa 

miljömässiga och sociala krav i upphandlingar bidrar kommunen till nödvändiga omställningar i 

samhället. Hållbara upphandlingar är ett starkt verktyg i genomförandet av Agenda 2030. 

 

FÖRANKRING I STYRSYSTEM 

För att säkerställa en varaktig förankring av de globala målen i all verksamhet bör Agenda 2030 

stegvis integreras i kommunens styr- och ledningssystem. Nya styrdokument bör utgå från Agenda 

2030-perspektivet och befintliga bör revideras för att vara i enlighet med agendan. Även de 

kommunstrategiska målen kan med fördel utformas utifrån de globala målen. Fördelen med att 

använda agendan som strategi för kommunen är att den erbjuder ett gemensamt språk för både 

medarbetare och externa samarbetsparter, och har en stor tyngd då den utgör världens mest 

ambitiösa plan för hållbar utveckling hittills. Agendan kan ses som ett paraply för att omspänna hela 

kommunens utvecklingsarbete. 

 

PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDE 

I arbetet med att integrera agendan i kommunens ordinarie verksamhet är det viktigt att analysera 

framgång inom varje mål. Minst lika viktigt är dock att sätta fokus på det arbetssätt som krävs för att 

nå målen i enlighet med agendans bredare intentioner. Arbetet bör därför utgå från följande fyra 

principer:  
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1. Samverkan 

Målen är komplexa och avhängiga varandra. För att uppfylla dem krävs därför ökad 

samverkan, såväl över förvaltningsgränser som externt med civilsamhälle, näringsliv och 

akademin. Under processen med att hämta in synpunkter från olika kommunala 

verksamheter till denna rapport uttryckte flera att Agenda 2030 är ett bra verktyg att 

gemensamt ta sig an intersektoriella utvecklingsfrågor. I denna process är det viktigt att hitta 

sätt att komma ifrån stuprörstänkandet som traditionellt präglar många kommuner. 

Kommunen bör också utveckla sitt internationella samarbete då detta ger möjlighet att lära 

från andra och förstå sin plats i en globaliserande värld. 

 

2. Tänka nytt 

Flera av de tillfrågade verksamheterna upplevde att det saknas utrymme att arbeta 

utvecklande och vara i framkant med hållbarhetsarbetet. Omställningen till ett mer hållbart 

samhälle kräver ett förändringsarbete. Nya arbetssätt behöver utvecklas där vi lyfter blicken 

och tar ett helhetsgrepp kring utvecklingsfrågor. I det arbetet är det viktigt att våga tänka 

nytt och i vissa fall frångå de system vi idag arbetar inom. Innovation lyfts även i den 

nationella handlingsplanen som ett viktigt område för genomförande av Agenda 2030 i 

Sverige. 

3. Långsiktighet 

Hållbar utveckling har per definition ett långsiktigt perspektiv. Våra insatser här och nu har 

potential att påverka vårt samhälle på mycket lång sikt. Fullföljda studier ger till exempel 

bättre ekonomiska förutsättningar och bättre hälsa hela livet ut. Hållbar användning av våra 

naturliga resurser påverkar kommande generationers livsvillkor ur ett ännu längre 

perspektiv. Att arbeta med hållbar utveckling kräver med andra ord att man fokuserar på 

långsiktiga planeringar och investeringar istället för kortsiktiga lösningar. Att investera i 

omställningen till ett hållbart samhälle ger också ekonomiska vinster på sikt, då vi undviker 

stora kostnader som skulle kunna uppstå i framtiden.  

4. Kunskaper och delaktighet 

För att kunna arbeta med Agenda 2030 krävs kunskaper om hållbar utveckling och hur målen 

är sammankopplade. I den nationella handlingsplanen för Agenda 2030 lyfts vikten av 

kunskaper som ett viktigt område. Kontinuerlig kompetensutveckling för politiker och 

anställda är viktiga delar i genomförandet, tillika en strategi kring kommunikation om Agenda 

2030. Erfarenhetsutbyten med andra aktörer kan också ge inspiration kring hur arbetet kan 

utformas. Vidare bör kommunen spela en aktiv roll i att öka medvetenheten om Agenda 

2030. Kommuninvånarna bör göras delaktiga i kommunens arbete i ett tidigt skede. Det är 

speciellt viktigt att involvera barn och unga i detta arbete eftersom hållbar utveckling i 

slutändan handlar om deras framtid. 

 

 

 

 

  

 

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och 

den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 
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BILAGA 1 –  FÖRKLARING AV NYCKELTALEN 

 

Här följer en förklaring av Koladas nyckeltal för samtliga mål i Agenda 2030. 

 

 

Mål 1: Ingen fattigdom 

 

1:1. Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%).  

Antal invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0–19 år, multiplicerat 
med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat 
socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 
1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa 
normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång 
under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder 
åldersgruppen 0–17 år. Fr.o.m. 2011 framtaget med det nya hushållsbegreppet (tidigare familjer) samt ny 
populationsavgränsning: De som inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll 
vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att 
hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB. 
 

1:2. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.  

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna invånare 
(18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10–12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över 
ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen. 
 
 
 

  

Mål 2: Ingen Hunger 
 
 

2:1. Invånare med fetma, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Två olika undersökningar 

med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro 

(den s.k. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla, med urval av invånare 18–84 år vilket avser år T. 

Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16–84 år, avser år T-3 

till T. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen 

så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå. Antal som 

beräknats ha ett BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med antal som besvarat frågan. För kommuner 

används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: 

Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH) 

2:2. Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 

Ekologiskt odlad åkermark som omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska 

produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska produkter, dividerat med total arealåkermark, andel (%). Källa: 

Jordbruksverket. 



74 
 

 

 
  

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 
 
 

3:1. Medellivslängd kvinnor, år 

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för kvinnor födda i Sverige. 

Källa: SCB. 

3:2. Medellivslängd män, år  

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen perioden T-4 till år T för män födda i Sverige. Källa: 

SCB. 

3:3. Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 

Antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel F00-F99 dividerat med antal 

pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Data avser pågående sjukfall i slutet av december för valt 

år. Källa: Försäkringskassan. 

3:4. Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv. 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal 

slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre under perioden år T till år T-2. 

Beräknat per 100 000 invånare 65 år och äldre. Uppgift om underliggande skadeorsak från Patientregistret. 

Yttre skadeorsak utgörs av fallolycka, orsakskod W00-W19 enligt ICD-10. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 

3:5. Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. 

Antalet expedieringar mot recept av läkemedel i ATC-grupp J01 exkl. J01XX05 som skett under året vid apotek i 

Sverige till personer som var folkbokförda i kommunen dividerat med medelbefolkningen. Medelbefolkningen 

innebär genomsnittet av antal invånare 31/12 för innevarande resp. föregående år. I måttet ingår dosrecept 

men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård. Omfattar 

inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och 

liknande. Läkemedel som förskrivits men ej hämtats ut ingår inte. Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister och 

SCB. 

 
 

Mål 4: God utbildning för alla 
 
 

 
4:1. Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha 

fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 

gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända 

betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till 

gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften 

avser läsår.  Källa: SCB och Skolverket. 

4:2. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 
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Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar 

på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. 

Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat 

skolans elever i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den 

aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan 

huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Skolinspektionen. 

4:3. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som med examen inom 4 år, 

inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan, inkl. 

IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte 

blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB. 

4:4. Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare.  Alla elever som har klarat kurserna 

ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB. 

 

 
Mål 5: Jämställdhet 
 

 
5:1. Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 

Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med 

sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i 

november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och 

lönestatistik (novemberstatistiken). 

5:2. Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut. Källa: Försäkringskassan. 

5:3. Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst, avser personer 

20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria 

inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. 

Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och 

bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet dividerat med personer som var 

folkbokförda både den 1 januari och den 31 december, och som tillhörde en familj med disponibel inkomst 

skild från noll kronor. Källa: SCB. 

5:4. Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) 

Medianlön för kvinnor anställda av kommunen som andel av medianlön för män anställda av kommunen. All 

lön som redovisas är uppräknad till heltidslön, kr/månad. I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och 

förmåner. Avser anställda 18–66 år (t.o.m. 2013 avsågs 18–64 år) som är månads- eller timavlönade. Anställda i 

kommunägda bolag ingår inte. Källa: SCB. 

 

  

Mål 6: Rent vatten och sanitet 
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6:1. Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 

Antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde, dividerat med 

antal aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund 

ingår. Källa: Länsstyrelsen. 

6:2. Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 

Antal sjöar med god ekologisk status i procent av antal sjöar totalt. En sjö med koppling till flera kommuner 

eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en 

flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje 

kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 2004–2009, cykel 

2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna. 

6:3. Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 

Antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Ett vattendrag med koppling till 

flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs 

successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under 

cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 

2004–2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna. 

6:4. Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 

Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal 

grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i 

beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, 

och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län 

kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 2004–2009, cykel 2 2010-2016 och 

cykel 3 2017-2021. Källa: VISS, Länsstyrelserna. 

 

 

  

Mål 7: Hållbar energi för alla 
 
  

7:1. Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 

Total avbrottstid för långa avbrott under året, dividerat med antalet kunder. SAIDI inkluderar aviserade och 

oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. 

Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden. Källa: Energimarknadsinspektionen. 

7:2. Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk. Produktion av förnybara bränslen, dividerat med total 

produktion. Oavsett producent, produktion i megawattimmar (MWh), inom det geografiska områdets gränser. 

För att skatta produktion av förnybara bränslen, har andel förnybar bränsleanvändning vid 

fjärrvärmeproduktion använts. Källa: Energimyndigheten och SCB. 

7:3. Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 

Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. 

Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: 

Energimyndigheten och SCB. 
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 

 
8:1. Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. 

BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området. Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala 

motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och 

tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området. Källa: SCB. 

8:2. Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. 

Antal invånare 25–64 år som i mars varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex 

månader, dividerat med antal invånare 25–64 år den 31/12 år T-1. Källa: Arbetsförmedlingen. 

8:3. Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

Inkluderar personer mellan 17 och 24 år som under kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett 

basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Till och 

med år 2014 exkluderades också de som arbetspendlat till Norge och Danmark. Källa: SCB, RAMS. 

 

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

 

9:1. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

Andel av områdets hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och 

telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan 

med Fastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för 

kartläggningen. För tillgång till riktigt höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och 

minst 50 Mbit/s i bråd timme, fordras idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-tv-nät. Avser 

situationen 1 oktober. T.o.m. 2014 avsågs befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS 

Bredbandskartläggning. 

9:2. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Nöjd Kund Index, 

Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av 

servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i 

efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare 

offentliggjorda resultat. Källa: SKL. 

9:3. Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin 

folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst 

en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och 

beaktar inte väg- och gatunät. Källa: SCB. 
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Mål 10: Minskad ojämlikhet 

 

10:1. Ginikoeffecient, index 

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika 

stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad 

förvärvsinkomst. Källa: SCB. 

10:2. Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information.  Andel (%) invånare 16–

84 år med avsaknad av tillit till andra. Resultaten är hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. 

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). 

10:3. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget 

omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i 

Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för 

etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas 

arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den 

utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning 

i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. 

Källa: SCB. 

10:4. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i daglig 

verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 

personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. 

Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre 

antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 

annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. 

Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 

funktionsnedsättning. Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

 

11:1. Demografisk försörjningskvot 

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 

år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Källa: SCB. 

11:2. Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 

Antal personer boende i flerbostadshus exklusive specialbostäder trångbodda enligt norm 2, dividerat med 

antal personer boende i flerbostadshus exklusive specialbostäder, multiplicerat med 100 för redovisning i 

procent. Specialbostäder avser studentbostäder, bostäder för äldre/funktionshindrade och övriga 

specialbostäder. Källa: SCB. 
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11:3. Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv. 

Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska 

området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen. 

11:4. Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv. 

Totala emissioner av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det 

geografiska området delat på invånare. Källa: SMED via SMHI & Nationella emissionsdatabasen. 

 

 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion  

 

12:1. Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information.  Antal kilogram insamlat 

hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämnt 

kärl- och säckavfalll, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, 

kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar 

(förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. 

Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade 

fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall 

än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras 

mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal speglas mängden avfall 

per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen, vilket underlättar jämförelser med andra 

kommuner. Källa: Avfall Sverige. 

12:2. Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram 

hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal 

kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också den 

s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas. I 

hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 

industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet 

som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller 

under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige. 

12:3. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

 Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för 

inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, 

multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, 

Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte 

exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna 

inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. 
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Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

 

13:1. Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är 

det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 (fossilt ursprung), CH4, N2O, HFC, PFC och SF6) omräknat till 

koldioxidekvivalenter. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RUS 

(Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen. 

13:2. Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel personbilar och 

lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. 

För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon 

registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar 

som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.  Miljöfordon Sverige 

har gett möjlighet till kommuner och landsting att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera 

för andra avvikelser. Se fotnot för att se om uppgiften är preliminär eller slutgiltig.  Ingår i Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK). Källa: Miljöfordon Sverige (MFS). 

13:3. Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 

Antal miljöbilar i trafik dividerat med totalt antal bilar i trafik, multiplicerat med 100. Avser den 31/12 och den 

geografiska kommunen/regionen.  Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden 

för registrering uppfyllde kraven för miljöbil.  Detta innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska 

uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för 

MB2013. Källa: SCB. 

13:4. Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. 

 Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Total körsträcka i mil och 

år med personbilar registrerade i det geografiska området dividerat med totalt antal invånare i det geografiska 

området. Avser körsträcka för bilar registrerade i det geografiska området och säger ingenting om i vilka 

geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer 

(Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där 

många företag och huvudkontor är lokaliserade). Källa: Trafa. 

 

Mål 14: Hav och marina resurser 

 

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner. 

 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 

15:1. Skyddad natur totalt, andel (%). 

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses 

område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB. 
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Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

 

16:1. Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%). 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval. Beräknas utifrån antal avgivna röster i senaste 

kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: 

Valmyndigheten och SCB. 

16:2. Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som uppgivit att de 

ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad 

dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). 

16:3. Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. 

Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov 

kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 

000 inv. Fr.o.m. 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat härledas till kommunen. 

Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet men inte kunnat kopplas till en specifik kommun. Källa: BRÅ 

& SCB. 

16:4. Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%). 

Årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, kommun. Källa: 

SCB. 

 

 

Mål 17: genomförande och globalt partnerskap  

 

Nyckeltal för mål 17 saknas i urvalet.  
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BILAGA 2 – MAPPING AV SVERIGES MILJÖMÅL MOT DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN 
 

 

 

 


