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Inledning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av 
kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är 
direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så 
kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för 
hållbar utveckling. 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit 
och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

• Avskaffa extrem fattigdom. 

• Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

• Främja fred och rättvisa. 

• Lösa klimatkrisen. 

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

 

 

Från globala mål till lokalt arbete 

Agenda 2030 är ett starkt verktyg som kan användas för att skapa positiv förändring genom att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

Agendan syftar till att nå hållbar utveckling genom att utrota hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. De globala målen ska ses som integrerade och odelbara, d v s det behövs 
balans i arbetet med att nå målen och genom att hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan 
finnas mellan miljö, ekonomi, sociala värden och samhällsplanering, skapas förutsättningar för hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 utgör tillsammans tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social 
och ekologisk. 

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna företrädesvis lokala. Globala 
åtaganden, internationell rätt och nationell lagstiftning och mål omsätts ofta i kommunerna i praktisk 
handling. Åmåls kommun har därför en central roll i arbetet för hållbar utveckling. Det är på den lokala 
nivån de flesta kontakterna mellan det offentliga och medborgare, näringsliv och civilsamhället sker. 
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Genom sitt demokratiuppdrag är kommunen viktig för att skapa engagemang, få genomslag och 
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är också viktig för det konkreta genomförandet genom det 
lokala ansvaret för vård, omsorg, skola, samhällsplanering och miljö- och hälsotillsyn. Kommunen har både 
ett ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön genom sin roll som 
verksamhetsutövare, upphandlare, myndighet, kunskapsspridare, inspiratör och föredöme. Genom en ökad 
samverkan och ett större partnerskap med näringslivet och det civila samhället vill kommunen på lokal nivå 
ytterligare bidra till en hållbar utveckling. 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i 
Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål. Kommunstyrelsen har under våren 
2020 antagit en plan för detta långsiktiga arbete. 

Aktuella styrdokument med målbilder 

Aktuella styrdokument med målbilder redovisas nedan. Indelningen utgår från de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. Några av de nyckeltal som följs upp för respektive 
styrdokument återfinns under aktuellt globalt mål. 

Social  och ekonomisk hållbarhet 

Strategi för hälsa och social hållbarhet i Åmåls kommun 2020–2023 

Styrdokumentet anger färdriktningen för kommunens arbete med hälsa och social hållbarhet och lägger 
grunden för prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet. 

Ekologisk hållbarhet 

Energi- och klimatstrategi 

Genom att minska och bibehålla en låg energiförbrukning i byggnader, transporter och teknisk försörjning 
arbetar Åmåls kommun för att uppfylla mål 7 och 13 i Agenda 2030. 

Energiförbrukning 

Kommunkoncernen i Åmål ska minska energiförbrukningen i byggnader, transporter och teknisk försörjning 
med 25 % till år 2030 jämfört med år 2009. 

Förnybara energikällor 

År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för teknisk försörjning i Åmåls 
kommunkoncern till 98 % härröra från förnybara energikällor. År 2030 ska den tillsatta energimängden för 
transporter i Åmåls kommunkoncern till 100 % härröra från förnybara energikällor. 

Rese- och transportpolicy 

Resor och transporter som genomförs i kommunens regi ska ske på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Livsmedels- och måltidspolicy 

Kommunens målsättning: 

• Servera närproducerade och svenska livsmedel. 

• Välja säsonganpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara 
fiskebestånd. 

• Minimera matsvinn och överproduktion 

• Öka andel grönsaker och baljväxter i måltiden. 

• I övrigt välja klimatsmarta måltidslösningar. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 12 i Agenda 2030. 
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Avfallsplan 

Planen syftar till att sträva uppåt i EU:s avfallshierarki i många avseenden, som att förebygga avfall via 
minskad konsumtion, öka förutsättningarna till återanvändning och ökad återvinning av förpackningar och 
grovavfall. Minimering av deponering och säkerställande av att nedlagda deponier inte blir ett framtida 
miljöproblem fortsätter under perioden. 

 

  

Övergripande mål i Säffle och Åmåls kommuner: 

• Kommunerna ska arbeta för att minska mängden avfall. 

• Kommunerna ska arbeta för ökad återanvändning. 

• Materialet i avfallet ska ses som en resurs. 

• Energin i rätt avfall ska tas tillvara. 

• Miljöpåverkan från deponier ska minska. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 7 och 12 i Agenda 2030. 

Naturvårdsprogram 

Värna om värdefull natur, lyfta och utveckla dess värden samt göra den tillgänglig för allmänheten och 
därmed kunna erbjuda intressanta naturområden för motion, rekreation och naturupplevelser till 
kommuninvånare och besökare kommunen. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 2 och 15 i Agenda 2030. 

EU:s ramdirektiv för vatten 

Åmåls kommun arbetar för att uppfylla bland annat mål 6 och 15 i Agenda 2030. 
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Uppföljning och analys av globala målen 

I denna rapport redovisas och analyseras Åmåls kommuns arbete med Agenda 2030 på en 
kommunövergripande nivå. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över Åmåls kommuns arbete 
med målen i Agenda 2030 samt vara ett underlag för omvärldsanalysen som inleder budgetarbetet inför 
kommande år. I analysen för respektive globalt mål beskrivs eventuella områden där Åmåls kommun 
ytterligare behöver utveckla arbetet för att bidra till en ökad måluppfyllelse.  

Som stöd i redovisningen används ett urval av nyckeltal. Dessa utgörs dels av nyckeltal som Rådet för 
främjande av kommunala analyser, RKA, tagit fram för kommuner för att följa upp vad arbetet med Agenda 
2030-målen och dels av nyckeltal som följs upp i andra typer av jämförelser. Nyckeltalen jämförs både mot 
riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 
Statistikkällor är bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Statistiska Centralbyrån, SCB. 

Till mål  14 och 17 har inte kopplats några nyckeltal. 

1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på 
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

 
 

Analys av det globala målet 
Att leva under långvarig ekonomisk stress har, enligt omfattande forskning, tydligt samband med ökad 
psykisk och fysisk ohälsa samt förkortad livslängd. För barn som lever i fattigdom under lång tid blir 
hälsokonsekvenserna stora med en ökad långsiktig risk att själv hamna i ekonomiska svårigheter. En 
uppväxt i fattigdom innebär ofta mindre handlingsfrihet och kan påverka barns känsla av trygghet. Barnen 
kan oroa sig för familjens ekonomi som dels ger en stress men även bidrar till anpassning av vilja till 
aktiviteter. 

Kommunernas ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största 
ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den. För att nå målet krävs koordinerade, långsiktiga och 
mångfacetterade insatser på lokal och regional nivå. 

Mål 1 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är förskola, skola 
inklusive barn- och elevhälsa, gymnasium, socialtjänst, vård och omsorg, kultur, teknik och fritid, 
arbetsmarknadsförvaltning, fastighetsbolag i samverkan med barnmorskemottagning och 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, vårdcentral, barnmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, 
ungdomsmottagning, tandhälsovård, kronofogdemyndighet etcetera. Målet  sammanfaller även med den 
centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för att bryta strukturarbetslösheten. 
 
Slutsats 
Nyckeltalen visar att de ekonomiska och sociala klyftorna mellan grupper ökar och skapar ojämlika 
levnadsvillkor i Åmåls kommun. Åmål har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i 
Västra Götaland. 

Den höga och varaktiga arbetslösheten i kommunen bidrar till ökad ojämlikhet och ett polariserat Åmål. 
Situationen är långsiktigt ohållbar ur både samhällsekonomiskt perspektiv och med hänseende till 
folkhälsan i kommunen. 

Det är av stor vikt att minska och motverka segregationen för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls 
kommun, genom konkreta aktiviteter inom målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar 
och aktiviteter samordnas i den kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten 
Utvecklingsjobb Åmål, Ung framtid Åmål och In Åmål är utvecklingsinsatser som pågår för införlivandet av 
"Alla behövs i jobb". 
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Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
SCB sammanställer detta nyckeltal på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder 
åldersgruppen 0–17 år. 

Resultat 
Åmål har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i Västra Götaland. Ekonomisk utsatthet 
och dålig hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn, men orsakssambanden är multifaktoriella. 
Rapporten om Arbetslösheten i Åmål (H Huzell 2020) beskriver den utsatta situationen i Åmål. De satsningar som 
har genomförts under året i utvecklingsjobb Åmål och Ung framtid Åmål har gett resultat trots pandemi-
situationen, med en viss minskning av antal hushåll med försörjningsstöd samt utbetalt försörjningsstöd. 
Nyckeltalet visar dock ett mycket oroande resultat, som kräver fortsatta, konkreta och samordnade aktiviteter för 
en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

2. Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. 

 
 

Analys av det globala målet 
Övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av ett flertal sjukdomar och är en av de främsta 
orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige. Övervikt och fetma ökar i stort sett i alla grupper, men är 
också ojämlikt fördelad. 

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till 
sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, 
cancer och hjärt-/kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser. 

Övervikt i sig ökar också risken för att utveckla fetma. För barn och unga med övervikt och fetma är risken 
stor att övervikt och fetma kvarstår i vuxen ålder, men också att det påverkar den fysiska och psykiska 
hälsan. För gravida kvinnor innebär övervikt och fetma, förutom en risk för deras hälsa, även ökad risk för 
graviditets- och förlossningskomplikationer och negativ påverkan på barnet. 

Ohälsan relaterad till övervikt och fetma belastar individer och samhället. Övervikt och fetma ökar i stort 
sett i alla åldrar och en stor del av orsaken finns att hämta i vår miljö. Som samhället är utformat riskerar 
fler att få övervikt och fetma. Det finns även tydliga skillnader i förekomsten av övervikt och fetma i olika 
grupper och var i landet man bor. Övervikt och fetma har alltså betydelse för den ojämlika hälsan. 
 
Slutsats 
Nyckeltalen visar en betydande ökning av andel invånare med fetma i Åmåls kommun. Sedan 2015 har 
invånarnas BMI ökat både för kvinnor och för män. Den största ökningen har dock skett för kvinnor, andel 
(%) från 15 till 27 med fetma, det vill säga BMI 30 eller högre. 

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till 
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sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska och psykiska 
hälsan och har betydelse för den ojämlika hälsan. 

För att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma krävs ett långsiktigt förebyggande arbete. Arbetet 
behöver bedrivas av ett flertal aktörer och sektorer i samhället; allt från förskola, skola och arbetsliv till 
hälso- och sjukvården, transportsektorn, livsmedelsindustrin och det civila samhället. 
 

Nyckeltal 

Invånare med fetma, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. 
Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den så kallade 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) 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar en betydande ökning av andel invånare med fetma i Åmåls kommun. Sedan 2015 har invånarnas 
BMI ökat både för kvinnor och för män. Den största ökningen har dock skett för kvinnor, andel (%) från 15 till 27 
med fetma, d v s BMI 30 eller högre. Nyckeltalet visar en kraftig ökning och oroande trend, framförallt för kvinnor. 
 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från Jordbruksverket 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. 

Resultat 
I Åmåls kommun finns större andel ekologiskt odlad åkermark jämfört med riket. Under perioden 2014 till 2019 har 
andelen ökat från 47 % till 85 % i Åmåls kommun. I riket har en ökning från 18 % till 21 % skett under samma period. 
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3. Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 
 

Analys av det globala målet 
Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen. 
Befolkningens självskattade hälsa ger en mer aktuell beskrivning av nuläget. En mängd faktorer påverkar 
hur människor skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk status, bostadsområde, graden av 
socialt och emotionellt stöd och stress. 

Andelen unga vuxna med psykisk ohälsa i Åmåls kommun är hög och likaså unga med ekonomiskt bistånd. 
Ekonomisk utsatthet och psykisk hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn. En uppväxt i 
fattigdom innebär ofta mindre handlingsfrihet och kan påverka barns känsla av trygghet. 

Effekterna av sjukskrivning riskerar också att spilla över till efterkommande generationer. Forskning har 
visat att barn till föräldrar som i stor utsträckning fått sin försörjning från sjukförsäkringen löper en högre 
risk att själva nyttja försäkringen än andra. 

För att förebygga ångest, sömnbesvär och annan psykisk ohälsa, krävs ett livsloppsperspektiv som omfattar 
alla åldrar, från tidig barndom till sen ålderdom, med såväl främjande som förebyggande arbete. Insatser 
kan inriktas på olika nivåer. Att öka tillgängligheten till psykologisk kompetens i primärvården kan 
underlätta för människor att söka hjälp i ett tidigt skede. Om besvären upptäcks i ett tidigt skede kan det 
räcka med rådgivning. Både ångesttillstånd och sömnbesvär kan behandlas med kognitiv beteendeterapi 
(KBT) vilket kan fungera som alternativ till förskrivning av lugnande medicin. 

För att främja hälsa och förebygga psykiska besvär kan även samhällsplaneringen vara av betydelse. Att 
skapa trygga närområden med grönområden som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rekreation kan bidra 
till att minska ångest och andra psykiska besvär. Det är också viktigt att bryta isolering för äldre genom olika 
former av mötesplatser. 

För att främja psykiskt välbefinnande är det viktigt att skapa trygga miljöer i skolan med goda relationer till 
andra barn och vuxna. Utvecklingsarbetet kan handla om att utveckla första linjens stöd. Det innebär att 
skolan, barn- och elevhälsan, socialtjänsten och vården arbetar tillsammans för att erbjuda hälsofrämjande 
och förebyggande tidiga insatser med Familjecentralen och kommunens ungdoms- och vuxencentral 
(UngVux) som den gemensamma arenan. Exempel på främjande och förebyggande arbeten är att erbjuda 
olika former av föräldrastöd. Detta kan gynna både barnens och föräldrarnas psykiska hälsa och motverkar 
risk för generationsupprepning. Andra förebyggande insatser är att öka tillgången till psykologisk 
kompetens i skola och primärvård, bryta isolering och öka känslan av delaktighet och meningsskapande. 

Mål 3 sammanfaller med ett av de prioriterade områden Förbättrad psykisk hälsa som anges i 
kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är 
förskola, skola inkl. barn- och elevhälsa, gymnasium, socialtjänst, vård och omsorg, kultur, teknik och fritid, 
arbetsmarknadsförvaltning, fastighetsbolag, i samverkan med barnmorskemottagning och 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, vårdcentral, barnmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, 
ungdomsmottagning, tandhälsovård, etcetera. 

Målet sammanfaller således även med den centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för 
att bryta strukturarbetslösheten. Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är 
omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. Insatser med koppling till hälsa och arbete 
beskrivs även under målområde 8. 
 
Slutsats 
Statistikunderlaget visar att medellivslängden har minskat för kvinnor i Åmåls kommun. Medellivslängden 
för män i Åmåls kommun ligger under riket och socioekonomiskt jämförbara kommuner. Det har även skett 
en betydande minskning av invånare med bra självskattat hälsotillstånd – särskilt bland kvinnor. 
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Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel är betydligt högre än riket. Likaså är försäljningen av 
antibiotika till kvinnor i Åmåls kommun betydligt högre än riket. Tyvärr signalerar båda dessa resultat brist 
på ändamålsenliga behandlingsinsatser som tillgodoser invånarnas behov enligt aktuella medicinska 
behandlingsriktlinjer. 

Andelen unga vuxna med psykisk ohälsa är hög och likaså unga med ekonomiskt bistånd. Ekonomisk 
utsatthet och psykisk hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn. Forskningen om sambanden 
mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Arbetslöshet ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. Det är av stor vikt att bryta denna utveckling för 
att kunna sikta på en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun, genom konkreta aktiviteter inom 
målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den 
kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten. 
 

Nyckeltal 

Medellivslängd kvinnor, år 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från SCB beskriver beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för kvinnor födda i 
Sverige. 
 
Resultat 
Medellivslängden för kvinnor i Åmåls kommun är 84 år, vilket är i nivå med riket. Forskningen om sambanden 
mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar 
risken för hjärt-/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor 
som arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete, men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att 
arbeta förutsätter en rimligt god hälsa och de som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning 
mot sambandet är därför att det finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att 
få arbete eller lättare att bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som 
bestämningsfaktor till ökad ohälsa och för tidig död. 
 

Medellivslängd män, år 
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Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från SCB beskriver beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för män födda i Sverige. 
 
Resultat 
Medellivslängden för män i Åmåls kommun är 79 år mot rikets 80. Forskningen om sambanden mellan arbete, 
arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt-
/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor som arbetar bättre 
hälsa än de som saknar ett arbete, men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att arbeta förutsätter 
en rimligt god hälsa och de som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning mot sambandet 
är därför att det finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att få arbete eller 
lättare att bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som 
bestämningsfaktor till ökad ohälsa och för tidig död. 
 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel pågående sjukfall över 60 dagar med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar i slutet av december respektive år. Källa: Försäkringskassan. 

Resultat 
Under 2018 minskade andelen långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
till 49 %, vilket visar ett positivt trendbrott. 

 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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 december för innevarande respektive 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. 

Resultat 
Nyckeltalet visar en oroande trend, där försäljningen av antibiotika ökar för kvinnor i Åmål jämfört med riket. 
Resultatet kräver insatser enligt Västra Götalandsregionens behandlingsrekommendationer STRAMA, för en hållbar 
samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
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Regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel kommun, antal personer/1000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet sammanställs från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Antal personer 20–79 år med regelbunden och 
hög användning av sömn-/lugnande medel, per 1000 invånare. Bensodiazepiner är accepterade standardmedel vid 
kortvarig behandling av sjukliga ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. En överdriven förskrivning kan leda till 
biverkningar och ökad risk för missbruk och beroende. Regelbundna användare definieras som antal personer 20–
79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras 
som antal personer 20–79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag. 
Åldersstandardiserade värden. 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat, där kvinnor i Åmål behandlas med sömn-/lugnande medel i betydligt större 
omfattning än riket. Resultatet kräver konkreta och samordnade aktiviteter enligt Regional Medicinsk Riktlinje, 
RMR, för psykisk ohälsa för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. En mängd faktorer påverkar hur 
man skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk status, bostadsområde, graden av socialt och 
emotionellt stöd och stress.  

 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat, med en nedåtgående trend och en betydligt lägre självskattad hälsa än riket. 
Särskilt oroande är den nedåtgående trenden för kvinnor. Resultatet kräver konkreta och samordnade aktiviteter 
för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 
Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Att uppnå behörighet till gymnasieskolan är en 
skyddsfaktor mot att drabbas av psykosociala och -somatiska problem längre fram i livet samtidigt som det 
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är ett första steg mot en gymnasieexamen. Att uppnå behörighet till gymnasiet (den lägsta 
behörighetsnivån till gymnasieskolans yrkesprogram) ökar möjligheterna till arbete och egen försörjning 
eller vidare studier efter genomförd skolgång. Svaga utbildningsresultat ökar även risken för bland annat 
arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. 

Åmåls kommuns kommunala grundskola bedöms av Skolverket ha tre av fem skolenheter som är särskilt 
utsatta utifrån socioekonomiska faktorer och vårdnadshavarnas utbildningsnivå (att jämföras med Rinkeby, 
Södertälje, Rosengård). På grundskolenivå arbetar verksamheten intensivt med kompensatoriska insatser 
för eleverna på dessa skolenheter liksom på de övriga två då de har en liknande situation. Nyckelfaktorer är 
en hög grad av förståelse för och kompetens kring skolans uppdrag av god undervisning och 
kompensatoriska insatser samt det demokratiska och sociala uppdraget hos all personal. 

På gymnasienivå lyckas Karlbergsgymnasiet förhållandevis väl i sitt uppdrag att ge samtliga elever en 
gymnasieexamen inom tre år (79 % i förhållande med riket, 59 %) alternativt att de är anställningsbara i 
direkt anslutning till avslutade studier. Karlbergsgymnasiet arbetar aktivt för att alla elever ska uppnå detta 
med åtgärder, där framförallt nyanlända uppmanas att gå ytterligare ett år för att nå gymnasieexamen då 
de eleverna är i behov av mer tid, framförallt i engelska. 

En utmaning är att få bättre uppföljning av studieresultat för elever som går på annan gymnasieskola, såväl 
kommunal som fristående. Idag saknas system för informationsutbyte kring elevers studieresultat mellan 
elevens hemkommun och aktuell gymnasieskola. Karlbergsgymnasiet har ett pågående utvecklingsarbete 
kring uppföljning av dessa elevers studieresultat samt de elever som hoppar av studierna och därmed 
hamnar inom ramen kommunens aktivitetsansvar, KAA. 

Tidiga samordnade insatser för barn och unga har mycket stor betydelse och är avgörande för att bryta 
generationsupprepning av såväl utanförskap som arbetslöshet. Detta målområde är ett av de prioriterade 
områden Fullföljda studier som anges i kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Åmåls 
kommun och primärvården har väl utvecklade arenor för samverkan kring barn och unga i form av 
Familjecentral och UngVux. För att ytterligare stärka denna samverkan har kommunen beviljats 
projektmedel för målgruppen barn 6–12 år. För att ytterligare öka samordningen av insatser för ungdomar i 
behov av stöd från flera av kommunens olika verksamheter samt externa aktörer arbetar barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen i Europeiska 
socialfondens projekt Ung Framtid Åmål, UFÅ. Där erbjuds exempelvis de insatser till de ungdomar som 
ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. En 
fullföljd gymnasieutbildning har en stor inverkan på ungdomars möjligheter till arbete och ett gott vuxenliv. 
Detta målområde är ett av de prioriterade områden Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. 

Bilden som beskrivs ovan präglar även vuxenutbildningen i Åmåls kommun. Flyktingvågen år 2016 och 
framåt, där Åmål var bland de tio kommuner som tog emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd 
gjorde att sfi-verksamheten på kort tid femdubblades. I denna målgrupp varierar skolbakgrunden från 
personer med akademisk utbildning till personer som i princip inte har någon skolbakgrund alls och därmed 
har olika lång väg till egenförsörjning. 

Vuxenutbildningen har ett aktivt arbete med fokus på flexibilitet och individualisering och som utgår från 
en gemensam värdegrund där alla ska vidare antingen i studier eller i arbete. Digitaliseringen har de 
senaste åren påverkat utvecklingen i positiv riktning samtidigt som nya hinder måste överbryggas. 
Yrkesutbildningarnas betydelse för att människor kommer vidare och får en första anställning är oerhört 
viktig. Utbildningar i egen regi inom vård och omsorg, banteknik, lokalvård, svets gör att människor växer, 
utvecklas och som tidigare konstaterats höjer livskvaliteten så att människor blir delaktiga i samhället. 
 

Slutsats 
Nyckeltalen visar att grundskolan och gymnasieskolan behöver fortsätta sitt långsiktiga arbete med att 
möta alla barn och elevers behov och aktivt arbeta med insatser för att uppnå en högre grad av trygghet 
och studiero bland eleverna, öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan samt öka andelen elever som 
uppnår gymnasiebehörighet, gymnasieexamen alternativt är anställningsbara i direkt anslutning till 
avslutade gymnasiestudier. 
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Vuxenutbildningen behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla möjligheterna till olika typer av studier 
med utgångspunkt i kommuninvånarnas, näringslivets och kommunala verksamheters olika behov av 
kompetensutveckling.  

 

Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel barn 1–5 år som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun. 
 
Resultat 
Andelen barn 1–5 år som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun ligger i nivå med riket.  

Förskola är ett alternativ till barnomsorg, vilken är lagstadgad för kommunen att erbjuda för alla barn 1–5 år under 
förutsättning att vårdnadshavare studerar, arbetar eller deltar i värnpliktstjänstgöring. Allmän förskola, avgiftsfri 15 
timmar per vecka erbjuds alla barn 3–5 år. 

Den officiella statistiken för år 2020 släpps först i april 2021. 

 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet  
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. Uppgiften avser elever folkbokförda i 
kommunen. 
 
Resultat 
Andelen elever i åk 9 som våren 2020 var behöriga till yrkesprogram minskade från 83 % till 78 % under år 2020, att 
jämföra med rikets 85 %. Åmåls kommun utmärker sig genom att pojkar i högre grad än flickor uppnår behörighet 
till yrkesprogram. klarar sig bättre än flickor (82 % jämfört med 75 %). En förklaring till det försämrade resultatet är 
en årskurs med stora behov under hela sin grundskoletid såväl elever i kommunal skola som i fristående skola där 
grundskolan i Åmåls kommun inte har lyckats kompensera behovet trots tidiga och stora insatser, åtgärder på ett 
sådant sätt att alla elever når kunskapsmålen och gymnasiebehörighet. 

Resultaten i årskursen är överlag oerhört differentierade, både för flickor och för pojkar. En stor andel flickor har 
anmärkningsvärt höga meritpoäng (över 270) medan majoriteten av flickorna har klart lägre meritpoäng och även 
en låg måluppfyllelse. Den här fördelningen kan man se såväl över hela årskursen som i enskilda klasser. 

Pojkarnas resultat vad gäller meritvärde är mer jämna, även om det bland pojkar finns en grupp pojkar som har 
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mycket höga meritvärden (över 250) om än dock inte lika höga som flickorna. 

Konstateras kan att en av utmaningarna för undervisande lärare har varit att anpassa undervisningen efter 
elevernas stora variation i sina förutsättningar samt att undervisningen trots allt i hög grad har lyckats med att 
möta elevers olika behov varav en hög andel högpresterande elever av båda könen. 

Ett stort antal elever har dock trots att de ej når gymnasiebehörighet gjort en storartad insats i skolan med särskilda 
insatser och stöd och har därmed stora möjligheter att klara barn- och utbildningsnämndens mål om att nå 
gymnasieexamen inom fyra år alternativt vara anställningsbar i samband med avslutade gymnasiestudier. 
 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet  
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 Skolenkät. 
 
Resultat 
Målet är att alla barn och elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero samt 
likabehandling är ett utvecklingsområde inom skolans systematiska kvalitetsarbete, enligt skollagen. Resultaten för 
åk 9 har förbättrats sedan 2016 men ligger fortfarande förhållandevis lågt. 

I de undersökningar som verksamhet grundskola gör årligen kring trygghet och studiero kan ingen enskild orsak till 
resultatet i Skolverkets enkät konstateras. I 2020 års skolenkät ökar andel positiva svar från 76 % år 2018 till 82 % år 
2020 i jämförelse med riket, 79 % år 2020. Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser 
och åtgärder för att öka graden av trygghet hos samtliga elever på Kristinebergskolan ger resultat men att arbetet 
behöver fortsätta och utvecklas utifrån elevernas behov.  

 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet  
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som tagit examen inom 4 år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever. 

Resultat 
I riket, år 2020 tar 70 % av eleverna från hemkommunen examen inom 4 år. I Åmål, år 2020 tar 66 % av eleverna 
examen inom 4 år med fördelningen kvinnor 78 % och män 59 %. Då Karlbergsgymnasiet har en betydligt högre 
andel elever som tar examen inom tre år så är ett utvecklingsområde att ytterligare följa upp de elever från Åmåls 
kommun som går på andra gymnasieskolor för att kunna följa deras studier och säkerställa att studierna avslutas i 
tid och med en gymnasieexamen alternativt att de är anställningsbara i direkt anslutning till avslutade studier. 
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5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 
 

Analys av det globala målet 
Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, 
utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, 
normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika 
områden. Därför bedrivs arbetet för jämställdhet ofta med två olika fokus, där det ena hjälper oss att skapa 
en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer, medan det andra 
problematiserar och granskar vilka normer och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna. 
Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet påverkas också av 
vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell 
orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet 
med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. 
Först då är det möjligt att förstå hur ojämlikhet skapar olika förutsättningar för grupper eller individer. 

Målet för jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma 
samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, 
arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att 
omfördela makt och resurser för att uppnå målen. 

Skärningen mellan jämställdhet och integration är särskilt viktig eftersom kvinnor med utländsk bakgrund 
är mest utsatta. Nationell analys visar att dessa kvinnor har lägre inkomster, sämre ekonomisk standard, 
sämre (otrygg) boendesituation, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, sämre hälsa och löper 
större risk att utsättas för våld. Denna ojämställdhet synliggörs inte minst genom resultaten för mål 3 Hälsa 
och välbefinnande. 
 
Slutsats 
För Åmåls kommuns möjlighet att uppnå jämställdhet genom att kvinnor och män har samma 
förutsättningar att arbeta heltid behöver det påbörjade utvecklingsarbetet fortgå. 

 

Nyckeltal 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
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Beskrivning av nyckeltalet  
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: SKR:s personal- och 
lönestatistik (novemberstatistiken). 
 
Resultat 
Andelen heltidsarbetande inom Åmåls kommun låg år 2018 för första gången över snittet för riket. Den ökande 
andelen kvinnor som arbetar heltid beror till största delen på införandet av heltid som norm för anställda inom 
kommunals avtalsområde inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, där arbetet med att gå från en 
deltidsorganisation till heltidsorganisation påbörjades år 2016. Inom kommunstyrelseförvaltningen kommer 
kostenheten att implementera heltid som norm för anställda inom kommunals avtalsområde med start under år 
2021. 
 

6. Rent vatten och sanitet 

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

 
 

Analys av det globala målet 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för 
människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens 
livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom 
och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera 
som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred. 

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom 
och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas 
kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade 
inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för 
människors hälsa och utveckling 

Åmåls kommun jobbar mot målet genom att ta fram vattenskyddsområden för de kommunala 
dricksvattentäkterna, samt genom att driva projekt för att förbättra status i kommunens vattendrag. 
Kommunen kan i det arbetet ta på sig en större roll än att driva projekt på kommunal mark och i centrala 
Åmål. Många vattendrag har sämre status än god till följd av människans förändring av vattendragens form, 
som uträtningar och flottledsrensning, eller vandringshinder i form av dammar och felaktigt lagda 
vägtrummor. Privata fastighetsägare har sällan ekonomiska möjligheter eller intresse att själva driva projekt 
för att riva ut vandringshinder eller anlägga fiskvägar. Här kan kommunen, i samråd med fastighetsägare, 
initiera projekt och söka ekonomiskt stöd för att återställa möjligheten för fisk att vandra i de värdefulla 
vattendrag som listas i Naturvårdsprogrammet. Ett sådant arbete skulle direkt ge resultat inte bara i det 
globala målet, utan även i de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och 
djurliv samt starkt bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Slutsats 
Kommunen måste prioritera arbetet med att ta fram vattenskyddsområden för de kommunala 
dricksvattentäkterna. Kommunen bör också initiera eller delta i projekt för att förbättra vandrings- och 
spridningsmöjligheter för vattenlevande organismer i vattendrag och sjöar. Genom att åtgärda 
vandringshinder och riva ut hinder som inte längre fyller något syfte kan stora förbättringar åstadkommas 
vad gäller ekologisk status i sjöar och vattendrag. 
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Nyckeltal 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde 
i förhållande till aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Källa: Länsstyrelsen. 
 
Resultat 
Åmåls kommun har fem kommunala vattenverk, varav två är ytvattentäkter och tre är grundvattentäkter. Ingen av 
de kommunala vattentäkterna har ett beslutat vattenskyddsområde. Arbete med att ta fram vattenskyddsområden 
pågår och hänsyn till skydd av vatten tas vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

Vattenförekomster med god status, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal sjöar och vattendrag med god ekologisk status och grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status, i procent av antal sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster totalt. En vattenförekomst 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 till exempel att ha samma resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 
2004–2009, cykel 2 2010–2016 och cykel 3 2017–2021. Källa: Länsstyrelsernas vatteninformationssystem Sverige, 
VISS. 

 
Resultat 
I Åmåls kommun har 49 % av vattenförekomsterna god status att jämföra med rikets 41 %. 
Ofta är det vandringshinder och hydromorfologiska förändringar som gör att vattenförekomsten inte uppnår god 
status. 
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Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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 till exempel att ha samma 
resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 2004–2009, cykel 2 2010–2016 och cykel 3 2017–2021. Källa: 
Länsstyrelsernas vatteninformationssystem Sverige, VISS. 
 
Resultat 
Sverige och Åmåls kommun har i dagsläget bra grundvatten med avseende på kemisk och kvantitativ status. Det är 
viktigt att alla arbetar för att bevara statusen på dessa grundvattenförekomster. 

 

7. Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta 
flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande 
tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt 
väntas öka med 37 % till år 2040. 

En stor andel utsläpp av växthusgaser kommer från sättet som fossil energi utvinns, omvandlas och 
används. Utveckling av förnybara energilösningar blir kontinuerligt billigare, mer tillförlitliga och 
effektivare. Genom att ändra på vilket sätt energi produceras och konsumeras kan tillgång till el och 
energitjänster säkerställas för alla, utan att skada planeten. 

Åmåls kommun arbetar mot målet genom Energieffektiviseringsstrategin (2014–2020) och Energi- och 
klimatstrategin (2017–2030). Enligt strategin ska kommunen minska energianvändningen för byggnader 
och teknisk försörjning med 25 % till 2030. Energieffektivisering i Åmåls kommuns verksamheter sker i 
byggnader och teknisk försörjning. Åmåls Kommunfastigheter AB, ÅKAB, genomför energikonverteringar av 
fastigheter från direktverkande el till mer effektiva system som fjärrvärme eller värmepumpar. År 2019 
genomfördes en utredning om förutsättningar för installation av solceller. Under år 2020 har ÅKAB 
installerat solceller på tre fastigheter. Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar bland annat med utbyte av 
befintlig gatubelysning från energikrävande natriumlampor till effektiv LED-armatur. 

Kommunen behöver arbeta mer med systematisk uppföljning av energi- och klimatstrategin, för att få en 
samlad bild av i vilka verksamheter det går bra och var det kan behövas ytterligare insatser. 
 
Slutsats 
Åmåls kommun ligger mycket väl till vad gäller elavbrottstid och produktion av fjärrvärme av förnybara 
energikällor. Kommunen ligger också väl under riksgenomsnittet vad gäller slutanvändning av energi per 
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invånare. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och 
elförbrukning per invånare. 
 

Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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. 
 
Resultat 
Andel fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom Åmåls kommun uppgick år 2019 till 99,6 % jämfört med 
rikets 87 %. Resultatet innebär att kommunen når målet på 98 % förnyelsebara bränslen till egna byggnader och 
teknisk försörjning. 

 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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. 
 
Resultat 
Slutanvändningen av energi per invånare ligger runt 25 MWh och ingen trend kan utläsas ännu. Små kommuner 
med stora industrier hamnar högt på listan och Grums toppar med 438 MWh per invånare. 
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Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av el mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser slutanvändning av 
el som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Under 2018 ligger slutanvändningen av el inom Åmåls kommuns geografiska område på 10 MWh per invånare. 
jämfört med 16 MWh per invånare i riket och drygt 13 MWh för socioekonomiskt jämförbara kommuner. Små 
kommuner med elintensiv industri hamnar högt på listan. 
 

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av fjärrvärme mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser all 
slutanvändning av fjärrvärme som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Slutanvändning av fjärrvärme var inom Åmåls kommun 3 MWh under åren 2016–2018 att jämföra med rikets 4 
MWh under samma period. 
 

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av förnybara bränsletyper mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. 
Avser slutanvändning av förnybara bränsletyper som använts inom det geografiska områdets gränser. Här avses 
förnybara bränslen som inte omvandlats till el eller fjärrvärme. Bland förnybara bränsletyper finns till exempel 
etanol, bioolja, trädbränsle, returflis, pellets, biogas, rötgas. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
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Resultat 
Slutanvändning av förnybara bränsletyper som inte omvandlats till el eller fjärrvärme inom Åmåls kommun var 
2018 3 MWh per invånare, jämfört med rikets 10 MWh per invånare. 

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 
Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier 
som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma 
levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor som arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete, 
men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att arbeta förutsätter en rimligt god hälsa och de 
som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning mot sambandet är därför att det 
finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att få arbete eller lättare att 
bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som bestämningsfaktor 
till ökad ohälsa och för tidig död. 

Hälsan är också avgörande för nyanländas etableringsprocess där arbete är av betydelse för möjligheten att 
vara delaktig i samhället. Utan en god hälsa kan det vara svårt att lära sig svenska och en dålig hälsa kan 
försvåra möjligheterna att skaffa och behålla ett arbete. Arbete bidrar till att utveckla relationer mellan 
människor och till människors identitet och sociala liv vilket kan extra viktigt för den som är ny i ett land. 
Delaktighet, egenmakt och självständighet är viktiga faktorer som förbättrar hälsan som i sin tur underlättar 
etableringen. 

Hälsa, arbete och integration hör ihop – på samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för 
tillväxt och hållbar utveckling. Den höga och varaktiga arbetslösheten i kommunen har bidragit till ökad 
ojämlikhet och ett polariserat Åmål. Kommunstyrelsen gav hösten 2019 ett uppdrag till 
kommunledningskontoret att, i samverkan med välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, utreda 
arbetslöshetssituationen i kommunen. Karlstads Universitet anlitades som expertresurs i arbetet och 
presenterade sin rapport i maj 2020. I samband med denna redovisning presenterades slutsatser angående 
arbetslöshetssituationen som kan vara vägledande för fortsatta åtgärder. 

Mål 8 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är alla kommunala 
verksamheter som möjliggör arbete och studier; vuxenutbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, förskola, 
skola, näringsliv och kommunikation, kultur, teknik och fritid, fastighetsbolag. Även externa aktörer som 
näringsliv och civilsamhällets organisationer omfattas. Målet sammanfaller även med den centrala 
ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med konkreta 
åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för att bryta strukturarbetslösheten. 

Fullföljda studier och arbete är två av de viktigaste skyddsfaktorerna för att bibehålla en god hälsa. Ju 
längre unga personer befinner sig utan sysselsättning, desto större är risken att drabbas av olika sociala 
problem och permanenta svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Studier visar även konsekvenser 
för bland annat risk för ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning och alkoholbruk bland unga. Även unga 
som studerar eller är yrkesverksamma påverkas av hög ungdomsarbetslöshet genom att framtidstron kan 
minska eller oron för att bli arbetslös öka. Detta samband ses i synnerhet bland unga kvinnor. Mål 8 berör 
således även det prioriterade området Fullföljda studier som anges i kommunstyrelsens anvisningar till 
verksamhetsplan år 2021. Berörda aktörer som föreslås formulera målsättningar och planera aktiviteter är 
huvudmän för skolväsende och folkbildning: verksamhetsområden som arbetar med utbildning, näringsliv 
och kommunikation, arbetsmarknad och socialtjänst. Även externa aktörer som näringslivets organisationer 
samt civilsamhället omfattas. 
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Slutsats 
Statistikunderlaget visar att långtidsarbetslösheten fortsatt är bland de högsta i landet. Andelen invånare 
16–24 år som varken arbetar eller studerar är betydligt högre än riket. Den höga och varaktiga arbets-
lösheten i kommunen har bidragit till ökad ojämlikhet och ett polariserat Åmål. Situationen är långsiktigt 
ohållbar ur både samhällsekonomiskt perspektiv och med hänseende till folkhälsan i kommunen. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Det är av 
stor vikt att bryta denna segregerande utveckling för att kunna sikta på en hållbar samhällsutveckling i 
Åmåls kommun. 

För Åmåls kommuns möjlighet att nå ekonomisk hållbarhet och utvecklingsstyrka är det absolut nödvändigt 
att kraftigt öka andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar genom konkreta aktiviteter inom 
målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den 
kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten. 

 

Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från Arbetsförmedlingen redogör för andel invånare i åldern 25–64 år som i mars respektive år varit 
öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. 
 
Resultat  
Under hösten 2019 gjordes även en fördjupad analys av nyckeltalet som visar hög arbetslöshet och 
långtidsarbetslöshet över tid för olika grupper, bland annat inrikes födda. Det har varit en svag utveckling av 
förvärvsarbetande senaste decenniet, framförallt bland män 2012–2014. Statistiken omfattar många nyanlända där 
få kommit i arbete. Nyckeltalet visar en fortsatt ökad långtidsarbetslöshet som kräver ytterligare konkreta och 
samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 

 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, redovisar andel invånare i åldern 16–24 år som under 
kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad 
eller studerat svenska för invandrare mer än 60 timmar. 
 
Resultat 
Under 2017 var andelen UVAS i åldersgruppen 16–24 år i Åmåls kommun totalt 7,66 %, varav 9,5 % var kvinnor och 
6,1 % var män, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter från 2016. Fördjupade analyser visar en generell 
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utflyttning av unga, bland annat studiemotiverade elever som studerar vidare efter gymnasiet. 
Resultatet kräver ytterligare konkreta och samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls 
kommun. 

 

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat med antal invånare i åldern 20–64 år den 31 
december. Med förvärvsarbetande avses folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning under 
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat med fortsatt låg andel förvärvsarbetande invånare. Resultatet kräver 
ytterligare konkreta och samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. Målsättningen 
är att individer med ekonomiskt bistånd i allt större utsträckning ska komma i egen försörjning med hjälp av 
arbetsmarknadspolitiska insatser som ska ha ett tydligt syfte och mål utifrån individens förutsättningar och behov. 
 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

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

 
 

Analys av det globala målet 

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida 
utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer 
inkluderande och hållbara. 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som 
miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan 
bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig 
teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 
 
Slutsats 
Tillgången till bredband i kommunen är relativt god och ligger något över riksgenomsnittet år 2019. 
Företagsklimatet i Åmål ligger i sverigetopp år 2019 och företagarna är nöjda med kommunens service och 
myndighetsutövning. För att arbeta mot det globala målet med hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur behöver samverkan mellan näringsliv och kommun kring de övriga globala målen utvecklas 
och stärkas. 
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Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund 
 
Resultat. 
Under år 2019 var andelen i Åmåls kommun 78 % att jämföras med 75 % i riket. 
 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet utgörs av kommunrankning, enkätundersökningen Insikt och företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). 
 
Resultat 
Utfallet för år 2019 är 84, att jämföra med rikets 73. 

 

10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 
 

Analys av det globala målet 

De sociala skillnaderna fortsätter öka. Sverige är det land i västvärlden där skillnaden i inkomst vuxit 
snabbast sedan 1990-talet. Polarisering ger en sämre social sammanhållning med otrygghet, social oro och 
bristande tillit. Låg tillit till andra människor har i flera studier visat sig ha samband med fysisk och psykisk 
ohälsa samt ökad dödlighet. Saknas tillit finns också risk att människor drar sig undan socialt och sluter sig 
till den grupp där de eventuellt fortfarande upplever tillit till. En hög tillit till medmänniskor kan därför 
fungera som ett sammanhållande kitt i samhället. Ett tillitsfullt samhälle kan lättare bygga upp 
gemensamma välfärdssystem. När människor känner förtroende för välfärdssystemen så tenderar de även 
att lita mer på andra människor. Studier visar att den mellanmänskliga tilliten är lägre bland unga (16–29 
år) jämfört med vuxna. 
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Positiva samband finns mellan hälsa och en rad olika sociala aspekter, till exempel gemenskap, inkludering 
och integrering, där de mänskliga relationerna men också bostadsområdets utformning har betydelse. När 
man skapar möjligheter till fysiska mötesplatser i vardagen för människor med olika ålder, kön, bakgrund 
och sociala och ekonomiska förutsättningar, minskar den mentala och sociala distansen mellan invånarna. 
Det stärker förutsättningarna för förtroende och relationer till varandra, och ökar tryggheten, tilliten och 
den sociala sammanhållningen. Och omvänt: Om grupper med olika förutsättningar, bakgrund och social 
position lever alltmer segregerat, kan det istället bidra till bristande tillit mellan olika grupper i samhället. 

Nationell analys visar att det finns stora socioekonomiska skillnader när det gäller självskattad hälsa. Det 
allmänna hälsotillståndet varierar utifrån olika diskrimineringsgrunder, exempelvis ålder och födelseland. 
Framförallt finns stora skillnader mellan gruppen med eller utan funktionsnedsättning. Endast 42 % av 
personer med funktionsnedsättning anger att hälsan är god. När det gäller medellivslängd för personer 
med en psykiatrisk diagnos har inte medellivslängden ökat på samma sätt som i den totala befolkningen. 
Personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning har ofta sämre hälsa och ökad dödlighet. 

Tillit påverkas även av invånarnas upplevelse av insyn och inflytande på beslut och verksamheter inom 
kommunen. Inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för människors hälsa, och det finns 
tydliga kopplingar mellan upplevd delaktighet och hälsa. 

Den varaktiga och höga arbetslösheten har bidragit till ökad ojämlikhet i Åmål, vilket bland annat 
återspeglas i den höga inkomstspridningen i kommunen. Rapporten om arbetslöshetssituationen beskriver 
den komplexa och ohållbara samhällsutvecklingen. Flera förklaringsmodeller beskriver problemet. 
Ungdomsarbetslösheten i Åmål är mycket hög – inte minst beroende på att de mer studiesvaga unga 
stannar kvar. Flickorna och de unga kvinnorna utgör en särskild utsatt grupp i jämförelse med övriga landet, 
både när det gäller behörighet till gymnasiet och när det gäller utanförskap. Rapporten beskriver även risk 
för generationsupprepning och en polarisering mellan grupper i samhället vilket är ett problem som 
kommunen har att hantera inte minst i skolan, som får bära ett stort ansvar och försöka minska eller 
kompensera dess negativa effekter. 

Mål 10 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete, som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021 samt centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för 
att bryta strukturarbetslösheten. 
 
Slutsats 
Statistikunderlaget/nyckeltalen visar att de sociala skillnaderna fortsätter att öka, vilket bland annat 
återspeglas i den höga inkomstspridningen i kommunen. 

Segregationen ger en sämre social sammanhållning med otrygghet, social oro, bristande tillit och ett lågt 
socialt kapital i Åmål. Regional statistik visar att invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra är 
betydligt högre i Åmål jämfört med VG och norra hälso- och sjukvårdsområdet. På motsvarande sätt bidrar 
en ökad tillit, tolerans och det sociala kapitalet till platsens utveckling. 

Rapporten om arbetslöshetssituationen beskriver den komplexa och ohållbara samhällsutvecklingen. Det är 
av stor vikt att bidra till ökad jämlikhet, genom konkreta aktiviteter inom målområdet. Dessa konkreta 
åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den kommunövergripande handlingsplanen för 
att bryta strukturarbetslösheten. 
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Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från Folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor. 
 
Resultat 
Resultatet visar en positiv trend att avsaknaden av tillit minskar och närmar sig riket. Statistikunderlag från norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, visar dock att lågt socialt kapital (tillit) är högre i Åmåls kommun (36 %) jämfört 
med genomsnittet för Västra Götaland (28 %) och norra HSN (26 %). 

 

Ginikoeffecient, index 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Indexet är ett ekonomiskt mått på ojämlikhet och används för att jämföra inkomstspridning. Ett lågt värde innebär 
mindre skillnader och ett högt värde större. 
 
Resultat 
Utfallet i Åmåls kommun ligger sedan lång tid tillbaka över genomsnittet för riket och socioekonomiskt jämförbara 
kommuner. Resultatet för Åmåls kommun placerar kommunen i den fjärdedel av kommunerna som har högst 
värde, det vill säga högst inkomstspridning mellan invånarna. Detta är ett mycket oroande resultat, som kräver 
åtgärder för att minska polarisering och uppnå jämlika levnadsvillkor i Åmåls kommun. 
 

11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

 
 

Analys av det globala målet 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 % år 2050. 
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala 
klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som 
behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, 
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offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och 
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna 
säkra och hållbara för framtiden. 

Utsläppen av små partiklar (< 2,5 mikrometer) till luft har minskat med 59 % i riket sedan år 1990. Största 
källan till utsläpp av små partiklar är egen uppvärmning, och då särskilt i form av vedeldning. Trots att 
småskalig vedeldning för uppvärmning är vanligt i kommunen så ligger utsläppen av små partiklar till luft väl 
under rikets genomsnitt, vilket är bra. 

Utsläppen av kväveoxider (NOx) till luft har minskat med 54 % i riket sedan år 1990. Här är transporter den 
största källan, följt av utsläpp från industri. I Åmåls kommun är totalutsläppen av kväveoxider per person 
ungefär hälften av riksgenomsnittet. Trafik utan köbildningar och avsaknad av tung industri kan vara en del 
av förklaringen till det goda resultatet. 

Åmåls kommun arbetar mot målet bland annat genom att integrera hållbarhetskriterier i arbete med 
översikts- och detaljplaner, övervaka luftkvaliteten i Åmåls tätort, satsa på utbyggnad av cykelbanor och 
genom att utveckla och tillgängliggöra parker och grönytor i tätorterna. En potentialstudie för hållbart 
resande i Västra Götalandsregionen 2018 visade att 47 % av Åmåls befolkning kan nå sin arbetsplats med 
cykel inom 15 minuter. 
 
Slutsats 
Den negativa trenden för demografisk försörjningskvot är bekymmersam. En åldrande befolkning och stor 
utflyttning av unga ligger bakom siffrorna. För att vända trenden behöver kommunen kunna erbjuda 
arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer för att t. ex. examinerade studenter ska återvända till 
kommunen. 

För att minska problem med trångboddhet i flerbostadshus är det viktigt att satsa på byggande av hållbara 
och prisvärda bostäder för alla plånböcker. 

Med korta avstånd och goda förutsättningar för cykelpendling till och från arbete och skola bör kommunen 
satsa på att öka andelen cyklande. Att få fler att välja cykeln som transportmedel inom Åmåls tätort skulle 
förutom ytterligare förbättrad luftkvalitet även ge positiva effekter på folkhälsan. Med en så koncentrerad 
stadskärna som Åmåls tätort har ska inte bilen vara förstahandsvalet för att transportera sig inom staden. 

 

Nyckeltal 

Demografisk försörjningskvot 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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. 
 
Resultat 
Trenden är stadigt negativ sedan 2015. En åldrande befolkning och stor utflyttning bland unga ligger bakom den 
negativa trenden. 
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Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Totala emissioner av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska 
området delat på invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RKA har 
beräknat utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Utsläpp till luft av partiklar mindre än 2,5 mikrometer var under 2018 totalt 2,25 kg/invånare, jämfört med rikets 
2,96 kg. 

 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området 
delat på invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RKA har beräknat 
utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) var under 2017 totalt 10,23 kg/invånare, jämfört med rikets 20,27 kg. 
 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 
 

Analys av det globala målet 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men människor har inte nyttjat dessa på ett 
ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad planeten klarar av. Cirka en tredjedel av den mat som 
produceras slängs idag. Att uppnå hållbar utveckling kräver att människan minskar sitt ekologiska fotavtryck 
genom ett förändrat produktions- och konsumtionsmönster. 

Hållbar produktion och konsumtion av varor innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och 
ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Denna omställning är en nödvändighet för att 
minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
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Åmåls kommuns arbete mot målet finns beskrivet i Avfallsplan 2017–2022 Säffle och Åmåls kommuner. 
Detaljerade mål finns för att minska mängden avfall, öka återanvändning, möjliggöra återvinning av 
matavfall och avloppsslam samt minska material till deponi. 

Den totala mängden insamlat hushållsavfall i kommunen ligger en bit över riksgenomsnittet. För fraktionen 
insamlat mat- och restavfall ligger Åmål tydligt över riksgenomsnittet, men för andelen insamlat 
hushållsavfall för materialåtervinning ligger kommunen tydligt under riksgenomsnittet. Här behövs analys 
av varför det ser ut så, och hur kommunen kan arbeta vidare för att nå målen i avfallsplanen. 

Kostenheten har utfört mätningar av matsvinn på förskola och skola under mars och oktober månad 2019, 
resultatet har redovisats i verksamhetssystemet Hantera. Mätningar visar på ett totalt matsvinn (servering 
och tallrikssvinn) på cirka 58 gram per portion vid lunchservering. Resultatet ska redovisats för förskolan 
och skola, åtgärder och målsättning togs fram under år 2020. I Västra Götalandsregionens och 
Länsstyrelsens kampanj Kommunernas klimatlöften har ett mål om maximalt 45 gram matsvinn per portion 
sats för år 2021. 

Ett arbete  med att granska och utveckla menyerna för förskola och skola, kostenheten ska minska sin 
klimatpåverkan med 13 % fram till år 2020 utifrån Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet. 
 
Slutsats 
Många av nyckeltalen mäter avfallsmängder, vilka är avhängiga föregående konsumtion. För att öka 
hållbarheten i konsumtionsledet krävs att konsumenterna görs medvetna om hur det går att konsumera 
mer hållbart. För det avfall som kommer in behöver kommunen jobba med att öka möjligheten till 
återanvändning, återvinning och hållbar energiutvinning. Att separera och samla inmatavfall för 
energiutvinning är ett steg mot mer cirkulär ekonomi. Att öka materiallivslängden genom återbruk är ett 
annat. 

I andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ryms en målkonflikt. Kommunen som inköpare 
har en viktig roll för att främja ekologisk odling, men är också en viktig aktör för att upprätthålla en lokal 
produktion. En liten andel ekologisk grönsaksodling i det geografiska området innebär att det är svårt att 
välja både ekologiskt och närproducerat. 

 

Nyckeltal 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger antal kilogram insamlat hushållsavfall per invånare i kommunen. I hushållsavfall ingår mat- och 
restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och jämförligt avfall från affärer, kontor, industrier och 
restauranger. Dessutom ingår den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, 
tidningar, elavfall, batterier etcetera). Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-
/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Antal kilogram insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen var i Åmåls kommun 552 kg år 2019 att 
jämföras med 503 kilogram i riket. 
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Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat farligt avfall inkl. elavfall och batterier per justerat invånarantal i kommunen. Avser farligt 
avfall från hushåll. Farligt avfall avser exempelvis småkemikalier, vatten- och lösningsmedelsbaserad färg, 
oljehaltigt avfall, impregnerat trä och asbest samt batterier och elavfall. Exempel på el-avfall är kylskåp och frysar, 
vitvaror, TV, mobiltelefoner, glödlampor och lågenergilampor. Batterier avser bärbara och inbyggda batterier samt 
bilbatterier. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Under år 2019 samlade Åmåls kommun in 37 kg farligt avfall per person vilket var avsevärt högre jämfört med 
riksgenomsnittet på 25 kg. Siffrorna fluktuerar mycket mellan åren och ingen trend kan urskiljas. 
 

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlade förpackningar och returpapper per justerat invånarantal i kommunen. Avser 
förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar och samlas in via återvinningsstationer samt 
fastighetsnära insamling. Förpackningar avser förpackningar av papper, plast, glas och metall. Invånarantalet 
justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Källa: Avfall Sverige via Förpacknings- och 
tidningsinsamling, FTI, och i förekommande fall kompletterande uppgifter från kommunen avseende fastighetsnära 
insamling. 
 
Resultat 
I Åmåls kommun samlades det under år 2019 in 69 kg förpackningar och returpapper per person att jämföra med 
riket där siffran ligger på 68 kg per person. Nyckeltalet ligger relativt stabilt, ytan tydlig trend av ökning eller 
minskning. 
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Insamlat grovavfall, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat grovavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser grovavfall från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet till exempel affärer, kontor, industrier och restauranger med mera. Med 
grovavfall avses trädgårdsavfall, utsorterat trä, övrigt brännbart, wellpapp, metallskrot, gips, planglas, 
kommunplast, deponirest samt övrigt grovavfall. Insamlingen sker främst via kommunens bemannade 
återvinningscentraler men även via fastighetsnära hämtning (till exempel grovsoprum, utställning av container, 
kampanjhämtning ett eller ett par gånger per år). Jämförligt avfall från annan verksamhet innebär exempelvis 
trasiga möbler från ett företags personalrum. Däremot ingår till exempel inte byggavfall från snickeriföretaget. 
Många kommuner har dock svårt att särskilja detta och därför kan det ibland ingå i siffran som redovisas. 
Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Under perioden 2015 till 2019 har det i Åmåls kommun samlats in mindre grovavfall per person jämfört med riket. 
År 2019 samlades det in 199 kg per person i Åmåls kommun att jämföra med rikets 210 kg per person. Mellan 2017 
och 2019 ses en ökande trend. 
 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat mat- och restavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser mat- och restavfall 
(tidigare benämnt kärl- och säckavfall) från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet till 
exempel affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat- och restavfall avses såväl brännbart restavfall 
(hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen. Det samlas vanligen in i kärl eller säck men även andra 
insamlingssystem används som container, tank, sopsug och underjordiska behållare. Invånarantalet justeras med 
hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Antal kg insamlat mat- och restavfall per justerat invånarantal i kommunen har de senaste 5 åren legat omkring 250 
kg i Åmåls kommun, med en svagt positiv trend. År 2019 samlades det in 247 kg per person att jämföra med rikets 
199 kg per person. 
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Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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 så kallade rejekten, det vill säga 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 etcetera) även om 
det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
I Åmåls kommun har det under år 2019 samlats in 30 kg hushållsavfall per person för materialåtervinning jämfört 
med 37 kg per person i riket. En nedåtgående (negativ) trend kan ses sedan 2017. 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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. Från och med 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. 
 
Resultat 
Den kommunala verksamheten har växlat över till fler ekologiska basvaror när nya livsmedelsavtalet startade 1 juni 
2018. Under år 2019 har andelen ekologiska livsmedel ökat till 22 %, vilket är en förhållandevis låg nivå jämfört med 
riksgenomsnittet. Detta beror på en målkonflikt mellan valet av ekologiska livsmedel och inriktningen i livsmedels- 
och måltidspolicyn där den politiska viljan är att i först hand välja närproducerade svenska livsmedel. Kostenhetens 
egen uppföljning för år 2020 visar efter elva månader att inköp av ekologiska livsmedel motsvarar 23 %, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet jämfört med år 2019.  
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13. Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 
 

Analys av det globala målet 

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela civilisationen. Utsläppen av växthusgaser 
fortsätter att stiga och som följd riskeras en global uppvärmning som genomsnittligt överstiger två grader, 
vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, 
innovation och efterlevnad av klimatförpliktelser kan nödvändiga förändringar för att skydda planeten 
genomföras. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera infrastrukturen vilket kommer 
att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen. 

Kommunkoncernen i Åmål ska minska energiförbrukningen i byggnader, transporter och teknisk 
försörjning. För andelen förnybart bränsle i egna byggnader och teknisk försörjning nåddes målet om minst 
98 % åren 2018 och 2019. Den största andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter kommer nu från 
transportsektorn och här syns ingen tydlig minskning . Åmåls kommun har i projektet Fossilfri gränsregion 
tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal och de norska kommunerna i Östfold och Follo åtagit sig att 
bli fossilfria avseende egna transporter senast till år 2030. För att nå det målet måste kommunen öka 
takten i utbytet av fossilbränsledrivna bilar. En övergång till enbart eldrivna bilar inom kommunkoncernen 
är inte realistisk, utan komplement i form av till exempel biogasdrivna fordon kommer att krävas. 

För att genomföra övergången till fossilfria transporter i det geografiska området kommer det också att 
krävas utbyggnad av såväl publik som privat laddinfrastruktur och etablering av tankställen för fordonsgas. 
Möjligheten att ladda elbilar och laddhybrider vid populära besöksmål har potential att stärka kommunen 
som turistmål. Med fler laddhybrider och rena elbilar på marknaden är det även viktigt att ÅKAB kan 
erbjuda sina hyresgäster möjlighet att ladda bilen vid bostaden. En etablering av ett publikt tankställe för 
biogas ger dessutom näringsliv och kommuninvånare möjlighet att välja att göra biogasbil, vilket kan få stor 
positiv effekt både på utsläppen av koldioxid och på antalet miljöbilar i det geografiska området. Åmåls 
kommun behöver arbeta med målet genom upphandling av fordon, som uppfyller den nya 
miljöbilsdefinitionen från den 1 juli 2020, samt genom en förändring av rese- och transportmönster. 
Kommunens rese- och transportpolicy behöver aktualiseras, göras känd och följas upp tydligare 
tillsammans med en kontinuerlig uppföljning av användandet av privat bil i tjänsten. 

Ett nytt digitalt bokningssystem för fordon infördes i slutet av år 2019. Systemet väljer det smartaste 
resesättet för bokaren beroende på exempelvis hur lång sträckan är och vilka bilar som finns tillgängliga 
samt det mest miljövänliga fordonet. I det nya systemet förenklas uppföljningen av exempelvis 
bränsleförbrukning och nyttjandegrad genom lättillgängliga fordonsanalyser. 

Under år 2020 har andelen digitala möten i kommunens verksamheter ökat, vilket minskat antal körda mil 
med kommunens egna fordon. 
 
Slutsats 
Åmåls kommun behöver snarast få till stånd en etablering av ett tankställe för biogas, för att kunna öka 
omställningstakten till miljöbilar i den egna fordonsflottan och för att näringsliv och kommuninvånare ska 
ha möjlighet att kunna tanka biogas. Kommunen behöver stärka den publika laddinfrastrukturen i det 
geografiska området och ÅKAB behöver arbeta med etablering av laddstolpar för sina hyresgäster så att 
dessa ges möjlighet att köra elbil eller laddhybrid. 
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Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter per 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: RKA har beräknat 
utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Mellan åren 2015 och 2018 har en minskning skett från 5 till 4 ton CO2-ekvivalenter per invånare inom Åmåls 
kommun, jämfört med riket som har legat på 7 CO2-ekv per invånare under samma period. 
 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från den 1 juli 2018 avser 
uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före den 1 januari 2013 används tidigare miljöbilsdefinition 
(SFS 2004:1364). För fordon registrerade från den 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition enligt 
vägtrafikskattelagen. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess 
majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med 
fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Källa: Miljöfordon Sverige, MFS. 
 
Resultat 
Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning var i Åmåls kommun 51 % år 2020 
att jämföras med 32 % i riket. 
 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 
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Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel miljöbilar i trafik inom den geografiska kommunen per den 31 december. 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 MB 2007 och bilar registrerade 1 
januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB 2013. Källa: SCB. 
 
Resultat 
Sedan 2016 har andelen miljöbilar legat stabilt kring 14 %  i Åmåls kommuns geografiska område, jämfört med 13 % 
i riket. 
 

Andel fossilfritt bränsle i transporter inom kommunkoncernen 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel fossilfritt bränsle i transporter inom kommunkoncernen. Till fossilfria bränslen räknas el, HVO och biogas. 
 
Resultat 
Andelen fossilfritt bränsle i transporter var år 2018 5,1 %. Under år 2019 ökade andelen till 12,0 %.   

 

Andel förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen 
 
Resultat 
Andelen förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen uppgick 2018 till 99,6 %, 
vilket innebär att Energi- och klimatstrategins målvärde på 98 % har uppnåtts. 

 

14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

 
 

Nyckeltal 

Nyckeltal för uppföljning saknas för kommuner. 
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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. 

 
 

Analys av det globala målet 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. Att tillgodose mänsklighetens 
behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och 
säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. 

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter 
samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av 
växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Exempelvis så har populationerna av vilda 
ryggradsdjur minskat med 60 % på 44 år. Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll 
för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land. 

Målet följs upp genom mätning av andel skyddad natur i kommunen. Länsstyrelsen är huvudaktör när det 
gäller områdesskydd i Sverige. För kommunens del är det idag inte aktuellt att bilda ytterligare kommunala 
reservat. Kommunen kan dock arbeta mot målet genom att genomföra insatser för att bevara och utveckla 
de värden som finns i det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Under år 2019 har 
förbättringsåtgärder genomförts bestående av exempelvis röjning av stigar, samt röjning av gran och sly på 
flera platser. Två rastplatser har iordningställts samt en ny promenadslinga har anlagts på östra sidan av 
E:45. Under år 2020 inleddes tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen arbetet med att ta fram en 
plan för hur naturreservatets olika värden bäst tas tillvara. En omfattande restaurering kommer att inledas 
under år 2021. 

Under hösten 2020 söktes lokala naturvårdsmedel, LONA, för att genomföra en restaurering av 
Mörtebolstjärnet med syfte att öka områdets värde för våtmarkslevande fåglar och därmed även höja 
värdet för besökare. Om medel beviljas kommer en omfattande restaurering att genomföras tillsammans 
med övriga markägare. Målet är att skapa ett tätortsnära besöksmål med högt natur- och rekreationsvärde. 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Som en stor 
fastighetsägare behöver kommunen arbeta med strategisk bekämpning av de EU-listade arterna jätteloka 
och jättebalsamin. För att gynna Åmålsåns bestånd av den rödlistade flodkräftan (akut hotad) bör 
kommunen även bekämpa mink på egen mark. 

Som skogsägare bör kommunen agera som ett föredöme när det gäller hållbart brukande av kommunens 
skogar. En övergång till hyggesfritt skogsbruk kan vara ett sätt att både gynna den biologiska mångfalden 
och tillvarata den tätortsnära skogens sociala värden. Kommunen äger även betesmark som hyser höga 
värden i form av hävdgynnad kärlväxt- och svampflora. Med små restaureringsåtgärder och rätt skötsel 
skulle dessa värden stärkas betydligt. 
 
Slutsats 
Kommunen behöver fortsätta arbetet med att utveckla de mycket höga naturvärden som finns i 
naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Strategiskt arbete med bekämpning av de invasiva växtarterna 
jätteloka och jättebalsamin måste prioriteras. Kommunen bör  också verka för att höga naturvärden på 
kommunal mark som inte är skyddad utvecklas och bevaras. Exempel på sådana områden är 
Mörtebolstjärnet och åkerholmarna på betesmarken vid Tjuke.  
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Nyckeltal 

Skyddad natur totalt, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
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. 
 
Resultat 
Andel skyddad natur har under perioden 2015 till 2019 legat på 5 % i Åmåls kommun att jämföra med rikets 7 % 
under år 2019. Värt att notera är att Åmåls kommun består av ett geografiskt område med stor andel natur jämfört 
med en del andra kommuner. I andel natur tas inte hänsyn till andra faktorer såsom spridningsvägar mellan olika 
värdefulla områden och vilka värden de skyddade områdena innefattar. Stora och Lilla Bräcke naturreservat i 
Ånimskog invigdes år 2016 och blev Åmåls första kommunala naturreservat. Reservatet omfattar cirka 60 hektar. 
 

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. 

 
 

Analys av det globala målet 
Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med samhället. Att 
kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro 
till samhällets institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala och 
regionala strukturen. 

Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam mäts i Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika 
villkor. Andelen har ökat både i Åmåls kommun och i riket. I Åmåls kommun utgörs ökningen av att kvinnor 
avstår. Skillnaden mellan vad kvinnor och män svarar är markant. För att kunna arbeta med att förbättra 
situationen behöver kommunen undersöka om det finns andra faktorer som förenar de kvinnor som avstår 
från att gå ut ensamma, som till exempel ålder, etnicitet eller socioekonomiska faktorer. 
Kommunen fortsätter tillsammans med andra aktörer att planera insatser för att minska känslan av 
otrygghet. 

Arbete med trygghetsfrämjande åtgärder sker bland annat i samverkan inom ramen för ett kris- och 
säkerhetsråd, Trygg Åmål. I detta forum diskuteras frågor som exempelvis brottsförebyggande åtgärder, 
gemensamma lösningar i krishanteringen samt nyttjande av resurser exempelvis lokaler. 

I det senaste kommunalvalet ses en stor variation av valdeltagande mellan de olika valdistrikten i Åmåls 
kommun. Denna kan bero på faktorer som till exempel ålder, etnicitet eller socioekonomiska faktorer. För 
att höja valdeltagandet i kommunalvalet behöver kommunen göra noggrannare analyser av vilka 
förutsättningar som påverkar valdeltagandet och planera insatser. Nyckeltalen som berör valdeltagandet 
uppdateras vart fjärde år då val till kommunfullmäktige genomförs. 

Ett av delmålen till mål 16 är att säkerställa att beslutsfattande på alla nivåer är lyhört, inkluderande, 
deltagandebaserat och representativt. Det är något som kommunen behöver arbeta med kontinuerligt. Ett 
förslag kan vara att arbeta med deltagandebaserat beslutsfattande, för att höja tilliten till Åmåls kommun. 
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Att kunna göra sin röst hörd, inte bara under valår, är en vital byggsten av demokratin och att skapa ett 
inkluderande samhälle. 
 
Slutsats 
Det finns anledning att se över möjligheten att följa andra nyckeltal som bedöms vara viktiga för att påvisa i 
vilken grad Åmåls kommun uppnår målet att vara ett fredligt och inkluderande samhälle. 

Kommunen behöver kontinuerligt utveckla sitt arbete med att säkerställa att beslutsfattande på alla nivåer 
är lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt. Att kunna göra sin röst hörd är en vital 
byggsten i demokratin och i ett inkluderande samhälle. 
 

Nyckeltal 

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

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad 
eller på annat sätt ofredad, av de som besvarat frågan. 
 
Resultat 
Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam ökar både i Åmåls kommun och i riket under perioden 2016-
2020. Ökningen i Åmåls kommun utgörs av kvinnornas utfall där en markant ökning noteras med totalt 10 
procentenheter. Under år 2020 är resultatet för kvinnor i Åmåls kommun 39 % och för män 7 %.  

 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet avser antal anmälningar per 100 000 invånare som skett i Åmåls kommun kopplat till dödligt våld, 
försök till mord eller dråp, misshandel, våldtäkt, kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, olaga förföljelse, våld 
mot tjänsteman och rån. 
 
Resultat 
Utfallet år 2019 var 927 anmälda våldsbrott i Åmåls kommun (per 100 000 invånare), vilket överstiger uppgiften för 
riket (822). Omräknat till det verkliga antalet för Åmåls kommun innebär cirka 110 anmälda våldsbrott. 
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Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger andelen förstagångsväljare, folkbokförda i kommunen, som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet. Källa: SCB 
 
Resultat 
Mellan valet 2014 och valet 2018 ökade antalet förstagångsväljare som röstade i kommunfullmäktigevalet från 
68,6 % till 76,0 %. Vad ökningen beror på är inte klarlagt, men trenden i riket är ett ökande valdeltagande bland 
förstagångsväljare. Det är alltså inte nödvändigtvis så att insatser från Åmåls kommun ökade valdeltagandet, utan 
troligen handlar det om en nationell trend. 
 
Valdeltagandet bland förstagångsväljare i Åmåls kommun ligger, både vid valet 2014 och valet 2018, under det 
nationella utfallet.  

 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beräknas utifrån andel avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) av röstberättigade. 
Källa: Valmyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Totalt har Åmåls kommun sex valdistrikt. Diagrammet visar valdeltagandet i det distrikt som har lägst valdeltagande 
i kommunalvalen, vilket år 2018 uppgick till 77 %. Deltagandet i kommunalvalen 2014 och 2018 i samtliga valdistrikt 
var högre än riksgenomsnittet. 
 
I kommunalvalet 2018 i Åmåls kommun var det totala valdeltagandet 83 %. I valdistriktet med högst valdeltagande 
var utfallet 87 %. Variationen mellan kommunens valdistrikt är alltså stor, mellan 77 % och 87 %.  

 

  



Åmåls kommun, Uppföljning av Agenda 2030 41(45) 

17. Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

 
 

Analys av det globala målet 

Ett av delmålen innebär att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling. För att klara av 
välfärdsuppdraget och skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är kommunen beroende av en bred 
samverkan. I kommunstyrelsens anvisningar för verksamhetsplan och budget år 2021 anges ett 
högprioriterat förbättringsområde Fler i arbete inom vilket betydande ansträngningar behöver göras på ett 
koncernövergripande plan. Målsättningen är att bryta strukturarbetslösheten, öka sysselsättningsgraden 
och kraftfullt minska arbetslösheten i Åmåls kommun. För att nå framgång krävs sammansatta, uthålliga 
och koordinerade insatser både från den kommunala organisationen och externa insatser från aktörer 
utanför organisationen, i näringsliv och civilsamhälle. Kommunstyrelsen har gett den centrala 
ledningsgruppen ett uppdrag att konkretisera dessa insatser i en sektorsövergripande Handlingsplanen för 
att bryta strukturarbetslösheten i Åmåls kommun (KS 2019/286). 

Som ett led i att öka kunskapen om de globala målen och skapa diskussion kring agendans olika mål och 
delmål och deras relevans till nämndernas, styrelsens och bolagens olika verksamhetsuppdrag hölls i 
december 2020 en utbildning i Agenda 2030. Denna var riktad till förtroendevalda  (ledamöter och 
ersättare) tillsammans med kommunens förvaltnings- och verksamhetschefer.  Under kommande år 
behöver diskussionerna fortsätta och därigenom gemensamt identifiera och prioritera bland kommunens 
olika utvecklingsområden. 

Ytterligare ett delmål innebär att uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata 
partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället. Nedan beskrivs flera goda exempel på partnerskap 
och samverkan som Åmåls kommun har med externa aktörer och med civilsamhället. 

Dalslands Familjerätt är en verksamhet där samtliga kommuner i Dalsland ingår och samverkar kring 
familjerättsliga frågor. Samverkansformen ger ökad rättssäkerhet, ökad kvalitet och med barnet i fokus. 
Samverkansformen ger det mervärdet som de deltagande kommuner inte enskilt kunnat skapa. 

Dalslands Familjehemsenhet är en verksamhet där samtliga kommuner i Dalsland ingår och samverkar kring 
att rekrytera, utreda, utbilda och handleda egna arvoderade familjehem. Samverkansformen ger ökad 
rättssäkerhet med barnet i fokus, ger ökad kvalitet till ett betydligt billigare pris än om 
Dalslandskommunerna köper konsultstödda familjehem. Samverkansformen ger det mervärdet som de 
deltagande kommuner inte enskilt kunnat skapa. 

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet barn och unga under 18 år där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- 
och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott. Partnerskapets syfte är att stärka 
barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter 
samverkar och strävar efter att ha ett heltäckande professionellt omhändertagande av de som kommer till 
Barnahus Fyrbodal. 

Inom området överförmyndare samverkar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng i en 
gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att 
kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer 
att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden. 

Åmåls kommun har hög arbetslöshet bland ungdomar, låg utbildningsnivå hos vårdnadshavare och hög 
andel personer med psykisk ohälsa. Projektet Tillsammans i första linjen, som pågår åren 2021–2023 med 
stöd av sociala investeringsmedel, har en inriktning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser som på 
sikt förbättrar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg. Syftet med 
investeringen är att öka andelen som når behörighet till gymnasieskolans nationella program, tar examen 
och sen går vidare till fortsatta studier eller arbete. Ytterligare ett syfte är att identifiera och undanröja 
hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen. Åmåls kommun vill 
med stöd av projektet utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa 
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och skola samt förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn. Aktiviteter som ska ske är att 
tillsätta ett team och en koordinator som ska utveckla ett arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare 
än riskfaktorer. För att arbeta med tillgänglighet ska två nya arbetssätt testas, en pedagogisk terapihund 
och ett digitalt verktyg, AV1-robot. Investeringen är ett samverkansprojekt på Familjecentralen mellan 
Åmåls kommun och Åmåls vårdcentral. 

Projektet Ung Framtid i Åmål är ett projekt inom Europeiska Socialfonden som drivs av Individ- och 
familjeomsorgen på Åmåls Kommun. Projektet ligger i Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete och 
syftar till Europeiska Socialfondens mål att Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet för 
unga (15–24 år) kvinnor och män. Projektets mål är fokuserade kring att individanpassa insatser samt att 
öka samverkan och samordning mellan verksamheterna och externa aktörer. Genom arbetssättet är det 
tänkt att individanpassa insatser för målgruppen genom att använda behovsdriven utveckling för att 
utveckla insatserna tillsammans med deltagarna. Ett mer individanpassat arbetssätt och en förbättrad 
samverkan kring målgruppen förväntas öka målgruppens etablering på arbetsmarknaden samt minska 
skolavhopp och psykisk ohälsa. Inom projektets ramar testas nya arbetssätt för att främja effektivare 
samverkan med och mellan offentliga aktörer, genom att fördjupa kontakterna med civilsamhället 
förväntas man skapa nya vägar att öka målgruppens känsla av sammanhang och delaktighet. Projektet 
pågår från 2020 till 2022. Under genomförandets första period fram till årsskiftet 2020/21 har arbetssättet 
visat sig effektivt. Antalet individer ur målgruppen som har sökt sig till verksamheten har varit över 
förväntan vilket tyder på att arbetsmodellen är attraktiv för målgruppen. Ett fåtal av deltagarna hade redan 
vid årsskiftet gått vidare till arbete eller studier samt upplevt en ökad känsla av sammanhang och 
delaktighet. 

Projektet IN Åmål är en utvecklingsplattform som drivs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations- 
och integrationsfonden under tiden 2020–2022. Målgruppen för projektet är arbetssökande 
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som är bosatta i Åmåls kommun. Målet är att effektivisera 
nyanländas etablering i kommunen och korta vägen till egen försörjning. Projektet syftar även till att 
säkerställa att kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp 
mot rekryteringsbehoven både på kort och på lång sikt. Målet är att de modeller och verktyg som utvecklas 
i projektet ska användas i ordinarie verksamhet och att IN Åmål ska fortsätta att vara en guide till effektivt 
inkludering av nyanlända både i arbetslivet och som medborgare i Åmåls kommun. Projektet arbetar aktivt 
för att främja samverkan. Föreningar, arbetsgivare både inom näringslivet och kommunala verksamheter 
allmänheten kan vara med och driva utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle där man trivs och 
känner gemenskap. 

Åmåls kommun har sedan många år ett väldigt nära samarbete med sin vänort i De Pere, USA, främst 
genom samarbeten mellan Karlbergsgymnasiet och De Peres vänortskommitté men även med stadens 
gymnasium. Under år 2020 har det bland annat genomförts digitala möten för att diskutera amerikansk 
historia, USA-valet och livet på gymnasiet. Under år 2021 planeras en studiecirkel med studenter från De 
Pere och Högskolan Väst där studenterna ska lära sig mer om Sveriges, EU:s och USA:s politiska system. 

Ytterligare exempel inom delmålet finns hos kulturenheten som under år 2021 påbörjar ett kommunalt 
partnerskap med Bergrivier kommun i Sydafrika. Temat kommer kort vara unga kvinnor som står långt från 
arbetsmarknaden och hur man genom kulturen kan nå denna målgrupp i ett steg att närma sig 
arbetsmarknaden men även som ett första steg att komma ut och träffa andra människor . 

För att stärka dialog och samverkan med lokalsamhället har en ny näringslivsutvecklargrupp satts samman 
med representanter från olika positioner inom näringslivet och Åmåls kommun. Bland annat har gruppens 
arbete lett till att skolan (låg-, mellan- och högstadiet, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen) skapat ett 
forum med rektorer samt studie- och yrkesvägledare för att skapa större samverkan till näringslivet. 
Gruppen har även drivit fram frågan hur kommunens vägar mot näringslivet kan förenklas och har lett till 
en väg in för näringslivet vad gäller utbildnings- och kompetensfrågor till kommunen. 
 
Slutsats  

Ovanstående exempel visar hur Åmåls kommun fokuserar på olika typer av partnerskap och 
samverkansformer med syfte att förbättra för den enskilde individen. Inom de olika partnerskapen och 
projekten har man kommit olika långt, men det är tydligt att det finns en gemensam ambitionsnivå att 
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förändra verksamheten efter brukarens behov och de olika samverkansformerna ska ge den enskilde det 
mervärde som de deltagande aktörerna inte enskilt kan skapa. Det finns mycket att lära från dessa olika 
partnerskap och den samverkan som bedrivs och det är av vikt att sprida goda erfarenheter och kunskaper 
såväl internt i organisationen som externt till kommuninvånare och andra aktörer. 

 

Nyckeltal 

Nyckeltal för uppföljning saknas för kommuner. 
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Nyckeltal i visionsstyrningen med koppling till globala målen 

För att synliggöra förvaltningarnas och verksamheternas arbete med de globala målen i Agenda 2030 kan 
aktuella nyckeltal och aktiviteter i visionsstyrningen märkas mot ett eller flera globala mål.  

I nedanstående tabeller finns exempel på några av de nyckeltal som verksamheterna följde under år 2020 i 
visionsstyrningen med koppling till Agenda 2030, sorterade under de strategiska målen.  

Arbetet med planering av nyckeltal och märkning mot ett eller flera globala mål har intensifierats från och 
med budgetår 2021. 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Nyckeltal Globalt mål Kommunstyrelse/nämnd 

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

 4. God utbildning för alla Barn- och utbildningsnämnden 

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

 4. God utbildning för alla Barn- och utbildningsnämnden 

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

 4. God utbildning för alla Barn- och utbildningsnämnden 

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

 4. God utbildning för alla Barn- och utbildningsnämnden 

Andelen avbrott på SFI  4. God utbildning för alla Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Andel studerande i gymnasial 
vuxenutbildning som efter kursslut 
kommer ut i självförsörjning via 
arbete/vidare studier. 

 4. God utbildning för alla Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nyckeltal Globalt mål Kommunstyrelse/nämnd 

 Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) 

 3. Hälsa och välbefinnande Kommunstyrelsen 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet under hela 
året enligt Ekomatcentrum, andel 
(%) 

 12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

Kommunstyrelsen 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt – Rättssäkerhet, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg- och miljönämnden 

 Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person 

 12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

Teknik- och fritidsnämnden i Säffle 
och Åmål 

 Vattentäkter med 
vattenskyddsområde, andel (%) 

 6. Rent vatten och sanitet Teknik- och fritidsnämnden i Säffle 
och Åmål 
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Nyckeltal Globalt mål Kommunstyrelse/nämnd 

Antal anställda som fortbildats i 
psykisk livräddning, missbruk samt 
våld i nära relationer. 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 10. Minskad ojämlikhet 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Antal elever i årskurs 8 som 
genomgått utbildning i psykisk hälsa 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 10. Minskad ojämlikhet 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 

företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa 

idéer 

Nyckeltal Globalt mål Kommunstyrelse/nämnd 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Kommunstyrelsen 

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

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Kommunstyrelsen 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Livsmedelskontroll – Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg- och miljönämnden 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Bygglov – Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg- och miljönämnden 

Minskad sjukfrånvaro, det vill säga 
sjukfrånvaron ska minska varje år. 

 3. Hälsa och välbefinnande Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

 Invånare 17–24 år som varken 
arbetar eller studerar, andel (%) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Välfärds- och 
arbetsmarknadsnämnden 

 


