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1 Sammanfattning 
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens mål och arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.  
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder lever 
upp till Alingsås policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030 och politiskt 
antagna mål inom området.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och berörda nämnder delvis lever upp till Alingsås policy för hållbar utveckling utifrån 
FN:s Agenda 2030 och politiskt antagna mål inom området. Vår bedömning är att 
kommunstyrelsens och nämndernas arbete att integrera Agenda 2030 i den ordinarie 
styrningen har påbörjats och utgör en grund för fortsatt arbete framåt. Vi bedömer dock 
att det fortsatt kvarstår behov av att tydliggöra hur styrelse och nämnder ska konkret 
arbeta för att förverkliga målsättningarna i Agenda 2030 och antagen policy. 
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp 
hållbarhetspolicyn. I övrigt finns inget utpekat ansvar för respektive nämnd gällande 
arbetet med Agenda 2030 
I kommunen är den interna strukturen för hållbarhetsarbetet under uppbyggnad. Vid tid 
för granskningen finns en styrgrupp och nätverksgrupp på plats. Dock uppges de 
exakta formerna för grupperna inte vara klara och det är inte beslutat hur grupperna 
ska se ut framgent.  
I nuvarande budgetar kan vi se att indikatorerna inte är fördelade på könsuppdelad 
statistik. Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns 
förutsättningar, livsvillkor och behov. Vi ser ett värde i att könsuppdelad statistik 
genomsyrar rapportering och uppföljning av Agenda 2030.  
Åtgärder och aktiviteter följs upp genom den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen. 
Dels genom utfall av verksamhetsplan, dels i samband med del- och årsbokslut. 
Genom denna struktur bedömer vi att det skapas förutsättningar för att kontinuerligt 
följa upp måluppfyllelsen och genomförda åtgärder/aktiviteter.  
Vi bedömer att förvaltningarnas kunskap och kompetens inte är tillräckligt väl 
tillgodosedd för ett ändamålsenligt och effektivt arbete relaterat till Agenda 2030. 
Vidare är vår bedömning är att spårbarheten från aktiviteter till hållbarhetsredovisning 
är viktig. Hållbarhetsredovisning är ett av kommunens främsta verktyg för att 
kommunicera kommunens hållbarhetsarbete externt men även internt. 
Hållbarhetsredovisningen ska vara transparent och spårbar till arbetet i 
verksamheterna. 
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:  
 
• Att reglementet förtydligas vad avser ansvaret för att leda och samordna 

kommunens hållbarhetsarbete och antas av kommunfullmäktige. 
 

• Att tillse att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på vilket sätt arbetet 
med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras.  

• Att ta fram en grundläggande utbildning med fokus på praktisk tillämpning som 
respektive nämnd kan anpassa till sin egen verksamhet för att konkretisera 
hållbarhetsarbetet utifrån medarbetarnas vardag.  

• Att hållbarhetspolicyn och kommunens ambitioner utifrån Agenda 2030 görs känd 
i hela organisationen.  

• Att fortsätta utveckla samverkansformer mellan förvaltningarna, förslagsvis genom 
redan befintlig styrgrupp och nätverk för hållbarhetsarbetet. 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder:  

• Att reglementen för berörda nämnder förtydligas med ansvar för arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030. 

• Att säkerställa en tillräcklig kunskapsnivå inom verksamheterna.   

• Att genomföra väsentlighetsanalyser och identifiera vilka mål och delmål i 
Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.  

• Att inför arbetet med kommande nämndbudgetar, använda väsentlighetsanalyser 
för att identifiera och formulera mätbara indikatorer och nyckeltal kopplat till 
Agenda 2030. Här är det viktigt att väga in den ambitionshöjning som Agenda 
2030 innebär.  

• Att undersöka möjligheterna till att inkludera könsuppdelad statistik i nyckeltal för 
vidare uppföljning och analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Alingsås kommun 
 Granskning av kommunens mål och arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 
 
 2022-11-15 

2 Bakgrund 
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens mål och 
arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.  
Med utgångspunkt från kommunernas grundlagsfästa skyldighet att främja hållbar 
utveckling, konstaterar regeringen att det är på den lokala och regionala nivån som 
både globala åtaganden och nationella mål omsätts i praktisk handling. Kommuner och 
regioner bär därmed en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med 
möjlighet att utifrån sina respektive förutsättningar och utmaningar definiera och 
prioritera genomförandet.  
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun har 2019 antagit Alingsås kommuns policy för 
hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030. Av policyn framgår att Alingsås kommun 
står bakom de 17 globala utvecklingsmålen. Policyn fastställer vidare fem principer för 
ett hållbart Alingsås. Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens 
vision 2040.  
Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige 2018 och lyder ”Alingsås är Västsveriges 
vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och 
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”  
Till visionen hör fem fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att 
uppnå visionen. De prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den 
kommunala verksamheten i syfte att skapa förändring mot kommunens gemensamma 
vision. Varje prioriterat mål motiveras och innehåller en beskrivning av dess innebörd. 
De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att 
kunna följa kommunens utveckling mot målbilden. 

2.1 Syfte och revisionsfråga  
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och berörda 
nämnder lever upp till Alingsås policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030 
och politiskt antagna mål inom området. 
 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  

― Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning av arbetet med Agenda 2030 
mellan kommunstyrelsen och nämnderna?  

― Framgår arbetet med Agenda 2030 av nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsplaner/internbudgetar?  

― Har kommunstyrelsen och nämnderna identifierat vilka mål och delmål i Agenda 
2030 som är relevanta för den egna verksamheten?  

― Har kommunstyrelsen och nämnderna konkretiserat uppföljningsbara mål och 
aktiviteter utifrån den övergripande policyn?  

― På vilket sätt har de globala målen integrerats i verksamheterna?  
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― Finns det ett praktiskt arbete i förvaltningarna relaterat till Agenda 2030 och på 
vilket sätt återrapporteras det i så fall till styrelse och nämnd?  

― Genomför kommunstyrelsen och nämnderna inventering av behov för att uppnå 
målen enligt policyn och tas behoven med i det årliga budgetarbetet?  

― Följs måluppfyllelsen och genomförda åtgärder/aktiviteter upp av 
kommunstyrelsen och nämnderna på ett ändamålsenligt sätt?  
 

― Är förvaltningarnas kunskap och kompetens tillräckligt väl tillgodosedd för ett 
ändamålsenligt och effektivt arbete relaterat till Agenda 2030?  

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar kommunens mål och strategi för att uppnå Alingsås kommuns 
policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030 samt politiskt antagna mål. 
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
― Agenda 2030 med tillhörande mål  
― Alingsås policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030 mål KF 25-09 2019  
― Vision 2040 KF 28-03-2018  
― Budget 2022–2024  
― Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av följande dokument: budget 
för Alingsås kommun 2022–2024 och samtliga nämnders budgetar för 2022 inklusive 
delår 1 och 2. Utöver det även Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån 
FN:s agenda 2030, kommunens klimatstrategi, kommunens översiktsplan, Alingsås 
energiplan 2020–2025, verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 2022, 
livsmedelsprogrammet för Alingsås kommun 2021–2024, riktlinjer för barnkonventionen 
samt strategi för äldreomsorgen 2022–2030 granskats.  
Vi har intervjuat representanter för varje förvaltning samt ordförande och vice 
ordförande inom varje nämnd med undantag för miljöskyddsnämnden som valde att 
besvara frågorna skriftligen. Därutöver har vi intervjuat inom kommunstyrelsen 
stabschef, de tre hållbarhetsstrategerna samt kommundirektör. 
Rapporten är faktakontrollerad av ansvariga tjänstepersoner inom berörda 
förvaltningar.  
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3 Förutsättningar för ett effektivt hållbarhetsarbete 
Förväntningarna på och ambitionerna i landets kommuner och regioner höga när det 
gäller hållbarhet, särskilt i genomförandet av de globala målen i FN:s Agenda 2030. I 
dagsläget är det frivilligt för kommuner och regioner att arbeta specifikt med agendan, 
även om de är bundna att arbeta med stora delar av agendans innehåll till följd av de 
lagreglerade grunduppdrag som de har inom sektorer som utbildning och sjukvård1. 
Det finns en bred samsyn om att denna slags ambitioner behöver omsättas i ordinarie 
styrning, ledning och verksamhetsutveckling för att kunna uppnås. Såväl Agenda 2030-
delegationen, som Statskontoret och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar 
på vikten av att integrera mål och uppföljning kopplat till Agenda 2030 i ordinarie 
styrsystem för att uppnå faktiska resultat2. 

3.1.1 Agenda 2030 målen och Sveriges genomförande av Agenda 2030 
 
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål omfattande miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. Nedan presenteras de 17 målen3. 
Mål 1: Ingen fattigdom 
Mål 2: Ingen hunger 
Mål 3: Hälsa och välbefinnande 
Mål 4: God utbildning för alla 
Mål 5: Jämställdhet 
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
Mål 7: Hållbar energi för alla 
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringar 
Mål 14: Hav och marina resurser  
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen 
Mål 17: Genomförande och globalt 
partnerskap  

 
Nationella Agenda 2030 samordnaren presenterade i maj 2022 en skrivelse till 
regeringen (2021/22:247) med den senaste uppdateringen om Sveriges genomförande 
av Agenda 2030. I skrivelsen konstateras att Sverige har flera pågående initiativ som 
bidrar till både det nationella och det globala genomförandet av Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Trots den goda måluppfyllelsen för svensk del kan 
det konstateras att Sverige fortsatt har utmaningar kopplade till agendans 
genomförande och regeringen kommer därför att intensifiera arbetet för att stärka 
samordningen och uppföljningen av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling, både nationellt och i det globala samarbetet. Att fortsatt utveckla arbetet 
med en samstämmig politik för hållbar utveckling är en central del i detta arbete. 

 
1 Statskontorets rapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner 2020:15. 
2 Se bl.a. Agenda 2030-delegationen (2019) Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens 
möjlighet SOU 2019:13, Statskontoret (2019) Delrapport: Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och 
regioner, SKR (2019) Webbrapport: Ledarskap för hållbar utveckling https://rapporter.skl.se/ledarskap-
forhallbar-utveckling.html 
3 Läs mer om Agenda 2030 målen här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-
agenda-2030/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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4 Resultat av granskningen 
4.1.1 Övergripande arbete med hållbarhet och Agenda 2030 

Iakttagelser  
Alingsås kommuns ambition att arbeta med hållbarhet och Agenda 2030 förstärktes i 
samband med upprättandet av Alingsås policy för hållbar utveckling utifrån FN:s 
Agenda 2030 mål4 år 2019.  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 20205 att de globala målen i Agenda 2030 
antas som Alingsås nya miljömål för åren 2020–2030. Kommunstyrelsen gav i 
samband med detta beslut kommunledningskontoret i uppdrag att tillse att 
ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för respektive mål och delmål i Agenda 
2030 att tas fram snarast.  
Nulägesanalysen av Agenda 2030 i Alingsås kommun genomfördes under 2020/2021 
med syftet att synliggöra kommunkoncernens arbete i förhållande till Agenda 2030. 
Analysen var tänkt att sedan ligga till grund för fortsatt planering och prioritering av vad 
Alingsås kommun ska fokusera på framöver i hållbarhetsarbetet. Enligt intervjuade 
tjänstepersoner och politiker sammanföll uppstarten med arbetet med Covid-19 
pandemin och det har lett till att arbetet med Agenda 2030 och policyn nedprioriterats. 
Däremot har anvisningarna i budget sedan 2021 inkluderat ett avsnitt som förtydligar 
att respektive nämnd och bolag ska koppla sin verksamhet till Agenda 2030 målen och 
delmålen. I och med den nya mandatperioden uppger intervjuade att finns det en 
planering för att fortsätta arbetet med hållbarhet och Agenda 2030 under 2022/2023. 

4.1.2 Övergripande roll- och ansvarsfördelning avseende kommunens 
hållbarhetsarbete 

Iakttagelser  
Kommunstyrelsen ansvarar i enlighet med sitt reglemente6 för att leda och samordna 
flera områden med bäring på hållbarhet. Till exempel användning av mark och vatten, 
miljö- och klimatarbete, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och upphandling. I övrigt 
regleras inte hur arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetspolicyn ska ledas och 
samordnas.  
Enligt samtliga övriga nämnders reglementen7 ansvarar respektive nämnd för sitt 
kärnuppdrag. I övrigt finns inget utpekat ansvar för respektive nämnd gällande arbetet 
med Agenda 2030.  

 
4 KF 25-09-2019 § 175 
5 KS 09-02-2020 § 28 
6 KS 09-03-2020 § 28 
7 Kultur- och utbildningsnämnden 2019.350 KS 
Barn-och ungdomsnämnden 2014.598 KS 
Miljöskyddsnämnden 2020.557 KS 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020.557 KS 
Socialnämnden 2019.350 KS 
Vård-och omsorgsnämnden 2014.549 KS 
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Enligt Alingsås hållbarhetspolicy (se avsnitt 3.2.2) ansvarar alla politiker och 
tjänstepersoner för att säkerställa att hållbarhetsarbetet implementeras i respektive 
verksamhet. Kommunstyrelsen har därutöver ett särskilt ansvar för att stödja nämnder, 
förvaltningar och bolag i arbetet. Strukturen för arbetet med Agenda 2030 håller vid 
tillfället för granskningen på att utformas. Centralt under kommunledningskontoret 
återfinns en grupp av hållbarhetsstrateger som sedan 1 juni 2022 ligger under kansli- 
och juridikenheten. 
Vid tid för granskningen finns tre hållbarhetsstrateger med samordningsansvar för 
följande inriktningar: 

- miljö- och klimatfokus.  
- social hållbarhet, uppdelad på folkhälsa och mänskliga rättigheter. 

Sedan 2021 har en styrgrupp för Agenda 2030 funnits i kommunen. Under 2021 
genomfördes workshops med chefer och verksamhetskontrollers för att ta fram 
underlag till syftet med styrgruppen. Workshopen resulterade i ett beslut där en 
representant från förvaltningsstaben är med i stället för förvaltningschefen. Styrgruppen 
träffas en gång i månanden.  
Till styrgruppen finns även ett Agenda 2030-nätverk som i huvudsak har uppgiften att 
arbeta med hållbarhetsfestivalen som genomförs årligen i kommunen. Intervjuade 
strateger uppger att det finns utvecklingspotential gällande styrgruppen och nätverket 
samt att formerna för grupperna ännu inte är helt satta. 
Intervjuade representanter från respektive förvaltning och nämnd uttrycker att varje 
politiker och tjänsteman har ett eget ansvar som upplevs som tydligt. Däremot uppger 
en majoritet av intervjuade att det kvarstår en del arbete när det kommer till 
samverkansformer för styrgruppen och nätverket samt den enskilda medarbetarens 
förståelse för hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030.  

4.1.3 Kunskap och kompetens om hållbarhet och Agenda 2030 
 
Iakttagelser  
Samtliga intervjuade representanter för respektive förvaltning och nämnd delar bilden 
att det generellt finns en förståelse för vad hållbarhet och Agenda 2030 innebär, men 
att det saknas kunskap om hur det ska omsättas i praktiken.  
Inom förvaltningarna upplevs kunskapen och kompetensen finnas på olika nivåer och 
det skapar enligt intervjuade en ojämn fördelning av hållbarhetsarbetet, där vissa 
förvaltningar och enheter ligger längre fram i sitt hållbarhetsarbete än andra. 
Gemensamt för samtliga intervjuade presidier är att det även för politiken  
upplevs finnas ett behov av kunskap- och kompetensökning gällande hållbarhet och 
Agenda 2030.  
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4.1.4 Kommentarer och bedömning  
Vi kan konstatera att ansvaret för att leda och följa upp arbetet med hållbarhet och 
Agenda 2030 till viss del finns utpekat i organisationen. Genom hållbarhetspolicyn 
pekas kommunstyrelsens ansvar för hållbarhetspolicyn. 
I övrigt finns inget utpekat ansvar för respektive nämnd gällande arbetet med Agenda 
2030 
Strukturen internt för att arbeta med frågan är under uppbyggnad där en styrgrupp och 
ett nätverk planeras att användas för att utveckla arbetet med hållbarhetspolicyn och 
Agenda 2030.  Vår bedömning är att styrgruppen och nätverket är en god början och 
att detta arbete behöver fortgå för att öka samverkan inom kommunens 
hållbarhetsarbete. 
Vi ser även att det kvarstår arbete med att sprida information och skapa förståelse på 
alla nivåer i organisationen kring hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. Med 
detta i beaktande är vår bedömning att det vid tillfället för granskningen delvis finns en 
tydlig roll-och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnder avseende 
arbetet med Agenda 2030.  
Kunskap och kompetens om hållbarhet och Agenda 2030 upplevs av intervjuade 
politiker och tjänstepersoner som otillräcklig. Den generella förståelsen är inte tillräcklig 
för att kunna omsätta det till praktiskt arbete i verksamheterna. Av granskningen 
framgår att det finns ett väsentligt behov av utbildning och kompetensutveckling 
gällande hållbarhet och Agenda 2030. Genom detta är vår bedömning att 
förvaltningarna kunskap och kompetens inte är tillräckligt väl tillgodosedd för ett 
ändamålsenligt och effektivt arbete relaterat till Agenda 2030. 
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4.2 Mål och styrdokument 

4.2.1 Styrmodell och budget 2022–2024 
Enligt Alingsås kommuns styrmodell sker målarbetet genom tre övergripande 
arbetssätt: mål- och resultatstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning.  
Alingsås budget 2022–20248 tar sin utgångspunkt i kommunens Vision 20409: 
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, 
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.” 
Budgeten definierar fem prioriterade mål för kommunen: 

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och 
föreningsliv. 

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling. 

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från 
kommunen. 

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar. 
5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad 

natur och kulturmiljö. 
De prioriterade områden preciseras med hjälp av indikatorer som mäter utvecklingen 
mot dem. Målen följs upp i samband med respektive bokslut. Eftersom indikatorerna 
endast delvis fångar upp måluppfyllelsen, kompletteras de med kvalitativa 
bedömningar. De kvalitativa bedömningarna analyseras endast på 
kommunövergripande nivå. 

4.2.1.1 Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument 2022–
2024 
Till styrmodellen och budget finns en bilaga med anvisningar för nämnderna och 
bolagen 2022–2024. Utifrån de prioriterade målen formulerar nämnderna sina egna 
mål. Av anvisningarna framgår det att kommunen har fastslagit en policy för hur 
kommunen ska arbeta med Agenda 2030. Policyn innebär antagande av ett antal 
principer som ska genomsyra kommunens styrning och följas upp årligen i samband 
med årsredovisning.  
Med anledning av detta ska nämnden i sin budget, i den mån det är relevant, koppla an 
Agenda 2030:s olika delmål till sina mål. Detta bland annat i syfte att utgöra ett 
underlag till den årliga uppföljningen av kommunens policy. Det kan till exempel 
innebära att nämnden kopplar på ett jämställdhetsperspektiv (mål 5 i Agenda 2030) till 
ett nämndmål, och följer upp detta vid bokslut. Nämnden utgår från kommunens 
nulägesanalys av Agenda 2030 samt RKA:s nyckeltalssamling i Kolada vid identifiering 
av olika perspektiv/målkopplingar. Av anvisningarna framgår att det är tillräckligt att 

 
8 KF 03-11-2021 § 232 
9 KF 28-03-2018 § 55 
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koppla ihop målet med ett av agendans övergripande 17 mål, vid behov kan sedan 
uppföljningen omnämnda vissa specifika delmål därinom. 

4.2.2 Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s agenda 2030  
Alingsås kommuns hållbarhetspolicy utgår från de globala målen i Agenda 203010 och 
syftet med policyn är att beskriva hur kommunen ska nå de globala målen. Policyn 
’tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för 
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet’. 
Policyn har fem principer för ett hållbart Alingsås: 

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.  

2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även 
utanför kommunens gränser ska vägas in.  

3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett 
Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom 
att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och 
civilsamhället.  

4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun 
och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska 
ha ett lärandeperspektiv.  

5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt 
och externt.  

Enligt policyn ansvarar alla politiker och tjänstepersoner för implementeringen av 
denna policy, och den vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och 
bolagsstyrelser. Därutöver skall policyn verka styrande i planering, budgetering, 
upphandling, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet. 
Kommunens målsättningar gällande policyn beskrivs i kommunfullmäktiges budget och 
hanteras i kommunens budgetprocess. Politiker och tjänstepersoner ansvarar för att 
policyn implementeras i respektive verksamhet. Nämnder och styrelser kan utefter 
behov ta fram riktlinjer för hur arbetet ska utföras. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i 
arbetet. Styrelsen ansvarar för uppföljningen av policyn årligen. I arbetet ingår att 
utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. 
 
 
 

 
 §10 KF 25-09-2019 § 175 
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4.2.2.1 Uppföljning av hållbarhetspolicyn 
Av intervjuerna framgår att en kommunövergripande rapport med Agenda 2030-
redovisning/ hållbarhetsbokslut framarbetades för första gången till årsbokslutet 2021. 
Rapporten återremitterades till förvaltningen för vidareutveckling. På grund av detta har 
hållbarhetsbokslutet inte ingått i denna granskning. 

4.2.3 Klimatstrategi Alingsås kommun 
Alingsås klimatstrategi är ett övergripande styrdokument som antogs av fullmäktige 
den 15 juni 2022 §146. Det finns inga konkreta åtgärder i strategin, men den skall bidra 
till kommunens hållbarhetspolicy. Den utgår från fem principer som ska tillämpas: 

1. Långsiktighet – Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning som ska väljas i första hand. 

2. Helhetsperspektiv – Åtgärder ska planeras ut ett helhetsperspektiv och hänsyn 
till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas. 

3. Samverkan – Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela 
organisation – ett Alingsås – som skapar förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling genom att arbeta med invånare, myndigheter, näringsliv, 
föreningsliv och civilsamhället. 

4. Nytänkande – All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling 
Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom 
arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv. 

5. Kommunikation – Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt 
kommuniceras både internt och externt. 

Strategin utgår ifrån FN:s Agenda 2030, och nämner att alla de globala målen är 
’integrerade och odelbara och klimatstrategin skall bidra till genomförandet av alla 
dessa mål’. Åtgärder skall enligt strategin integreras i kommunens verksamhetsplan 
och budget, men även i handlingsplaner som ’uppdateras oftare än den övergripande 
klimatstrategin’.  
Enligt strategin skall ansvaret fördelas på alla kommunens nämnder, bolag och 
förbund. Kommunen skall även samarbeta med näringsliv, akademi och civilsamhälle 
för att utveckla kommunens klimatarbete.  
Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera arbetet strategiskt, men alla 
verksamheter inom kommunen ska integrera och följa upp klimatarbetet inom ordinarie 
styrning och ledning.  
Uppföljning av strategin ska ske utifrån tillgängliga data. Vidare framgår att vart fjärde 
år ska en djupare analys genomföras i form av ett ’klimatbokslut’. Strategin skall även 
utvärderas som en integrerad del av kommunens/nämndernas ordinarie 
verksamhetsuppföljning, Agenda 2030-redovisning och hållbarhetsbokslut.  
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4.2.4 Övriga styrdokument med bäring på hållbarhet 
Utöver ovan nämnda styrdokument finns ett antal planer, riktlinjer och strategier som 
har bäring på Agenda 2030. Nedan presenteras styrdokumenten samt huruvida det 
finns en konkret koppling till de 17 mål som återfinns i Agenda 2030 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en översiktsplan, och Alingsås 
antog kommunens långsiktiga översiktsplan av kommunfullmäktige den 31 oktober 
2018, § 182. I planen lyfts de tre aspekterna av social-, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet fram, och till fysisk planering kopplas speciellt mål 11, Hållbara städer och 
samhällen. Även mål 3 (hälsa och välbefinnande), 5 (jämställdhet), 6 (rent vatten och 
sanitet), 7 (hållbar energi), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 13 
(bekämpa klimatförändringar), 15 (ekosystem och biologisk mångfald) kopplas 
samman med fysisk planering. 
Alingsås Energiplan 2020–2025 antogs av fullmäktige 27 maj 2020 §55, enligt lag 
(1977:439), och syftar till att ge en gemensam bild av kommunens tillförsel, distribution 
och användning av energi. Strategin följer flera energi- och klimatmål som Sverige 
åtagit på nationell och EU-nivå, och angående Agenda 2030 är strategin speciellt 
kopplad till SDG 7 gällande Hållbar energi för alla.  

Verksamhetsplanen för folkhälsa och social hållbarhet 2022 antogs av fullmäktige 17 
november 2021 §198, utgår från den årliga verksamhetsplanen och fungerar som ett 
tvärsektoriellt samverkansavtal under samtliga Agenda 2030 mål och berör alla 
strategiska områden. Strategin implementeras genom en styrgrupp som utgöras av 
kommunens och regionens gemensamma presidium, kommunledningsgruppen samt 
en referensgrupp men minst en representant från varje förvaltning.  
I strategin utges tre målområden, vilka är social inkludering, fullföljda studier samt 
psykisk hälsa/ohälsa vilka kopplas till Agenda 2030 målen 3 (hälsa och 
välbefinnande), 4 (god utbildning för alla), 5 (jämställdhet), 10 (minskad ojämlikhet) 
och 11 (hållbara städer och samhällen). 
Livsmedelsprogrammet för Alingsås kommun 2021–2024 antags av fullmäktige 31 
mars 2021 §20, syftar till att maten skall ”lagas med bra råvaror, vara sensoriskt 
stimulerande och bidra till en god helhetsupplevelse samt bidra till god folkhälsa och en 
hållbar livsmedelskedja”. Strategin nämner inte Agenda 2030 och kopplas inte med 
specifika mål under denna agenda, men strävar till god hälsa och hållbarhet genom att 
minska konsumtionen av kött samt vidta åtgärder för att minska matsvinn. 
Riktlinjer för barnkonventionen antogs av fullmäktige 6 september 2021 §146, baseras 
på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter samt konvention om barnets 
rättigheter, som är upptagen i svensk lag (2020-01-01) och är ett stöd till samtliga 
förvaltningar för implementeringen av ett barnrättsperspektiv. Vi noterar att strategin 
inte kopplar direkt till Agenda 2030 eller något specifikt mål/delmål.     
Strategi för äldreomsorgen 2022–2030 antogs av fullmäktige 24 november 2021 § 240, 
anger kommunens målsättningar för de omställningar som äldreomsorgen kräver för att 
möta de utmaningar som förvaltningen står inför de kommande åren. Strategin anger 
inte social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet och kopplar inte direkt till Agenda 2030 
eller något specifikt mål.  
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4.2.5 Kommentarer och bedömning 
Vi kan fastlägga att Alingsås kommun har ett styrdokument i form av en policy för 
arbetet med Agenda 2030. Vidare kan vi konstatera att kommunens styrmodell har en 
koppling till Agenda 2030 utifrån att budgetanvisningarna hänvisar till policyn. 
Vi noterar att det i varierande grad går att utläsa hur de fem kommunövergripande 
målen i budget är kopplade till kommunens antagna hållbarhetspolicy eller Agenda 
2030. Vissa av målen har en tydlig skrivelse kopplat till Agenda 2030 medan andra 
indirekt rör det genom att området berör Agenda 2030, till exempel utbildning. 
Budgetanvisningarna anger på ett tydligare sätt hur respektive nämnd i sin egen 
budget ska koppla sina nämndsmål till Agenda 2030 mål och delmål. 
I budget 2022–2024 kan vi se att indikatorerna för de fem kommunövergripande målen 
inte är fördelade på könsuppdelad statistik. Könsuppdelad statistik syftar till att 
synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Genom att använda 
sig av könsuppdelad statisk stärks kopplingen till Agenda 2030 och mål nummer fem 
om jämställdhet. Vi ser ett värde i att könsuppdelad statistik genomsyrar rapportering 
och uppföljning av Agenda 2030 vid rapportering i samband med årsredovisning och 
hållbarhetsrapportering.  
Med bakgrund av detta bedömer vi att förutsättningarna för att styra och följa upp 
arbetet kan förtydligas. Det bidrar även till en ökad spårbarhet i de insatser som görs 
och den rapportering som sker i samband med redovisningen av hållbarhetsarbetet. 
Vid en genomgång av övriga styrdokument med bäring på hållbarhet kan vi konstatera 
att det finns varierande grader av kopplingar till Agenda 2030 och hållbarhet. Den 
beslutade klimatstrategin har tydligast koppling till hållbarhetspolicyn i utförande och i 
uppföljning.  
För att minska risken för styrträngsel och målkonflikter mellan olika styrdokument är vår 
bedömning att en översyn av styrdokumentens koppling till Agenda 2030 med fördel 
kan genomföras. 
Den samlade redovisningen för hållbarhetsarbetet 2021 har vi inte bedömt inom ramen 
för granskningen, då den återremitterades av politiken. Vår uppfattning är dock att 
nästa års redovisning av hållbarhetsarbetet kommer att vara mer omfattande och 
underbyggd eftersom det pågår ett arbete med detta område under 2022. 
Hållbarhetsrapportering är ett av kommunens främsta verktyg att kommunicera 
kommunens hållbarhetsarbete externt men även internt.  
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4.3 Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med Agenda 2030 
Iakttagelser  
Enligt anvisningarna till budget ska nämnderna koppla Agenda 2030 mål och delmål till 
nämndens budget. Nämnden ska utgå från kommunens nulägesanalys av Agenda 
2030 samt Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) nyckeltalssamling i 
Kolada11 vid identifiering av olika perspektiv/målkopplingar. Nämnder och styrelser kan 
enligt policyn för hållbar utveckling, utefter behov ta fram riktlinjer för hur arbetet ska 
utföras. 
Nedan presenteras respektive nämnds arbete med hållbarhet och Agenda 2030 utifrån 
anvisningarna i budget och hållbarhetspolicyn. 

4.3.1 Inventering och prioritering samtliga nämnder 
Inför budget 2022 uppger samtliga intervjuade tjänstepersoner och förtroendevalda att 
en analys av vilka Agenda 2030 mål som kan kopplas till budgeten har genomförts. En 
majoritet av de intervjuade delar bilden att processen med att koppla målen till 
budgeten till viss del var krystat. De vill säga inte självklart vilka mål som skulle höra till 
vilka samt hur väl kopplingen egentligen hänger ihop. Av intervjuerna framgick som 
exempel att det fanns en diskussion om att ta delmål från Agenda 2030 i uppföljningen 
men att det slutade med att de inte hamnade i budgeten. 
Samtliga nämnder/styrelse fick frågan om de har beslutat någon specifik riktlinje utifrån 
hållbarhetspolicyn.  
En av sju nämnder/styrelse uppger att de aktivt har integrerat hållbarhetspolicyn i ett 
styrande dokument specifikt för nämnden och det var kultur- och utbildningsnämnden 
som uppger att hållbarhetspolicyn var en integrerad del inför framtagandet av policyn 
för framtidens kultur-, idrott- och fritidsliv12.  

4.3.2 Internbudget samtliga nämnder 
Vid en genomgång av samtliga nämnders ekonomiska översikt kan vi konstatera att 
det inte finns någon koppling till hållbarhetspolicyn eller mål/delmål i Agenda 2030. 

4.3.3 Mål och aktiviteter 
Kommunstyrelsen 

Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar kommunstyrelsen med 
fyra av dessa under 2022. Kommunstyrelsen har baserat på de fyra prioriterade målen 
från kommunfullmäktige beslutat åtta nämndmål varav sex har en koppling till ett 
Agenda 2030 mål. Samtliga åtta nämndmål har en eller fler indikatorer med målvärden 
för år 2022.  

 
11 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. 
Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner.  
12 Kultur- och utbildningsnämnden, 2022-05-18 § 47 
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Kommunstyrelsen har i sin budget prioriterat 12 fokusområden för verksamhetens 
arbete med bäring på hållbarhet.  
 
Barn-och ungdomsnämnden 

I barn-och ungdomsnämndens budget finns en skrivelse som tydliggör att nämndens 
mål är i linje med kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy. I budget framgår att barn- och 
ungdomsnämnden arbetar förebyggande på olika nivåer för att där igenom nå social 
hållbarhet. Detta sker bland annat genom utbildning och omsorg samt genom 
verksamhet som gynnar integration och inkludering. 
Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar barn- och 
ungdomsnämnden med två av dessa under 2022. Barn-och ungdomsnämnden har 
baserat på de två prioriterade målen från kommunfullmäktige beslutat om åtta 
nämndmål. Samtliga nämndmål har en koppling till Agenda 2030 mål och samtliga åtta 
nämndsmål har en eller fler indikatorer med ett målvärde för år 2022. 
 
Kultur-och utbildningsnämnden 

I kultur-och utbildningsnämndens budget återfinns en skrivelse som beskriver hur 
nämnden kopplar sina mål till kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy: ”Kultur- och 
utbildningsnämndens uppgifter är att arbeta förebyggande på olika nivåer och där 
igenom nå social hållbarhet. Detta sker bland annat genom utbildning, riktade 
insatserför att öka självförsörjningsgraden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, 
fritidsgårdsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom verksamhet 
som gynnar integration och inkludering. Genom en hållbar besöksnäring arbetar 
nämnden bland annat med att skapa och förmedla destinationer som har så lite onödig 
miljöpåverkan som möjligt.” 

Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar kultur- och 
utbildningsnämnden med fyra av dessa under 2022. Kultur- och utbildningsnämnden 
har baserat på de fyra prioriterade målen från kommunfullmäktige beslutat fem 
nämndmål och samtliga har en koppling till Agenda 2030 målen. Samtliga fem 
nämndsmål har en eller fler indikatorer med ett målvärde för år 2022. 
 

Miljöskyddsnämnden 

Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar miljöskyddsnämnden 
med tre av dessa under 2022. Miljöskyddsnämnden har baserat på dessa tre 
prioriterade mål från kommunfullmäktige beslutat sju nämndmål. Samtliga har en 
koppling till Agenda 2030 målen och har en eller fler indikatorer med ett målvärde för år 
2022. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar samhällsbyggnads- 
nämnden med fyra av dessa under 2022. Samhällsbyggnadsnämnden har baserat på 
dessa fyra prioriterade mål från kommunfullmäktige beslutat fem nämndmål. Samtliga 
har en koppling till Agenda 2030 målen och har en eller fler indikatorer med ett 
målvärde för år 2022. 
 

Socialnämnden  

I socialnämndens budget återfinns en beskrivning av hur nämndens mål är kopplade till 
kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy. Socialnämnden arbetar med att förebygga eller 
förhindra social och ekonomisk utsatthet och bidrar genom det till social hållbarhet. 
Arbetet sker framför allt i form av riktat förebyggande och stödjande insatser till barn 
och unga, personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt ekonomiskt 
stöd i form av ekonomiskt bistånd. Arbetet omfattar även att ge stöd och skydd till de 
som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. 
Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar socialnämnden med två 
av dessa under 2022. Socialnämnden har baserat på dessa två prioriterade mål från 
kommunfullmäktige beslutat sex nämndmål varav tre har koppling till Agenda 2030 
målen. Samtliga sex nämndsmål har en eller fler indikatorer med ett målvärde för år 
2022. 
 
Vård-och omsorgsnämnden 

Av kommunfullmäktiges fem prioriterade mål i budget arbetar vård-och 
omsorgsnämnden med två av dessa under 2022. Vård-och omsorgsnämnden har 
baserat på dessa två prioriterade mål från kommunfullmäktige beslutat om fyra 
nämndmål varav en har en koppling till Agenda 2030 målen. Samtliga fyra nämndsmål 
har en eller fler indikatorer med ett målvärde för år 2022. 
 
Nyckeltal Kolada 

Nämnderna och styrelsen har i begränsad utsträckning använt sig av Koladas 
identifierade nyckeltal för uppföljning av Agenda 2030, däremot återfinns andra 
nyckeltal, dock inte direkt utpekade för uppföljning av Agenda 2030. 

4.3.4 Uppföljning och återrapportering 
Uppföljning sker dels genom analys av budget och dess utfall, dels genom delårs- och 
helårsredovisningar.  
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4.3.5 Bedömning och kommentarer  
Sammantaget ser vi att kommunstyrelsen och nämnderna har valt nämndsmål baserat 
på kommunfullmäktiges prioriterade mål och att de till viss del har följt anvisningarna 
för budget 2022–2024. Vi kan se att kommunstyrelsen och nämnderna alla har kopplat 
sina mål till Agenda 2030. Dock i varierande grad då vissa har kopplat samtliga mål till 
Agenda 2030 medan andra enbart kopplat en del av målen till Agenda 2030. 
En explicit koppling till kommunfullmäktiges hållbarhetspolicy återfinns endast i vissa 
nämnders budget. Vi bedömer att en koppling, allra helst genom väsentlighetsanalyser 
med fördel kan användas för att identifiera och formulera mätbara indikatorer och 
nyckeltal kopplat till Agenda 2030. Här är det viktigt att väga in den ambitionshöjning 
som Agenda 2030 innebär. Vidare kan vi se att nämnderna och styrelsen i varierande 
grad använder sig av Koladas identifierade nyckeltal för uppföljning av Agenda 2030. 
Vår bedömning framåt är att fokus bör ligga på att bryta ned och arbeta in Agenda 
2030-målen och de inriktningar som angivits i budget med tillhörande anvisningar på 
ett mer tydligt sätt. 
Åtgärder och aktiviteter följs upp genom den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen. 
Dels genom utfall av budget, dels i samband med del- och årsbokslut. Genom denna 
struktur bedömer vi att det skapas förutsättningar för att kontinuerligt följa upp 
måluppfyllelsen och genomförda åtgärder/aktiviteter. Vi bedömer att spårbarheten från 
inventering och prioritering av behov utifrån Agenda 2030 till uppföljningsbara mål och 
aktiviteter på styrelse- och nämndnivå kan förtydligas.  
Vår bedömning är att nämndernas och styrelsens arbete med att integrera Agenda 
2030 i den ordinarie styrningen har påbörjats. Vi anser dock att det krävs fortsatta 
insatser och ökad samordning och planering för att målsättningarna i Agenda 2030 och 
antagen hållbarhetspolicy ska förverkligas. 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas arbete att integrera Agenda 
2030 i den ordinarie styrningen har påbörjats och utgör en grund för fortsatt arbete 
framåt. Vi bedömer dock att det fortsatt kvarstår behov av att tydliggöra hur styrelse 
och nämnder ska arbeta för att förverkliga målsättningarna i Agenda 2030 och antagen 
policy. 
Av granskningen framgår att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp 
hållbarhetspolicyn. I övrigt finns inget utpekat ansvar för respektive nämnd gällande 
arbetet med Agenda 2030 
I kommunen är den interna strukturen för hållbarhetsarbetet under uppbyggnad. Vid tid 
för granskningen finns en styrgrupp och nätverksgrupp på plats. Dock uppges de 
exakta formerna för grupperna inte vara klara och det är inte beslutat hur grupperna 
ska se ut framgent.  
I nuvarande budgetar kan vi se att indikatorerna inte är fördelade på könsuppdelad 
statistik. Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns 
förutsättningar, livsvillkor och behov. Vi ser ett värde i att könsuppdelad statistik 
genomsyrar rapportering och uppföljning av Agenda 2030.  
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Åtgärder och aktiviteter följs upp genom den ordinarie styr- och uppföljningsprocessen. 
Dels genom utfall av verksamhetsplan, dels i samband med del- och årsbokslut. 
Genom denna struktur bedömer vi att det skapas förutsättningar för att kontinuerligt 
följa upp måluppfyllelsen och genomförda åtgärder/aktiviteter.  
Vi bedömer att förvaltningarnas kunskap och kompetens inte är tillräckligt väl 
tillgodosedd för ett ändamålsenligt och effektivt arbete relaterat till Agenda 2030. 
Vidare är vår bedömning är att spårbarheten från aktiviteter till hållbarhetsredovisning 
är viktig. Hållbarhetsredovisning är ett av kommunens främsta verktyg för att 
kommunicera kommunens hållbarhetsarbete externt men även internt. 
Hållbarhetsredovisningen ska vara transparent och spårbar till arbetet i 
verksamheterna. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:  
 
• Att reglementet förtydligas vad avser ansvaret för att leda och samordna 

kommunens hållbarhetsarbete och antas av kommunfullmäktige. 
 

• Att tillse att det inom förvaltningsorganisationen är tydligt på vilket sätt arbetet 
med Agenda 2030 ska styras, följas upp och återrapporteras.  

• Att ta fram en grundläggande utbildning med fokus på praktisk tillämpning som 
respektive nämnd kan anpassa till sin egen verksamhet för att konkretisera 
hållbarhetsarbetet utifrån medarbetarnas vardag.  

• Att hållbarhetspolicyn och kommunens ambitioner utifrån Agenda 2030 görs känd 
i hela organisationen.  

• Att fortsätta utveckla samverkansformer mellan förvaltningarna, förslagsvis genom 
redan befintlig styrgrupp och nätverk för hållbarhetsarbetet. 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnder:  

• Att reglementen för berörda nämnder förtydligas med ansvar för arbetet med 
hållbarhet och Agenda 2030. 

• Att säkerställa en tillräcklig kunskapsnivå inom verksamheterna.   

• Att genomföra väsentlighetsanalyser och identifiera vilka mål och delmål i 
Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten.  

• Att inför arbetet med kommande nämndbudgetar, använda väsentlighetsanalyser 
för att identifiera och formulera mätbara indikatorer och nyckeltal kopplat till 
Agenda 2030. Här är det viktigt att väga in den ambitionshöjning som Agenda 
2030 innebär.  

• Att undersöka möjligheterna till att inkludera könsuppdelad statistik i nyckeltal för 
vidare uppföljning och analys.  
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