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Förord
Alesamhällets utveckling ger en beskrivning av läget i Ale och är en viktig grund till det som sedan
leder fram till verksamhetsplan och budget för Ale för de kommande fyra åren. De politiska
partierna skriver sedan sina inriktningsdokument som till delar tar sin utgångspunkt i information
som finns i Alesamhällets utveckling. Som i sin tur ger förvaltningen utgångspunkter för de förslag
till verksamhetsplan och budget som ska beredas och antas av kommunfullmäktige i juni 2019.
Verksamhetsplanen har fortsatt fokuserat på hållbarhetens tre dimensioner. Sverige har antagit FN:s
mål inom Agenda 2030 och bestämt att mycket av arbetet måste genomföras på kommunnivå. Vi
står nu inför ett både spännande och utmanande arbete , att anpassa vår organisation och vårt sätt
att leva som är avgörande inte bara i det korta perspektivet utan också för alla kommande
generationer.
För att förenkla kopplingen mellan kommunens övergripande målsättningar och planering för Ale
baseras denna utgåva på Agenda 2030 och de 17 målsättningarna. Varje målsättning är inte lika
aktuell för verksamheten i Ale men förhoppningen är att formen på ett bra sätt ska skapa
förutsättningar för politiskt inriktningsarbete.
Arbetet med Alesamhällets utveckling har baserats på material från förvaltningens alla delar.
Utvecklingsavdelningen har bearbetat materialet för att göra det så likvärdigt och lättillgängligt som
möjligt.
Vi hoppas att materialet ska väcka tankar och utgöra en grund för diskussioner i många olika
sammanhang.
Trevlig läsning
Ken Gunnesson
tf Kommunchef
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Illustration: Azote images för Stockholm Resilience Centre

Genom antagandet av Agenda 2030 under 2015 har FNs medlemsländer enats
om en global agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030, med sjutton globala
mål, spänner över en lång rad samhällsutmaningar, från att utrota fattigdomen
och minska ojämlikheter till att bekämpa klimatförändringarna. De globala
målen är integrerade och odelbara vilket innebär att inget mål kan nås på
bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att de
ska kunna uppnås
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Alesamhällets utveckling är första steget i en process som leder fram till verksamhetsplan och
budget för Ale för fyra år framåt. Denna utgåva utgör grunden för arbetet med planen 2020-2023.

Så här läser du dokumentet:

Bakgrund
Här är det övergripande innehållet i det globala målet beskrivet.

Sverige
Här beskrivs de nationella förutsättningarna och aktuella områdena för målsättningen

Ale
Här beskrivs kort de områden som kommunen har rådighet över för målsättningen. Här presenteras
även Ales indikatorer och annan data på de områden som ingår för målsättningen.

Framtida utmaningar
Här presenteras förvaltningens framtida utmaningar för Alesamhället inom det globala målet.

Delområden, folkhälsoområden och detaljområden.
All registerbaserad statistik från SCB redovisas i delområden som är baserad på nyckelkodområden. I Ale finns
det 10 delområde: Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Starrkärr/Kilanda/Ryd, Älvängen, Skepplanda,
Hålanda och Alvhem. Dessa områden summeras upp i folkhälsoområden när det finns behov till exempel om
det finns för individer i delområdet.
Dessa områden är; Södra Ale som består av delområde Surte och Bohus; Centrala Ale, som består av
delområde Nödinge, Nol, Alafors och Starrkärr/Kilanda/Ryd; Norra Ale, som består av Älvängen,
Skepplanda, Hålanda och Alvhem.
Ibland behövs större områden brytas ned till mindre områden för att se skillnader och analysera. Delområde
Älvängen och Nödinge har bryts ned till detaljområden, som är mindre områden än delområdet.
Utländsk bakgrund
Svensk bakgrund definieras som en inrikes född person med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född
och utrikesfödd förälder. En person med utländsk bakgrund är utrikesfödd eller har två utrikesfödda föräldrar.
Disponibel inkomst
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som
uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
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I Sverige lever 15 procent i
relativ fattigdom, äldre och
ensamstående kvinnor utan
barn utgör de största
grupperna i Ale. Antal hushåll
med barn som har försörjningsstöd har ökat. 11,3 procent
av hushållen med barn lever i
relativ fattigdom, men det
finns stora geografiska
skillnader

Hunger och felnäring är
världens största hälsorisk. I
Sverige är det inte hunger och
undernäring som är de största
utmaningarna. I stället är
ohälsosamma matvanor
tillsammans med otillräcklig
fysisk aktivitet två stora
riskfaktorer för ohälsa och för
tidig död. I Ale har andelen
elever med övervikt/fetma ökat.

Folkhälsan i Ale är god och i
flera avseenden blir den bättre.
Samtidigt är hälsan inte jämnt
fördelad, vilket exempelvis kan
ses i skillnad i tandhälsa,
medellivslängd eller psykisk
ohälsa. Framtida utmaningar är
de hälsoskillnader som finns
mellan olika grupper av kvinnor
och män i samhället samt den
växande psykiska ohälsan.

Fler går ut årskurs 9 med
behörighet till ett
yrkesprogram, men elever
som har föräldrar med högre
utbildning lyckas bättre.
Utmaningar framöver är
likvärdighet i kvalité och att
kompensera för elevers
skilda förutsättningar, samt
kompetensförsörjning.

Kvinnor har en lägre inkomst
än män i Ale, skillnaden är
störst i åldern 45-54 år. Även
hälsoskillnader finns, kvinnor
uppger generellt en sämre
hälsa. Våld i nära
relationer är fortsatt
ett stort problem
för jämställdheten i
kommunen.

Målet är tillgodosett idag.
Utmaningarna ligger i att
bibehålla detta. Dels är det
stora behov av underhåll av
VA-ledningsnätet då mycket
byggdes ut på 50-70 och nu
börjar bli gammalt. Dels är
det klimatförändringarna
som ger oss både torrare
somrar och blötare vintrar.

Användningen av fossila
bränslen är fortsatt hög,
framförallt inom
transportsektorn. Andelen
personbilar som drivs av
förnyelsebara bränslen är
fortfarande väldigt låg

Arbetslösheten har minskat
sedan 2016, men de som
fortsatt är arbetslösa har
komplexa utmaningar. Det
finns stora rekryteringsbehov i framtiden, när allt
färre arbetsföra ska försörja allt
fler äldre och yngre. Det finns
stora investeringbehov samtidigt
som det ekonomiska världsläget
är osäkert.

Tillgången till kollektivtrafik är
god, 15 procent av resorna i
Ale sker med kollektivtrafik
och 72 procent bor i närheten
av kollektivtrafikslägen. Ett
diversifierat näringsliv är viktigt
för att skapa en bred och
mindre könslig arbetsmarknad. Digitaliseringen
medföra stora möjligheter
och utmaningar

Inkomsterna och skillnaderna i
inkomst ökar i Ale. Personer
med utländsk bakgrund har
lägst inkomst och män 45 - 54
har högst. Utbildningsnivå
ökar i Ale, framförallt i
tätorterna. Segregationen
mellan landsbygd och tätort,
utländska och inrikes
bakgrund är en utmaning.

Ale växer kraftigt, främst
på grund av inflyttning,
vilket ställer krav på
bostadsbyggande och
investeringar i infrastruktur.
Återvinningen ökar och
andelen nybyggda bostäder i
kollektivtrafiknära läge är 64
procent. Utmaningar framåt
är klimatanpassning och
bostadsbristen.

Koldioxidutsläppen från
konsumtionen är fortsatt hög.
Begreppet ”cirkulär ekonomi”
trendar, alltså en strävan mot
mer kretslopp i mellan
konsumtion och produktion. I
praktiken finns det dock många
områden där detta kretslopp är
obefintligt.

Ännu syns inte en tillräcklig
minskning av
koldioxidutsläppen för att
nå de mål som sattes i Paris
2015. I Ale går det åt rätt håll
men för långsamt. De stora
utsläppen kommer från
transporter och industri.
Exempelvis är det en svag
ökning antal körda mil med
bil per invånare

Nationellt och globalt finns
flera utmaningar kopplade
till de marina resurserna.
Ales påverkan på havet är
genom Göta älv och mindre
åar som tar med sig bland
annat orenat avlopp och
skräp när de rinner ut i havet.

Förlusten av biologisk mångfald
är hög. Förutom förlusten
i sig bidrar det till balansrubbning i ekosystemen och en
minskning av ekosystemtjänster
I Ale finns många områden
med höga natur- och
rekreationsvärden som idag
saknar skydd.

Avsaknad av våld och hot,
transparens och god samhällsstyrning är förutsättningar för
tillit och trygghet. I Ale ökade
valdeltagande något för 2018,
samtidigt är det en låg andel
som känner sig som en del av
samhällsutvecklingen. Känslan
av trygghet har minskat något
över tid, trots att andelen
våldsbrott minskar.

Samhällsutmaningarna vi står
inför kan inte lösas av enskilda
offentliga aktörer, företag eller
universitet. Det krävs effektiv
samverkan mellan politik,
näringsliv, offentlig verksamhet,
civilsamhället och forskning.
Utmaningarna kräver nya
lösningar som tar ett större
grepp och ser till helheten,
snarare än delarna.
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Ikonerna för de 17 globala målen och de 169 delmålen är framtagna av Trollbäck+company
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1 Ingen Fattigdom

1.1 Bakgrund
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist
på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Då omnämns ofta begreppet
multidimensionell fattigdom. Globalt sett är kvinnor och flickor mest utsatta. För mål 1 är det
viktigt att alla länder inkluderas oavsett ekonomisk status, då fattiga människor även finns i rika och
medelinkomst-länder. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå
människors möjlighet att ta del av de mänskliga rättigheterna. Fattigdomsbekämpning är ett
övergripande mål för Agenda 2030 och har därför tydliga kopplingar till samtliga 17 globala mål.

1.2 Sverige
I Sverige har vi ett väl utbyggt välfärdssystem och en hög levnadsstandard, men vi saknar en officiell
nationell definition av fattigdom. Ökande inkomst-skillnader och högre andel som lever i relativ
fattigdom innebär att även Sverige har utmaningar inom området. Den inkomstrelaterade
ojämlikheten har ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land sedan 1990 och ligger på den
högsta nivån i Norden.1 Enligt delmål 1.2 ska vi till 2030 minst halvera den andel kvinnor, män och
barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. Det är ett delmål som den
offentliga sektorn har ett ansvar att arbeta med för att uppfylla.
Att mäta fattigdom
Sverige har ingen nationell definition av fattigdom, men i diskussionen om fattigdom används ofta
begreppen absolut och relativ fattigdom. Absolut fattigdom innebär inkomster eller tillgångar under
en definierad nivå medan relativ fattigdom innebär inkomster eller tillgångar i relation till det övriga
samhället. Ett ofta använt EU-mått är andelen av befolkningen som har disponibla inkomster som
är lägre än 60 procent av den nationella medianinkomsten. Med disponibel inkomst menas summan
av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Ofta
kallas det måttet relativ fattigdom. I Sverige befinner sig cirka 15 procent av befolkningen under den
gränsen. De disponibla inkomsterna har de senaste åren ökat inom alla samhällsgrupper, men i
mindre grad bland dem som har lägre inkomster, vilket gör att inkomstklyftorna har ökat. Kvinnor
har i genomsnitt lägre lön än män. Lönegapet beror till stor del på att arbetsmarknaden
kännetecknas av en könsmässig uppdelning. Kvinnor är överrepresenterade i yrken med
befattningar med lägre löner. Fattigdom i bemärkelsen låg disponibel inkomst förekommer i högst
grad bland kvinnor över 65 år, ensamstående kvinnor med barn, personer med funktionsnedsättning

1

Den
inkomstrelaterade
ojämlikheten ökar
mer i Sverige än i
något annat
OECD-land.

I Sverige lever
cirka 15 % i relativ
fattigdom och
alltså i risk för
fattigdom.

I riktning mot en hållbar välfärd (SOU Fi 2016:01)
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samt personer som är födda utomlands. Cirka 28 procent av utrikes födda personer i Sverige lever i
relativ fattigdom, i jämförelse med de som är födda i Sverige, 8,9 procent.2
Sett till åldersgrupper i riket är det framförallt personer 80 år och äldre, samt 20-29 år som lever i
relativ fattigdom.

Fattigdomsmått
1. Det vanligaste relativa måttet är låg ekonomisk standard (LES) visar hur
många som lever i hushåll med en disponibel inkomst som understiger 60
procent av medianinkomsten i landet. EU kallar samma mått för ”at risk of
poverty” och kan betraktas som EU:s officiella fattigdomsdefinition.

2. Låg inkomststandard (LIS) är ett absolut mått som beskriver hur väl hushållets
inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader för mat och boende.
Detta mått utgår vad nödvändiga utgifter faktiskt kostar. Hushåll som inte har
disponibla inkomster som räcker för att betala för dessa levnadsomkostnader
anses ha en låg inkomststandard.

3. Ett tredje vanligt förekommande fattigdomsmått är förekomst av
försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Hushåll som ansöker om samhällets
yttersta ekonomiska stödform är individuellt behovsprövat men utgår från en
riksnorm som riksdagen årligen fastställer.
Källa: Rädda barnen Barnfattigdom rapport 2018

Utifrån hushållens ekonomiska situation har det under 2000-talet generellt sett förbättrats i Sverige.
Mellan år 1997 och år 2007 minskade barnfattigdomen från 22,3 procent till 10,9procent.
Medianinkomsten har stigit med 60 procent om man räknar i fast pris mellan år 2000 och år 2016
och en stor andel familjer har fått det ekonomiskt bättre ställt.3 Men alla hushåll har inte fått del av
denna ekonomiska uppgång under 2000-talet. Framför allt de som är väl etablerade i jobb och är
fullt arbetsföra har haft ekonomisk uppgång. Inkomstojämlikheten har under samma tid fortsatt att
öka. Den rikaste tiondelen ökade sina disponibla inkomster med 70 procent medan den fattigaste
tiondelen ökade sin ekonomiska standard med 35 procent mellan 1999-2016.4
Rapporter från Rädda barnen om barnfattigdom visar på en fortsatt minskning av barnfattigdomen
från 10.8 procent år 2011 till 9,3 procent år 2016. Därmed lever cirka 186 000 barn i ekonomisk
utsatthet i Sverige. Generellt går nivån på barnfattigdom i rätt riktning, samtidigt som skillnaderna
fortsätter öka. Numera har två tredjedelar av alla barnfamiljer en inkomststandard som är minst
dubbelt så hög som gränsvärdet för låg inkomststandard.

1.3 Ale
Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig eftersom den är närmast invånarna och därmed kan ha
stor påverkan på deras liv, såväl i Sverige som i andra länder. 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. Kommuner, men också landsting/regioner kan bäst identifiera vilka människor
som lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem att ta sig ur den. Samverkan med
civilsamhället är en viktig del i det arbetet.

Västdatabasen SCB (2017). Avser inkomståret 2015.
Rädda barnen. Barnfattigdom rapport (2018)
4 Rädda barnen. Barnfattigdom rapport (2018)
2
3
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Relativ fattigdom räknas ut från hushållets disponibla inkomst, där relativ fattigdom ligger under 60
procent av den genomsnittliga disponibla inkomsten i Sverige. För inkomståret 2016 är denna
summa 145 440 SEK (disponibel medianinkomst i Sverige 2016: 242 400 kr). Med disponibel
inkomst menas summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatt och övriga
negativa transfereringar. För att jämföra olika typer av hushåll med varandra används ett viktsystem i
statistiken där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning, alltså hur många personer
som finns i hushållet

1.3.1 Andel hushåll i relativ fattigdom efterhushållsställning
Den hushållsgruppen med störst andel inom relativ fattigdom i Ale är ensamstående kvinnor utan
barn. Den gruppen har de senaste åren ökat och är nu större än gruppen ensamstående kvinnor med
barn, andelsmässigt. Nära 30 procent av gruppen ensamstående kvinnor utan barn lever i relativ
fattigdom. Det är en betydligt större andel ensamstående kvinnor än män som lever i relativ
fattigdom, både i Ale och i riket.

Relativ fattigdom efter hushållsställning i Ale 2012-2016
sammanboende med barn 0-19 år
sammanboende utan barn
2016

ensamstående män med barn 0-19 år

2015
ensamstående kvinnor med barn 0-19 år

2014
2013

ensamstående män utan barn

2012
ensamstående kvinnor utan barn
samtliga personer
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Diagram 1.1 Andelen hushåll i relativfattigdom efter hushållsställning. Avser inkomståren 2012–2016.
Källa: SCB (2018)

1.3.2 Andel ensamstående kvinnor med barn 0–19 år i relativ fattigdom
Andelen ensamstående kvinnor med barn som lever i relativ fattigdom har minskat i Ale sedan 2011,
medan det genomsnittliga värdet för riket har ökat. I Ale lever 26,6 procent av ensamstående
kvinnor under gränsen för relativ fattigdom. Andelen har sjunkit sedan 2012, men samtidigt har det
skett en inflyttning av personer med högre inkomst som påverkar andelen. Gruppen är dock lägre
andelsmässigt i jämförelse med Västra Götalandsregionen (VGR) och riket.

Ensamstående
kvinnor med eller
utan barn är det
grupper som har
högst andel hushåll
i relativ fattigdom.
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Relativ fattigdom bland ensamstående kvinnor med barn 0-19
2012-2016
45,0

Ale samtliga personer

40,0

Ale ensamstående kvinnor
med barn 0-19 år
VGR samtliga personer

35,0
30,0
25,0

VGR ensamstående kvinnor
med barn 0-19 år
Riket samtliga personer

20,0
15,0
10,0

Riket ensamstående kvinnor
med barn 0-19 år

5,0
0,0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diagram 1.2 Andel i procent ensamstående kvinnor med barn 0–19. Observera att det endast syns 5
trendlinjer, då Riket och VGR följer varandra för ensamstående med barn. Källa: SCB (2018)

1.3.3 Andel personer i relativ fattigdom efter ålder
Precis som i riket är personer över 80 år den betydligt största andelen av personer i Ale som lever i
relativ fattigdom. Sett över tid har också andelen inom åldersgruppen växt. Även andelen i relativ
fattigdom inom gruppen 65-79 år har ökat något över tid. För gruppen 20-29 har utvecklingen varit
den motsatta.

Relativ fattigdom efter ålder i Ale 2011-2016
30
25
20-29 år

20

30-49 år
15

50-64 år
65-79 år

10

80+ år
5
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Diagram 1.3 Andel personer under gränsen för relativ fattigdom. Källa: SCB (2018)

1.3.4 Hushåll med barn i relativ fattigdom
Sett till hela Ale så går andelen hushåll med barn som lever i relativ fattigdom upp något för 2018 .
Från 9,9 procent till 11,3 procent. Surte och Hålanda är de delområden som har högst andel av
hushåll med barn under gränsen för relativ fattigdom. Lägst är andelen i Alafors och Älvängen. Det
finns även stora skillnader inom huvudorterna, vilket visar sig tydligt då Nödinge är den ort som har
högst och lägst andel hushåll i risk för relativ fattigdom.
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Andel hushåll med barn under gränsen för relativ fattigdom

Andel hushåll med
barn under gränsen
för relativ fattigdom
är 11,5 procent i
Ale.

Ale kommun
Del 62 - Alvhem
Del 612 - Hålanda
Del 611 - Skepplanda
Del 5 - Älvängen
Del 42 - Starrkärr/Kilanda/Ryd
Del 41 - Alafors
Del 3 - Nol
Del 2 - Nödinge
Del 12 - Bohus
Del 11 -Surte

0,0%

20,0%

40,0%

Under relativ fattigdom

60,0%

80,0%

100,0%

Över relativ fattigdom

Diagram 1.4 Andel hushåll med barn som ligger under gränsen för relativ fattigdom. Avser inkomstår 2016.
Källa: Västdatabasen (2018)

Andel hushåll med barn under gränsen för relativ fattigdom i
Älvängen och Nödinge
Södra Älvängen
Norra Älvängen
Centrala Älvängen
Södra Nödinge
Östra Nödinge
Centrala Nödinge
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Under relativ fattigdom

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Över relativ fattigdom

Diagram 1.5 Andel hushåll med barn som ligger under gränsen för relativ fattigdom i Älvängen och
Nödinge. Avser inkomstår 2016. Källa: Västdatabasen (2018)

1.3.5 Försörjningsstöd
Ett av delmålen för Agenda 2030 är att införa nationella system för social skydd av personer i eller i
risk för fattigdom. I Sverige är ett av de systemen socialförsäkringen och försörjningsstöd. Andelen
personer med försörjningsstöd har legat stilla på en låg nivå på cirka 1,5 procent av befolkningen.
Mellan orterna skiljer det sig åt, där Älvängen och orterna norr över visar på en lägre andel än vad
Nödinge och Nol har. Surte visar på en nedåtgående trend medan Nol visar på en något ökande
trend. Observera att de rör sig om små ökningar över tid, vilket gör att man behöver tolka resultatet
med försiktighet.

Andel med
ekonomiskt bistånd
ligger på en cirka
1,5 över tid.

Om man ser till andelen med utländsk bakgrund så är trenden att en större andel av de personerna
med ekonomiskt bistånd har en utländsk bakgrund. Detta står i relation till trenden avseende
andelen utrikesfödda som är öppet arbetslösa och/eller i program. Där är det tydligt att andel
arbetslösa med svensk bakgrund har sjunkit, medan andel med utländsk bakgrund har legat på
ungefär samma nivå.
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Ekonomiskt bistånd efter boendeort
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Ale kommun
Svensk bakgrund
definieras som en
inrikes född person
med två inrikes
födda föräldrar eller
en inrikes ödds och
utrikesfödd förälder.
En person med
utländsk bakgrund
är utrikesfödd eller
har två utrikesfödda
föräldrar.

Surte

Bohus
2014

2015

Nödinge
2016

2017

Nol

Älvängen

2018

Diagram 1.6 Andel personer efter delområde som har mottagit försörjningsstöd under respektive år.
Observera att det är de 6 största orterna som redovisas på grund av statistik säkerhet och sekretess.
Källa: Västdatabasen (2018)

Om man ser till andelen med utländsk bakgrund så är trenden att en större andel av de personerna
med ekonomiskt bistånd har en utländsk bakgrund. Detta står i relation till trenden avseende
andelen utrikesfödda som är öppet arbetslösa och/eller i program. Där är det tydligt att andel
arbetslösa med svensk bakgrund har sjunkit, medan andel med utländsk bakgrund har legat på
ungefär samma nivå.

Ekonomiskt bistånd efter bakgrund
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2014

Andel av personer
med utländsk
bakgrund som har
försörjningsstöd har
ökat. Detta är även
tydligt när man ser
till arbetslöshet, se
mål 8.
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2015

2016

2017

Svensk bakgrund

Utländks bakgrund

Linjär (Svensk bakgrund)

Linjär (Utländks bakgrund)

2018

Diagram 1.7 Andel av mottagare av ekonomiskt bistånd efter bakgrund. Avser inkomståren 2014–2016,
Källa: Västdatabasen (2018)

1.3.6 Unga som avstått aktiviteter på grund av sin ekonomi
Indikatorn visar andelen av Ales elever i årskurs 8 som de senaste 6 månaderna avstått en aktivitet
eller inte kunnat köpa något som många andra i deras ålder gör eller köper för att deras familjer inte
har råd. Sammanlagt är det 9 procent av både pojkar och flickor som fått avstå aktivitet på grund av
sin ekonomi. Mellan pojkar och flickor är det en något högre andel flickor som uppgett detta, 10
procent (flickor) jämfört med 7 procent (pojkar).

Unga som avstått aktivitet på grund av ekonomiska skäl 2017
12%
10%

10%

9%

8%
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Samtliga

Tjej

Kille

Diagram 1.8 Unga som avstått aktivitet på grund av ekonomiska skäl. Avser åk 8. Källa: LUPP undersökningen (2017)

1.4 Framtida utmaningar
Till utmaningarna hör bland annat att i Sverige minska inkomstklyftorna, inklusive skillnaderna i
inkomst mellan kvinnor och män, och öka de disponibla inkomsterna för vissa utsatta grupper, såsom
barn och vuxna i familjer med knappa inkomster, personer med funktionsnedsättning och för de
många nyanlända som kommit till landet under senare år. Mycket av utmaningarna gällande fattigdom
är kopplade till Mål 10 om minskad ojämlikhet, som är relevant också i Sverige. Att motverka
segregation inom kommunen är en mycket viktig fråga för barn och ungas uppväxtvillkor.
Inom försörjningsstöd finns ett ökande antal hushåll med barn. För barn i familjer som uppbär
försörjningsstöd begränsas ofta möjligheten till delaktighet och det är varför barnperspektivet är
viktigt i alla ärenden gällande försörjningsstöd. För att leva upp till mål 1 behöver verksamheter inom
kommunen se över möjliga förenklingar och öka tillgängligheten på olika sätt.

Några identifierade utmaningar inom mål 1:





Ökande inkomstskillnader och högre andel som lever i relativ fattigdom.
Vissa grupper (utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till
ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med
barn samt kvinnliga pensionärer) löper större risk för ekonomisk utsatthet.
Inkomstskillnader mellan kvinnor och män.
Ökat antal hushåll med barn i försörjningsstöd i Ale.
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2 Ingen Hunger

2.1 Bakgrund
Mål 2 innebär att
alla ska ha tillgång
till näringsriktig mat.

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång till bra och
näringsriktig mat året om. 2017 led 151 miljoner barn av att vara för korta för sin ålder, 51 miljoner
barn av att väga för lite i förhållande till sin längd och 38 miljoner barn av övervikt.5 Mat är en
mänsklig rättighet som är orättvist fördelad. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.
Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel, liksom rättssäkert,
jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster,
information och adekvat rådgivning, där den privata sektorn kan spela en viktig roll. Samtidigt är
livsmedelssvinn och förluster längs hela värdekedjan ett stort problem.

2.2 Sverige

I Sverige är
tillgången till mat
god, istället ökat
övervikt och fetma.
Sverige har även
lägsta självförsörjningsgraden
av livsmedel inom
EU.

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är de största utmaningarna. I stället är
ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet två stora riskfaktorer för ohälsa
och för tidig död. Även om inga exakta siffror finns är förekomsten av undernäring hos barn
marginell. Mycket få barn i Sverige lider av tillväxthämning till följd av undernäring. Data pekar
istället på att övervikt och fetma har ökat i samhället under det senaste årtiondet. Ökningen är
påtaglig i åldersgruppen 16–29 år. Mer än hälften av alla vuxna i Sverige är överviktiga eller feta.6
Vissa äldre lider dock av undernäring. Det finns skillnader och ojämlikheter i matvanor och hälsa
som är nära förknippade med socioekonomisk situation, utbildningsnivå och inkomst. En ytterligare
aspekt av undernäring är förekomsten av ätstörningar som anorexi och bulimi. I Sverige
förekommer anorexi hos cirka 1 procent och bulimi hos 2 procent av flickor och unga kvinnor i
riskåldern 15 till 30 år.7 Ätstörningar är förknippade med förhöjd dödlighet och är även starkt
kopplad till mål 3 Hälsa och välbefinnande.
Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard inom djurskydd och har EU:s lägsta
antibiotikaanvändning men har samtidigt den lägsta självförsörjningsgraden av livsmedel inom EU.8

The sustainable development goals 2018
Folkhälsomyndigheten (2017) Folkhälsan i Sverige.
7 Kunskapscentrum för ätstörningar. Faktablad om ätstörningar (2017).
8 I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)
5

6
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2.3 Ale
Kommuners, landstings och regioners ansvar för utbildning, vård och omsorg innefattar ansvaret
för vissa måltider. Att land- och vattenresurserna förvaltas väl bidrar också till mål 2. Genom att
arbeta för bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och
hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar Ale till att uppfylla mål 2 i
Sverige. Kommunernas tillsynsansvar för livsmedelshanteringen innebär också att matens kvalitet
säkras. Flera lagar reglerar allt detta, till exempel skollagen och livsmedelslagen. Regionala
livsmedelsstrategier och arbete med landsbygdsutveckling är andra delar i arbetet.

Genom ansvar för
utbildning, vård och
omsorg har Ale
ansvar för vissa
måltider. Områden
som jordbruksmark,
minskat matsvinn
och hälsosam kost
ingår också.

2.3.1 Jordbruksmark
Andel jordbruksmark och ekologisk jordbruksmark av all mark
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14,5 % av Ales yta
är jordbruksmark.
Det finns en
långsam minskning
av jordbruksmark i
Ale. För ekologiskt
brukad mark ses
en ökning.

2017

Diagram 2.1 Andel av all mark som används till jordbruksmark och ekologiskt brukad jordbruksmark.
Källa: Ale kommun GIS-avdelning.

2017 utgjordes 4583 hektar (14,5 procent) av kommunens totala yta av jordbruksmark. Av detta var
515 hektar betesmark och resterande åkermark. Av jordbruksmarken var 14,0 procent ekologiskt
brukad. I diagrammet ser vi en långsam minskning av jordbruksmarken, en trend som pågått mer
eller mindre de senaste 100 åren. För den ekologiskt brukade marken ser vi däremot en ökning. Ale
har större andel jordbruksmark än vad som finns i riket i snitt.
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Diagram 2.2 Antal bygglov som har beviljats på jordbruksmark per år. Källa: Jordbruksverket (2018)
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Exploatering av
jordbruksmark har
en inbyggd målkonflikt: bebyggelse
på kort sikt eller
livsmedelsförsörjning
på lång sikt.

Antalet bygglov på jordbruksmark har ökat de senaste åren samtidigt som totalt antal beviljade
bygglov har ökat. Att exploatera jordbruksmark är komplext, samtidigt som marken inte används
idag finns det flera faktorer som indikerar att vi kommer behöva jordbruksmarken till just jordbruk i
framtiden. Det handlar både om klimatförändringar och/eller större konflikter i världen som kräver
att vi i Sverige höjer vår självförsörjande grad av livsmedel.

2.3.2 Övervikt och fetma
Ales sociala kartläggning 2016 kunde visa att Ale kommun ligger något över rikets genomsnitt
gällande andelen av befolkning som lever med fetma. Det finns dessutom vissa geografiska
skillnader när det kommer till barn och ungas övervikt och fetma. Förekomsten av övervikt och
fetma har också visat sig variera med utbildningsnivå.

Andel (%) av total befolkning: fetma
56 % av
befolkningen lever
med övervikt eller
fetma i Ale
kommun.

20
18
16
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Riket
Västra Götalands län
Ale

Diagram 2.3 Andel (procent) av befolkning 16-84 år med BMI 30,0 eller högre. Avser 2004-2016. Källa:
Folkhälsomyndigheten (2017).

Sett till både måtten övervikt och fetma (BMI 25,0 och högre) har Ale en något högre andel än övriga
jämförande. 56 procent av befolkningen i Ale ingår i gruppen, vilket är något högre än rikets
genomsnitt på 50 procent Könsuppdelad statistik för Ale visar att det för männen är ett större
problem, där 62 procent ingår i gruppen. För kvinnorna är motsvarande siffra 48 procent.

2.3.3 Barn och ungas vikt
En viktig indikator på barns hälsa i Ale är andel barn med övervikt samt fetma. Detta är ett viktigt
mått även inom målområde 3, hälsa och levnadsvanor, då det mäter utvecklings- och hälsotrender i
ett tidigt stadium av barnens uppväxtår. Statistik från elevhälsosamtal från skolan visar på
sammanslagen indikator för övervikt och fetma. Totalt sett ses att 18,8 procent av eleverna i
förskoleklass samt skolår 4 och 8 i Ale har övervikt eller fetma.
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Andel med övervikt/fetma
Totalt
Förskoleklass
Skolår 4
Skolår 8

2016/2017
12,50%
20,00%
16,70%

2017/2018
14,20%
19,90%
23,50%

Pojkar

9,60%
15,90%
15,60%

11,80%
18,30%
24%

Förskoleklass
Skolår 4
Skolår 8

Flickor

Förskoleklass
Skolår 4
Skolår 8

15,70%
23,50%
17,90%

17%
21,60%
23%

Totalt

16,30%

18,80%

Tabell 2.1 Andel barn och unga där ISO BMI visar på övervikt/fetma. Avser läsåren 2016/2017 samt
2017/2018. Källa: Verksamhetsstatistik

2.4 Framtida utmaningar
Till Ales utmaningar när det gäller mål 2 hör bland annat att möta problematiken med ohälsosamma
matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet, som leder till ökad övervikt, fetma och ohälsa,
vilket även har socioekonomiska kopplingar. Livsmedelskonsumtionen i kommunen har negativ
miljö- och klimatpåverkan (exempelvis hög köttkonsumtion och matsvinn) och det finns behov av att
säkerställa miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald inom jordbruket samt att stärka alla
hållbarhetsdimensioner i hela livsmedelskedjan.
Ur ett framtida livsmedelsperspektiv är det problematiskt att jordbruksmarken i Ale bebyggs.
Jordbruksmarken är en platsbunden naturresurs, som tar lång tid att skapa och som också har stor
betydelse för landskapsbilden. Betesmarker är, tack vare att de betas, ofta rika på biologisk mångfald,
vilket i sig är en försäkring inför framtiden. Jordbruksmark levererar många livsviktiga
ekosystemtjänster. Med ökad nederbörd och temperaturökning kan klimatet för odling i vår region
komma att bli ännu bättre än i dag, samtidigt som förutsättningarna för andra platser kan bli sämre.

Några identifierade utmaningar inom mål 2:




Ohälsosamma matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet som leder till
ökad övervikt, fetma och ohälsa.
Att se över livsmedelskonsumtion som har en negativ miljö- och klimatpåverkan.
Bebyggelse på jordbruksmark är problematiskt ur ett framtida
livsmedelsperspektiv. Med exempelvis temperaturökningar kan klimatet för lokal
odling komma att bli både bättre och viktigare än idag.
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3 Hälsa och välbefinnande

3.1 Bakgrund

Mål 3 handlar om
att alla människor
ska ha möjlighet till
god hälsa och
välbefinnande.

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har en
avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett
självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas
av människors livsvillkor, de förhållanden där vi växer upp och lever, samt de system som tillämpas
för att hantera ohälsa och sjukdom. Det är med andra ord fler mål än mål 3 som har bäring på
hälsan i befolkningen.
De senaste decennierna har stora förbättringar setts i världen men det finns fortfarande mycket kvar
att göra. Skillnaderna i hälsa är stora mellan länder, inom länder och mellan olika socialgrupper i
samhället, vilket även framgick i den sociala kartläggningen i Ale 2016. I ett samhälle där skillnader i
livsvillkor och hälsa är små är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra.
Samhället är mer sammanhållet och tryggare, med mindre kriminalitet och social oro. Inom mål 3
ingår bland annat områden som främja psykisk hälsa och välbefinnande, förebygga och behandla
drogmissbruk samt skadligt alkoholbruk.

3.2 Sverige
Ohälsosamma
levnadsvanor som
matvanor,
stillasittande,
rökning, riskbruk av
alkohol är stora
riskfaktorer för god
hälsa.

Att minska antalet
dödsfall till följd av
icke smittsamma
sjukdomar och
främja psykisk hälsa
genom
förebyggande
insatser och
behandling är ett
delmål under mål 3.
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Sverige har en generellt hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och
sjukvård, men det finns också utmaningar. De största riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar
som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är ohälsosamma levnadsvanor som matvanor,
stillasittande, rökning och riskbruk av alkohol. Ökande psykisk ohälsa, samt olika hälsoproblem
kopplade till luftföroreningar och kemikalier är andra riskområden. En stor utmaning är de
betydande hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av kvinnor och män i samhället. Ju lägre
social position, desto sämre hälsa, och omvänt.
I slutbetänkandet från den statliga kommittén Kommissionen för jämlik hälsa betonas att med mer
jämlika livsvillkor och möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete
och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa, vilket har stor betydelse för en hållbar
samhällsutveckling. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

3.3 Ale
Kommuner, landsting och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har betydelse
för befolkningens hälsa genom hela livet. Det handlar om uppväxtvillkor, hur skolan, sociala
omsorgen samt hälso- och sjukvården fungerar, om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs,

eller i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
socioekonomisk situation. En annan aspekt är verksamheternas prioritering av hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder. Hälsan i befolkningen påverkar i sin tur verksamheternas kvalitet och
måluppfyllelse. Flera lagar slår fast ansvar att bidra till invånarnas hälsa. Några av dem är grundlagen,
skollagen, socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen, smittskyddslagen, plan- och
bygglagen och miljöbalken.

3.3.1 Självskattat hälsotillstånd
Ett övergripande mått på människors hälsa är att man upplever sin egen hälsa som god. Det finns en
avsevärd könsskillnad mellan andelen elever i årskurs 8 som bedömer sin hälsa som ganska eller
mycket bra. Killars självskattade hälsotillstånd har ökat över perioden från 79 procent till 87 procent.
Tjejernas självskattade hälsotillstånd har, under samma period, sjunkit från 73 procent till 61 procent.

Killar i åk 8 i Ale
har betydligt högre
självskattad känsla
än tjejer i åk 8.

15-åringars självskattade hälsa
100%

87%

90%
80%
70%
60%

79%
76%

73%
73%
61%

50%
40%

Tjejer
Killar
Samtliga

30%
20%
10%
0%
2007

2010

2013

2017

Diagram 3.1 Andel av elever i årskurs 8 som har bedömt sin egna hälsa som ganska eller mycket bra.
Källa: LUPP-undersökningen (2017)

Sett till det självskattade hälsotillståndet för invånare i Ale 16-84 år visar statistiken att 73 procent
upplever sin hälsa som god. Det är ingen större förändring från tidigare år och det är en liknande
bild som ses i hela Västra Götalandsregionen.

3.3.2 Medellivslängd
Medellivslängden ökar över tid för både män och kvinnor, vilket innebär att dödligheten minskar.
Det är ett mått som ska tolkas med försiktighet och läsas av över en längre period. Statistiken för
återstående medellivslängd vid födseln visar fortsatt att kvinnor i Ale har en något lägre
medellivslängd än genomsnittet för riket. 2016 var skillnaderna mindre än tidigare år, men där
2017 års siffror visar på större skillnad igen. För män i Ale är medellivslängden dock något högre
än för rikets genomsnitt, men där en svagt negativ kurva kan urskiljas för senaste mätningarna.

Medellivslängden
har ökat över tid
vilket är ett mått på
att hälsan har blivit
bättre. Dock är det
skillnader för
kvinnor i Ale jämfört
med rikets
genomsnitt.

I Ales sociala kartläggning 2016 kunde även medellivslängd för Ales orter jämföras. Den stora
skillnaden som framkom var den som synliggjordes mellan mäns återstående medellivslängd i
Nödinge och Älvängen. Statistiken visade att den återstående medellivslängden för män i Nödinge
var 6 år lägre än i Älvängen. Med tanke på den socioekonomiska uppdelning (kan bland annat ses i
mål 1 gällande fattigdom) som finns framförallt i Nödinge kan det även antas att variationen på
medellivslängden är stor även mellan områden i Nödinge. Eftersom medellivslängden är ett använt
mått på det allmänna hälsotillståndet kan vi tydligt se att det finns skillnader i hälsa inom Ale.
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Medellivslängd, män
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Diagram 3.2 Återstående medellivslängd vid födseln för män (2000-2017). Källa: SCB

Medellivslängd, kvinnor
83,7

84,0
83,5
83,0

82,5

82,5

82,8

82,0
Medellivslängden
för kvinnor är ca 1
år kortare i Ale än
rikets genomsnitt.

81,5
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Diagram 3.3 Återstående medellivslängd vid födseln för kvinnor (2000-2017). Källa: SCB

3.3.3 Ohälsotal
Ohälsotalen är
betydligt högre för
kvinnor än för män.
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Att mäta ohälsotal är ett annat sätt för att undersöka och följa människors ohälsa. Ohälsotalen är
Försäkringskassan mått på frånvarodagar som ersätts för sjukförsäkringen under en 12månadersperiod. Totalt sätt har ohälsotalen i Ale ökat från 27,1 dagar (2012) till 29,2 dagar (2017),
med en topp 2015 på 30,5 dagar. Mellan åren 2016 och 2017 har det skett en marginell minskning.
Detta följer samma utveckling som för Västra Götalandsregionen (VGR). De högsta ohälsotalen i
Ale uppmäts i Nödinge, Starrkärr/Kilanda/Ryd och Hålanda. De lägsta uppmäts i Surte, Alafors
och Älvängen. Ohälsotalen skiljer sig tydligt mellan män och kvinnor. Ohälsotalen för kvinnor i Ale
har fortsatt att öka och ligger på en något högre nivå än VGR. Utvecklingen går åt motsatt håll för
män, där ohälsotalen har sjunkit över perioden 2012–2017 både i Ale och i VGR.

Ohälsotal efter kön
35,0
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20,0
15,0
10,0
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VGR kvinnor

Ale kvinor

2016

VGR män

2017

Ale män

Diagram 3.4 Antal utbetalda nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning
samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen
relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Källa: Försäkringskassans ohälsotals
sammanställning (2018)

3.3.4 Tandhälsa
Tandhälsan utgör en viktig del av individers livskvalitet och välbefinnande och även här har
skillnader mellan gruppers tandhälsa synliggjorts. Generellt sett har socioekonomiskt utsatta och
utlandsfödda sämre tandhälsa (VGR). Tandhälsa mäts här genom att visa på 6-åringars kariesfrihet. I
Ale är ungefär 77 procent av 6-åringarna kariesfria, men det finns stora skillnader mellan
boendeorter. Ingen förändring av genomsnittet för Ale kan ses mellan åren 2015/2016 och
2016/2017. Högst andel med kariesfrihet ses i norra delarna av Ale (Hålanda, Skepplanda,
Starrkärr/Kilanda och Ryd) samt Alafors. Lägst andel med kariesfrihet ses i Surte, där endast 54
procent av 6-åringarna är kariesfria. Även Nol och till viss del Nödinge har en lägre andel
kariesfrihet. En stark förbättring ses för Bohus som för 2015/2016 uppvisade 68 procent
kariesfrihet, mot 84 procent för 2016/2017.

Tandhälsa mäts
genom kariesfrihet
för 6-åringar.
Ungefär 77% av 6åringarna är
kariesfria i Ale.

Andel kariesfria 6-åringar
ALE
Alvhem
Hålanda

Surte och Nol är de
orter med lägst
kariesfrihet.

Skepplanda
Älvängen
Starrkärr/Kilanda/Ryd
Alafors
Nol
Nödinge
Bohus
Surte
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Diagram 3.5 Andel (%) 6-åringar som är kariesfria (2016/2017). Källa: VGR (2018)
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3.3.5 Psykiatrisk sjukdom

Psykisk ohälsa ökar
både nationellt och i
Ale. 18 % av alla
åldrar i Ale ingår i
indikatorn
psykiatrisk sjukdom
2017.

Där folkhälsan i största mån visar på positiv utveckling, är ett undantag området den psykiska ohälsan.
Flera tecken visar att psykisk ohälsa ökar, såväl nationellt som i Ale. Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
psykiatriska tillstånd beskriver olika dimensioner av en persons välbefinnande. Indikatorn visar här
psykiatrisk sjukdom, vilket innebär att man vid ett vårdtillfälle har diagnostiserats med ett besvär
kopplat till sin psykiska hälsa. Psykiatrisk sjukdom kan både innefatta psykisk ohälsa och psykiatriska
tillstånd. Det är en tydlig ökning över åren, där den största ökningen i Ale ses mellan 2016 och 2017.
Sett till alla åldrar i Ale finns det en psykiatrisk diagnos vid cirka 18 procent av samtliga
vårdtillfällen/vårdkontakter.

Psykiatrisk sjukdom
19,0
18,0

17,8

17,0
16,0

Ale

15,0

Västra Götaland
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2014
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Diagram 3.6 Psykiatrisk sjukdom avser personer som vid ett vårdbesök blivit diagnostiserad med
psykiatrisk sjukdom. Källa: Vega (VGR)

Gruppen med högst
andel psykiatrisk
sjukdom är kvinnor
och män 80 år och
äldre.

Den grupp med högst andel psykiatrisk sjukdom i Ale är kvinnor 80+ (42,5 procent och män (30
procent Kvinnor har en märkbart högre diagnostisering än män, från åldern 18 år och äldre. Även om
det är högt för den åldersgruppen visar inte den jämförda statistiken att den psykiska ohälsan är högre
i Ale än VGR för åldersgruppen 80 år och äldre. I VGR visar statistiken på något högre andel.
Kvinnor 18-29 år har följts i Ale tidigare och visade i den sociala kartläggningen att detta är en grupp
som sticker ut i jämförelse med andra närliggande kommuner, samt VGR. Statistiken visar på en
fortsatt negativ trend och att en högre diagnostisering av psykiatrisk sjukdom finns i Ale jämfört
med VGRs genomsnitt. Andelen för gruppen kvinnor 18-29 år har ökat från 21,6 procent (2016) till
25,6 procent (2017). VGRs genomsnitt visar på 19,5 procent för 2017.

3.3.6 Missbruk och narkotika
Att förebygga och
behandla
drogmissbruk,
inklusive
narkotikamissbruk
och skadligt
alkoholbruk, är ett
delmål under mål 3.
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Användningen av narkotika har en stark koppling till förstärkning av social utsatthet genom att
bland annat bidra till ökad psykisk ohälsa. För att undersöka narkotikaanvändning och brott kopplat
till detta undersöks både polisanmälningar samt socialtjänstens orosanmälningar för barn och unga.
Antalet narkotikabrott för hela Ale har gått upp något för 2018 där Nödinge är den mest utsatta
orten.

Antal anmälda narkotikabrott
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Centrala Ale är mer
förekommande i
anmälda
narkotikabrott.

Norra Ale

Diagram 3.7 Anmälda narkotikabrott i Ale kommun (2014- nov 2018*) uppdelat på postort. Brotten avser
framställning, överlåtelse, innehav, bruk samt dopingslagen innehav och bruk. Källa: Polisen (2017).

Orosanmälningar till socialtjänsten gällande missbruk visar antalet unika personer över tid, samt
totalt antal unika aktualiseringsgrader. En aktualisering innebär att en omständighet, som kan
komma att leda till en åtgärd, har kommit till socialtjänstens kännedom. Ofta sker detta genom en
anmälan. En aktualisering kan leda till att socialtjänsten gör en förhandsbedömning eller omedelbart
inleder en utredning. En aktualisering kan också leda till ett beslut om att inte inleda en utredning.
En unik person kan ha fler aktualiseringsgrader kopplade till sig och alltså ingå i flera olika
anmälningar.

Rätt förutsättningar
för verksamheten är
viktigt för att kunna
arbeta snabbt och
förebyggande.

För att undvika längre och mer intensiva insatser för målgruppen behöver verksamheten resurssättas
för att i högre utsträckning kunna arbeta snabbt och förebyggande. Även samarbetet med andra
berörda enheter så som barn- och ungdomsenheten behöver utvecklas med fokus på personer i
åldern 18-25 år.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (jan-aug)
Antal unika personer 159 170 186 238 143 87
Aktualiseringar
217 260 343 433 255 182
Tabell 3.1 Statistik avseende orosanmälningar rörande narkotika. Källa: Verksamhetsstatistik ATO (2018).

3.3.7 Äldreomsorg
Andelen invånare som har hemtjänst eller bor i särskilt boende är jämförbart med hur det ser ut i
Västra Götaland i övrigt. I Ale är det något fler yngre äldre (det vill säga i gruppen 65-79 år) som bor
på särskilt boende jämfört med Västra Götaland och således något färre i samma grupp som bor i
ordinärt boende med hemtjänst.
Invånare 65-79 år i särskilt boende, andel (%)
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015
1,3
1,0

Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%)
Ale
2,7
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)
2,7

2016
1,3
1,0

2017
1,3
1,0

2,6
2,7

2,6
2,8

Andelen invånare
som har hemtjänst
eller bor i särskilt
boende är
jämförbart med hur
det ser ut i Västra
Götaland i övrigt.
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Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015 2016 2017
13,7 12,3 11,0
12,9 12,6 11,9

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

19,7
20,9

18,5
21,2

18,1
21,3

Medelålder för äldre i ordinärt boende med hemtjänst, år
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

82,1
83,6

82,1
83,5

81,8
83,4

Medelålder för äldre i särskilt boende, år
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

84,2
86,5

84,2
86,4

84,2
86,4

Tabell 3.2 Statistik avseende äldreomsorg 65 år och uppåt. Källa Kolada 2018

Medelåldern för grupperna (de som har hemtjänst respektive de som bor i särskilt boende) skiljer sig
endast cirka 2 år i jämförelse med Västra Götaland. Tidigare har det redovisats en siffra som angav
en skillnad på nästan 6 år mellan Ale och Västra Götaland. Denna har nu visats sig vara felaktig och
berodde på felaktigt inmatat statistik i Kolada1. Denna ska nu vara rättad och siffrorna ovan är,
enligt uppgift, de korrekta siffrorna.

3.3.8 Miljöföroreningar, buller och luftkvalitet
Positivt för
folkhälsan är att
halter av en rad
kemikalier långsamt
minskar. Samtidigt
ökar ämnen där det
finns begränsad
kunskap.

Inom området miljöns påverkan på hälsan går utvecklingen åt olika håll, enligt preliminära resultat
från den senaste miljöhälsoenkäten. Positivt för folkhälsan är att halter av en rad kemikalier och
miljöföroreningar långsamt minskar, utifrån mätningar som görs inom ramen för den
hälsorelaterade miljöövervakningen. Samtidigt ökar andra ämnen som ersätter de som förbjudits
eller reglerats, och det finns oftast mycket begränsad kunskap om dessa ämnen. Under senare år
finns inga tydliga förändringar när det gäller exponering för buller, luftföroreningar generellt och
faktorer i inomhusmiljön. De upplevda besvären av buller minskar, men det ses ingen minskning av
rapporterade besvär som är kopplade till luftföroreningar eller inomhusmiljö (för mer information
se Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017).

3.3.9 Antibiotikaresistens
Antibiotikaförskrivningen i
Västra Götaland har
minskat med 25 %
sedan 2012.

Antibiotikaresistens har på senare år utvecklats till ett snabbt växande globalt folkhälsoproblem.
Omfattningen av antibiotikaresistens varierar kraftigt mellan olika länder på grund av stora
skillnader i antibiotikaanvändning och hygienrutiner. Även i Sverige ökar andelen resistenta bakterier
vid våra vanligaste infektioner. En internationell rörlighet av varor, livsmedel och människor bidrar
till en allt snabbare spridning av resistenta bakterier. I Sverige är antibiotikaförbrukningen inom
såväl human som veterinärmedicinen jämförelsevis låg, och Västra Götaland har minskat antalet
antibiotikarecept med 25 procent sedan 2012. Från att ha varit ett av de tre mest högförskrivande
landstingen tillhör Västra Götalandsregionen numera de 11 landsting med lägst förskrivning i landet.
Under 2017 minskade antalet antibiotikarecept i Västra Götaland med ytterligare 2 procent jämfört
med 2016.

3.3.10 Döda/skadade i trafiken
Ett ytterligare delmål för hållbarhetsmålen är att halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i
världen. I Ale är antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor ganska få och det är därför inte möjligt
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att dra slutsatser kring eventuella platser. Dock kan det konstateras att de dödsolyckor som har skett
främst har drabbat oskyddade trafikanter.
År
Totalt
Dödsolyckor
Allvarliga olyckor
Måttliga olyckor
Lindriga olyckor
Osäker el okänd
Ej personsskadeolyckor

2012
133
1
4
37
87
1
3

2013
111
2
4
25
72
3
5

2014
120
1
7
30
76
2
4

2015
95
1
0
28
63
0
3

2016
103
0
3
27
65
0
8

2017
119
0
2
43
69
0
5

Tabell 3.3 Statistik avseende trafikolyckor i Ale (2012-2017). Källa: Polisen (2018)

3.3.11 Hälsan i andra utsatta grupper
Nationella undersökningar visar tydligt att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. I rapporter
belyses ofta skillnaderna mellan kön, ålder och utbildningsnivå. Andra grupper som
Folkhälsomyndigheten identifierat som utsatta är bland annat personer med funktionsnedsättning,
hbtq-personer, människor som kommit till Sverige i flykt, samt de fem nationella minoriteterna i
Sverige.

3.3.12 Friluftsliv
I Ale finns mycket vacker, intressant och värdefull natur. En biologiskt rik natur är något som
många uppskattar och som ger ett viktigt mervärde i livet. Denna faktor kommer med all
sannolikhet att bli allt viktigare de kommande åren, med ett ökande befolkningstryck, förtätning av
bebyggelse och utbyggnad av infrastruktur. Vetenskapliga studier visar att tillgång till natur leder till
mindre stress och ökad kreativitet på arbetsplatser, till bättre motorik och koncentrationsförmåga
hos förskolebarn och till bättre återhämtning efter stress för gamla på äldreboenden. Forskning visar
också att det geografiska avståndet till naturen spelar stor roll för hur ofta man besöker den.
Tillgång till grönområden ger möjligheter till ökad fysisk aktivitet. Särskilt viktig är bostadsnära natur
för barn och andra grupper som inte kan ta sig långt på egen hand eller inte har tillgång till bil.
Naturen är också en viktig mötesplats som är tillgänglig för alla socioekonomiska grupper.
Bostadsnära och tätortsnära natur kan därför vara en plats som bidrar till social sammanhållning och
integration. De stora skogsområdena i Risveden, Alefjäll och Vättlefjäll har stor potential för
rekreation, friluftsliv och besöksnäring under förutsättning att stora vidsträckta tysta och stora
opåverkade områden med attraktiva rekreationsskogar bevaras.

3.4 Framtida utmaningar
På nationell nivå ligger framtida utmaningar i att vidta åtgärder för en jämlik hälsa, bland annat för
att minska skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika grupper i samhället och förbättra en
snabb och jämn tillgång till sjukvård för alla som är i behov av det. Med kopplingar till målområde 2
är ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. I
Ale, såväl som nationellt, finns också särskilda utmaningar när det gäller skillnader i såväl psykisk
som fysisk hälsa mellan olika grupper av befolkningen, främst mellan personer med olika
utbildningsnivå och kön. Den växande psykiska ohälsan i Ale ses som en stor framtida utmaning
som dessutom kommer att vara ett stort problem samhällsekonomiskt. Det är en fortsatt komplex
utmaning som kräver ett långsiktigt arbete och samverkan med region och andra aktörer.
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Barn och ungas drogmissbruk är en fråga som bevakas ständigt i Ale och där det finns fortsatta
utmaningar. Ungdomar som debuterar tidigt i ett missbruk har sämre prognos varför det är viktigt
att unga missbrukare prioriteras för behandlande insatser. Missbruk, liksom psykisk ohälsa, är också
riskfaktorer för andra problemområden som våld i nära relationer.
Ytterligare utmaningar för framtiden är att säkerställa närheten till grönområden i och med det
ökande befolkningstrycket och förtätningen av samhällena. Att även fortsätta utveckla området
välfärdsteknik, samt arbeta med träffpunkter, uppsökande verksamhet, fixartjänst och anhörigstöd
ses som viktiga delar för att förebygga och senarelägga ett större behov av insatser för äldre.

Några identifierade utmaningar inom mål 3:
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Ökande psykisk ohälsa i alla åldrar, med ett särskilt fokus på personer 18-29 år i
Ale.
Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen, exempelvis för medellivslängd och
tandhälsa.
Livsstilsbetingade sjukdomar så som ohälsosamma matvanor, stillasittande och
rökning.
Ökad antibiotikaresistens är en global utmaning.

4 God utbildning för alla

4.1 Bakgrund
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Barn och ungas förutsättningar för att leva ett
gott liv med en god psykisk och fysisk hälsa och makt att påverka sina liv formas redan under barnoch ungdomsåren. Med tidiga och förebyggande insatser kan vi redan tidigt i ålder och tidigt i
process minska skillnader i livsvillkor och hälsa, vilket även ger en stor samhällsekonomisk
besparing. Utbildning är därför också en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i
samhällen. Till mål 4 är tio delmål kopplade. Delmål 4.1 innebär att till senast 2030 säkerställa att alla
flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god
kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. En annan målsättning handlar om att
säkra att studerande får kunskaper och färdigheter som främjar en hållbar utveckling.

4.2 Sverige
I Sverige har vi sedan länge ett väl utbyggt utbildningssystem med skolplikt och avgiftsfri utbildning.
Trots detta finns det utmaningar. Bristande likvärdighet, kunskapsskillnader mellan flickor och
pojkar och brist på lärare är några av dem. Det saknas också en samlad bild av hur utbildning för
hållbar utveckling ser ut i svenska skolor.9 Utbildningsnivån i Sverige är överlag hög och har stigit de
senaste åren. Betygsresultaten skiljer sig dock åt mellan olika grupper och behörigheten till
gymnasiet har minskat de senaste åren. Detta visar sig genom att andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram konsekvent är högre bland elever vars föräldrar har en
eftergymnasial utbildning än bland elever vars föräldrar har gymnasial utbildning som högst. Under
de senaste åren har många nyanlända barn börjat i den svenska skolan och flera har börjat sent och
därmed inte hunnit få undervisning och betyg i alla ämnen. Behovet av att stärka och jämna ut
förutsättningarna i hela skolsystemet understryks i Skolkommissionens slutbetänkande från 2017.10
Från och med hösten 2018 omfattar skolplikten också förskoleklass.

4.3 Ale
Att säkerställa en god utbildning till alla barn är ett viktigt hållbarhetsmål då en ökad utbildningsnivå
och måluppfyllelse skapar förutsättningar för att utveckla ett hållbart samhälle. Utbildning är en
avgörande faktor för att alla ska få en god hälsa och ett liv med god livskvalitet. Den sociala
kartläggningen 2016 visade bland annat hur föräldrars socioekonomiska bakgrund påverkar elevers
skolresultat och skapar betygsskillnader mellan olika grupper. Dessa skillnader syns såväl i Ale som i
riket, men i Ale är skillnaderna mindre och 2018 har skillnaderna beroende på föräldrars
utbildningsbakgrund minskat ytterligare. För 2018 syntes också den högsta behörigheten till
I riktning mot en hållbar välfärd (SOU Fi 2016:01)
Samling för skolan SOU 2017:35
http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/04/SOU_2017_35_webb_Final-version.pdf
9

10
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gymnasiet sedan 2012 och den är nu densamma som rikets nivå. Både meritvärdet och andel elever
som nått kunskapskraven i alla ämnen är 2018 den högsta nivån under den senaste 10-årsperioden.

4.3.1 Barn och elevers bakgrund
Föräldrars utbildningsnivå och bakgrund spelar stor roll för elevernas resultat i skolan. Skolan ska
sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Men elevers socioekonomiska bakgrund, såsom föräldrarnas utbildning, har en fortsatt
stor betydelse för skolresultaten.
Utbildningsnivån är
generellt lägre i Ale än
i riket, men ökar för
varje år. Se Mål 11 för
inflyttning efter
utbildningsnivå.

Detta samband kan illustreras på olika sätt. Ett exempel är att elever som har föräldrar med högre
utbildningsnivå i högre grad är behöriga till gymnasieskolans nationella program jämfört med elever
som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. I Ale har skillnaderna över tid varit mindre än i riket,
och har minskat ytterligare 2018. I riket som helhet är skillnaderna ungefär lika stora över tid.
Bland förskolebarnens föräldrar är det en större andel som har eftergymnasial utbildning hösten
2018 jämfört med 2017. I förskolorna som ligger i Surte, Nol/Alafors/Starrkärr och Älvängen har
föräldrar med eftergymnasial utbildnings ökat med fyra procentenheter eller mer, medan det är
något färre i övriga områden. Bland de föräldrar som väljer fristående förskolor till sina barn har 73
procent eftergymnasial utbildning, en ökning med drygt en procentenhet jämfört med föregående år.

Föräldrarnas utbildningsnivå, förskolan
100%
80%
60%
40%
20%

Folkskola/Grundskola
Gymnasieskola
Eftergymnasial utbildning

0%

Diagram 4.1. Barnens föräldrars utbildningsnivå i Ales förskolor uppdelade per område, procentuell
fördelning höst 2018, källa SCB

Bland grundskoleelevernas föräldrar är det en större andel som har eftergymnasial utbildning hösten
2018 jämfört med 2017. Ökningen finns i samtliga områden. Bland de föräldrar som väljer skolor i
annan kommun till sina barn är det en större andel i år som har eftergymnasial utbildning än
föregående år. Drygt 70 procent av de som väljer skola i annan kommun väljer fristående skolor.
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Föräldrarnas utbildningsnivå, grundskolan
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Uppgift saknas

10%

Folkskola/ Grundskola

0%

Gymnasieskola
Eftergymnasial utbildning

Diagram 4.2 Elevernas föräldrars utbildningsnivå i Ales skolor uppdelade per område, procentuell
fördelning höst 2018, källa SCB

Andelen barn med svensk eller utländsk bakgrund skiljer sig åt mellan delområdena i Ale, det är en
större andel barn som har utländsk bakgrund i förskolorna i södra Ale än i den norra delen av
kommunen. Andel barn med utländsk bakgrund har ökat i norra delen av kommunen och minskat i
den södra delen sedan föregående år (2017). Av de barn som går i fristående förskolor har över 95
procent svensk bakgrund, föregående läsår var andelen med svensk bakgrund nästan 98 procent.

Barn med svensk/utländsk bakgrund, förskolan
100%
80%
60%
40%
20%
0%

svensk bakgrund
Barn födda utomlands med föräldrar
födda utomlands
Barn födda i Sverige med föräldrar
födda utomlands

Diagram 4.3 Barnens bakgrund i Ales förskolor uppdelade per område, procentuell fördelning höst 2018,
källa SCB

Även i grundskolan skiljer sig andel elever med svensk och utländsk bakgrund i kommunens olika
delområden. I den norra delen av kommunen är det en större andel som har svensk bakgrund än i
den södra delen av kommunen. Gällande skoleleverna syns inte samma förändring mellan södra och
norra delen av kommun, tvärtom ökade andel elever med utländsk bakgrund i södra delen av
kommunen jämfört med föregående år.
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Av de elever som går i skola i annan kommun har 67 procent svensk bakgrund. Det är ingen skillnad
jämfört med föregående år. Elever med utländsk bakgrund som går i skola utanför kommunen går
uteslutande i fristående skolor. I kommunens enda kommunala fristående skola har 97 procent av
eleverna svensk bakgrund, samma nivå som föregående år.

Elever med svensk/utländsk bakgrund, grundskolan
100%
80%
60%
40%

Svensk bakgrund

20%

Eleven född utomlands med
föräldrar födda utomlands

0%

Eleven född i Sverige med föräldrar
födda utomlands

Diagram 4.4 Elevernas bakgrund i Ales skolor uppdelade per område, procentuell fördelning höst 2018,
källa SCB

4.3.2 Likvärdighet
Begreppet likvärdighet kan delas upp i tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika
kvalitet på utbildningen samt att utbildningen ska vara kompenserande. En kort översikt ger
följande bild för de tre aspekterna:
Lika tillgång till utbildning: Ale kommun har en hög andel elever inskrivna i förskola, förskoleklass
samt fritidshem, även i de socioekonomiskt utsatta områdena. I och med den obligatoriska
förskoleklassen fångas alla upp av utbildningssystemet från 6 års ålder.
Lika kvalitet på utbildningen: Kvalitetsuppföljningar från alla utbildningsverksamheter visar på
skillnader både mellan och inom enheter. Det systematiska kvalitetsarbetet som pågår innefattar att
synliggöra, analysera och vidta relevanta åtgärder på alla nivåer.
Utbildningen lyckas
inte fullt ut
kompensera för
bakgrund och skilda
förutsättningar.

Kompenserande utbildning: Utbildningen lyckas inte fullt ut kompensera för bakgrund och skilda
förutsättningar. Det är en utmaning som delas med riket i stort. Ale har inte, som storstäderna,
skolor som markant skiljer ut sig i låga resultat. En faktor som kan antas varit gynnsam är Nödinges
sammanhållna skolstruktur. I takt med att centralorterna växer blir skolstrukturen avgörande för det
fortsatta likvärdighetsarbetet. Även det faktum att nyanlända elever finns på flertalet av kommunens
skolor minskar skillnaderna och ökar förutsättningarna för likvärdighet.
Stora och långvariga skillnader mellan pojkar och flickor syns däremot i resultatbilden. Insatser som
antas få effekt vidtas och innefattar att utveckla en mer varierad undervisning, fördjupa och bredda
stödet till det fortsatta analysarbetet samt ge vetenskapligt underlag för relevanta åtgärder.

4.3.3 Skolresultat
Ale har under flera år haft låga skolresultat, men de senaste åren har grundskolan höjt
kunskapsresultaten och därmed skapat bättre förutsättningar för fler ungdomar. De förbättrade
resultaten har delvis en koppling till bättre socioekonomiska förutsättningar hos eleverna men även
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en förbättrad kvalitet på undervisningen genom ett gott pedagogiskt ledarskap. Resultaten varierar
mellan skolorna, men skillnaden mellan skolorna har minskat och vårterminen 2018 är skillnaden
inom skolor större än mellan skolorna.
Årskurs 3 nationella prov
De nationella ämnesproven visar stora förbättringar i både matematik och svenska för årskurs 3
jämfört med föregående år. 81 procent av de som genomförde alla delprov klarade också alla
delprov. 79 procent av samtliga elever klarade alla delprov. Skillnaden mellan flickor och pojkar är
stor i svenska, 87 procent av flickorna klarade alla delprov i svenska jämfört med 76 procent av
pojkarna. I matematik syns ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Enligt SKL öppna jämförelser
för 2018 tillhör Ale de 25 procent bästa kommunerna i riket.11
Årskurs 6 betyg och nationella prov
Resultaten i de nationella proven för årskurs 6 har förbättrats i både svenska och i matematik,
medan engelska är ungefär samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan flickor och pojkar är
stor i svenska.
Betygsresultaten för årskurs 6 har förbättrats över tid för både flickor och pojkar men pojkarnas
resultat försämrades våren 2018 jämfört med föregående år. Skillnaden mellan flickors och pojkars
resultat förvann tillfälligt 2017, men har ökat igen 2018 och skillnaden är nu ungefär samma som i
riket som helhet och fortfarande alltför för stor. Betygsresultaten i Ale ligger väsentligt över riket för
både flickor och pojkar. Enligt SKL öppna jämförelser för 2018 tillhör Ale de 25 procent bästa
kommunerna i riket avseende elevernas betygsresultat i matematik och betygspoäng i svenska och
svenska som andraspråk.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen

Betygsresultaten för
årskurs 6 ligger över
rikets genomsnitt för
både flickor och
pojkar, men skillnaden
mellan könen består.
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Diagram 4.5 Andel (%) elever i Ales kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen jämfört
med riket, källa Skolverket

Årskurs 9 slutbetyg, behörighet till gymnasiet
Att elever blir behöriga till gymnasiet är avgörande för att komma vidare till utbildning och arbete
och möjlighet att skapa ett gott liv i framtiden. De elever som inte är behöriga efter avslutad
grundskola får läsa in resterande del av grundskola på de individuella programmen på Ale
gymnasium för att bli behöriga till nationellt gymnasieprogram.

11

Källa: Kolada
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Våren 2018 var 84 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, det är i nivå
med riket (84,4). Behörigheten har ökat både i Ale och i riket som helhet sedan 2016. I riket syns
dock en minskad andel behöriga jämfört med 2015, medan det i Ale är en förbättring med cirka tre
procentenheter.
Det är bland pojkarna som en ökad andel är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram våren 2018
jämfört med 2017, en ökning med 8,8 procentenheter till 83,2 procent, även i riket är det bland
pojkarna som ökningen syns med 3,1 procentenheter. Bland flickorna har däremot behörigheten
minskat med 2,4 procentenheter i Ale, medan flickorna i hela riket ökade med 0,3 procentenheter.
Även meritvärdet och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen ökade väsentligt
vårterminen 2018. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen var i Ale 76,2 procent jämfört med
75,6 procent i riket. Flickornas resultat var bättre än riket, medan pojkarnas var på nästan samma
nivå som riket. 72,1 jämfört med 72,5) Det genomsnittliga meritvärdet ligger dock fortfarande lägre i
Ale än i riket, både för flickor och för pojkar. Pojkarnas meritvärde i Ale förbättrades från 185,5
vårterminen 2017 till 213,7 vårterminen 2018 och var 1,6 procentenheter lägre än riket. Läsåret
2016/17 var flickornas meritvärde högre än riket, men 2018 försämrades flickornas resultat både
avseende meritvärde och gymnasiebehörighet.
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Diagram 4.6. Andel (%) flickor och pojkar i Ales kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till
nationellt yrkesprogram på gymnasiet jämfört med riket, källa Skolverket

Även om skillnaden mellan Ales skolor har minskat så finns fortfarande tydliga skillnader mellan
skolorna. Som visas i diagrammet nedan så har skillnaden minskat väsentligt sedan 2016.
Bohusskolan, som är en skola för elever i årskurs F-9 och har en liten elevgrupp jämfört med övriga
skolor, visar på mycket höga resultat med undantag av 2017.
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Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
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Diagram 4.7 Andel (%) elever i Ales kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till nationellt
yrkesprogram på gymnasiet jämfört med riket, källa Skolverket

En uppdelning utifrån elevernas bakgrund visar att andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram är högst bland elever med svensk bakgrund. Elever med utländsk
bakgrund som är födda i Sverige eller har kommit till Sverige före ordinarie skolstart har något lägre
resultat i riket, men i Ale var nästan samtliga elever i denna grupp behöriga till gymnasiet läsåret
2017/18. Dessa elever har haft möjlighet att nyttja svensk skolgång under en längre tid. Bland elever
som har kommit till Sverige i högre skolålder är andelen behöriga till nationellt program betydligt
lägre både i Ale och i riket. Gällande det genomsnittliga meritvärde och andel elever som nått
kunskapskraven i alla ämnen är dock skillnaden mellan elevgrupperna större.
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är konsekvent högre bland elever
som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning än bland elever vars föräldrar har högst
förgymnasial eller gymnasial utbildning.
Behörigheten bland elever med minst en förälder med eftergymnasial utbildning är 93,5 procent i
riket. I Ale är motsvarande siffra 89,3 procent. I riket såg det ungefär likadant ut förra året, medan
skillnaderna har minskat i Ale. Bland elever i Ale som har föräldrar med högst gymnasieskola har
andelen behöriga ökat från 75,6 procent 2017 till 81,7 procent 2018. Andel behöriga elever med
minst en förälder med eftergymnasial utbildning har däremot minskat från 91,3 procent till 89,3
procent.

Andelen elever som är
behöriga till gymnasiet
är högre bland elever
som har föräldrar med
högre utbildningsnivå.
Skillnaden i Ale
minskade läsåret
2017/18

Även om föräldrarnas utbildningsnivå generellt har ökat i Ale så är utbildningsnivån för
föräldrarna till de elever som slutade årskurs 9 2018 är ungefär samma som föregående år, men
resultaten förbättrades ändå. Diagram 4.8 visar skillnaden på elevers gymnasiebehörighet utifrån
föräldrars utbildningsnivå. I Ale syns en tydlig trend att gymnasiebehörigheten ökar för elever med
föräldrar som har föräldrar med gymnasium som högsta utbildningsnivå, en ökning med 10
procentenheter sedan 2015. Motsvarande trend syns inte i riket som helhet.
Diagram 4.8 visar också att resultaten är lägre för de kommunala skolorna än för samtliga skolor där
även de fristående skolorna är inräknade. Detta gäller såväl i Ale som i riket. Ale har endast en
friskola, skolan har många elever från skolans område i Alafors och föräldrarnas utbildningsnivå
varierar mellan åren. Drygt 51 % av eleverna som slutade årskurs 9 2018 har föräldrar med
eftergymnasial utbildning och så gott som alla eleverna är behöriga till gymnasieskolan. Skillnaderna
avseende meritvärde och andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen är dock större och det
gäller alla skolor, men även här har skillnaderna minskat väsentligt 2018.
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Behörigheten till
gymnasiet har ökat
bland elever som har
föräldrar med högst
gymnasial utbildning.
Samma trend syns
inte på nationell nivå.

Diagram 4.8 Andel (%) elever i Ale skolor uppdelade per föräldrars utbildningsnivå som efter årskurs 9 är
behöriga till nationellt yrkesprogram på gymnasiet jämfört med riket, källa Skolverket

Gymnasiet
Eftersom Ale inte har något gymnasium som erbjuder nationella gymnasieprogram går Ales
ungdomar i gymnasiet i kringliggande kommuner som Kungälv och Göteborg med flera. Elever
som inte är behöriga till nationella program på gymnasiet kan gå på Ale gymnasiums
introduktionsprogram: individuellt alternativ eller språkintroduktion, men det finns också ale-elever
som går introduktionsprogram i andra kommuner. I Ale finns också Lärlingsgymnasiet, ett
fristående gymnasium som erbjuder lärlingsutbildningar där eleven gör halva utbildningstiden på en
lärlingsplats med en handledare.
Bland gymnasieeleverna som bor i Ale har det varit en något mindre andel som fullföljer gymnasiet
inom 3 år än i riket som helhet. Efter att det 2016 var väsentligt färre i Ale var det 2017 samma nivå
som riket. Det är en större andel flickor än pojkar som fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år.
En jämförelse mellan olika program visar att det inte är så stor skillnad på mellan flickor och pojkar
som fullföljer ett yrkesprogram inom tre år som de som läser högskoleförberedande program. 2017
var skillnaden 4 procentenheter mellan flickor och pojkar på yrkesprogrammen var över 12
procentenheter.
Det är färre i Ale som
fullföljer gymnasiet
inom 3 år än i riket.
Det är fler flickor än
pojkar som fullföljer
gymnasiet inom 3 år.

Andel elever som fullföljt sin gymnasieutbildning med examen inom 3
år
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Diagram 4.9 Andel (%) elever folkbokförda i Ale som inom 3 år fullföljt sin gymnasieutbildning med
examen, jämfört med riket, källa Skolverket
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Efter gymnasiet
Den senaste statistiken från Skolverket visar att av alla ungdomar som slutförde en
gymnasieutbildning läsåret 2014/15 hade en tredjedel en etablerad ställning på arbetsmarknaden år
2016 medan en fjärdedel av ungdomarna var högskolestuderande. 12 Statistiken bygger på
kommunernas gymnasieskolor och det är därför svårt att urskilja just Ales ungdomar.
Diagrammet nedan visar andel av Ales ungdomar som började på högskolan inom tre år efter
avslutad gymnasieutbildning. Andelen i Ale är något lägre än i riket som helhet.

Andel elever som börjar högskolan inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning
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Diagram 4.10 Andel (%) elever folkbokförda i Ale som börjar högskolan inom 3 år efter avslutad
gymnasieutbildning jämfört med riket, källa Skolverket

4.3.4 Personal
Personaltäthet
Personaltätheten i förskolan har varierat över tid i Ale jämfört med riket som har haft en ganska
jämn nivå över tid. I Ales förskolor har personaltätheten minskat både 2017 och 2018 till 5,7 barn
per årsarbetare, vilket är en trend som avviker från riket och nu ligger bland de lägsta. Det är de
ekonomiska anpassningarna som har gjorts inom förskolan de senaste åren som ger en låg
personaltäthet.

Antal barn per årsarbetare i förskolan
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Diagram 4.11 Antal barn per årsarbetare i Ale jämfört med riket, källa Skolverket, (2018 egen
verksamhetsstatistik)

PM - Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2016?
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4004
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Personaltätheten på fritidshemmen i Ale är lägre än i riket som helhet och ligger bland de lägsta för
2017. Antal barn per heltidsanställd personal varierar över tid. Statistik för 2017 visar att antal barn
per personal i riket har minskat medan antalet barn per heltidsanställd personal ökade i Ale, både i
de kommunala skolorna och i kommunens fristående skola. För 2018 ökar personaltätheten igen i
Ales kommunala skolor, men jämförelse med riket finns ännu inte. Statistiken för fritidshemmen är
dock något osäker beroende på olika sätt att beräkna personalens andel av sin tjänst i fritidshem och
i skolan. Detta kan också påverka den totala personaltätheten i skolan, men inte andel elever per
lärare.
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Diagram 4.12 Antal elever per heltidstjänst på fritidshem i Ale jämfört med riket, källa Skolverket, (2018
egen verksamhetsstatistik)
Lärartätheten i Ales
skolor har minskat de
senaste åren

Även i grundskolan har lärartätheten varierat över tid i Ale. Förra läsåret minskade lärartätheten i
Ale och ligger bland de lägsta i riket och för innevarande läsår minskar den ytterligare vilket är en
trend som går emot riket som har en ganska stabil nivå över tid.
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Diagram 4.13 Antal elever per lärare, grundskola i Ale jämfört med riket, källa Skolverket, (läsår 2018/2019
egen verksamhetsstatistik)
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Antal elever per lärare i grundsärskolan
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Diagram 4.14 Antal elever per lärare, grundsärskola i Ale jämfört med riket, källa Skolverket, (läsår
2018/2019 egen verksamhetsstatistik)

Lärartätheten på Ale gymnasium har ökat de senaste åren, det finns inga siffor som är jämförbara
med riket, eftersom Ale inte erbjuder de nationella programmen. Ale erbjuder två
introduktionsprogram: Individuellt alternativ och språkintroduktion. Från hösten 2015 ökade
elevantalet på språkintroduktion för att från hösten 2017 minska igen. Organisationen hann inte
med att ställa om i dessa svängningar vilket först ledde till en låg lärartäthet, 17,4 elever per lärare
hösten 2015. Efter att elevantalet på språkintroduktion har minskat är det en större andel elever som
läser på individuellt alternativ, det är ofta elever med stora behov vilket kräver en större lärartäthet,
7,6 elever per lärare hösten 2017.
Lärarbehörighet
Utbildningsnivån i förskolan skiljer sig åt mellan olika förskolor, kommuner och riket. Det finns
även skillnader mellan kommunala och fristående förskolor. Såväl i Ale som i riket är det färre
utbildade förskollärare i fristående förskolor än i kommunala förskolor.
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Diagram 4.15 Andel personal på förskolor med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med riket, Från
2016 förskolärarlegitimation, källa Skolverket
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Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning på
fritidshem
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Diagram 4.16 Andel personal på fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med riket, källa
Skolverket, (2018 egen verksamhetsstatistik)

Ale har en högre
andel behöriga lärare
än riket. Andelen
behöriga lärare har
minskat både i riket
och i Ale. Orsaken är
brist på behöriga
lärare.

Ale har en högre andel behöriga lärare än riket som helhet. Läsåret 2017/18 hade 73,6 procent av
lärarna (omräknat till heltidstjänster) i Ales skolor legitimation och behörighet i minst ett av sina
undervisningsämnen, motsvarande för riket var 71,4 procent. Lärarbehörigheten i landet är högre i
de kommunala skolorna än i de fristående skolorna, men i Ale är en större andel lärare av lärarna
behöriga i kommunens fristående skola än i de kommunala skolorna. I grundsärskolan är andel
behöriga lärare låg, endast 22 procent av lärarna har legitimation och behörighet i minst ett av sina
ämnen. I riket är motsvarande 14,9 procent. Kravet på legitimerade lärare i särskolan har skjutits
fram till 2021.
På grund av bristen på behöriga lärare i landet har andelen behöriga lärare i undervisningen minskat
både i riket som helhet och i Ale de senaste åren. Behöriga lärare är en viktig faktor för att
säkerställa en god kvalitet på undervisningen. Lärarbehörigheten är ojämnt fördelad, mellan ämnen
och mellan kommunens olika skolor eller årskurser. I Ale är det störst andel lärare med legitimation
och behörighet i minst av sina undervisningsämnen i årskurs 1-3 och lägst andel i årskurs 4-6. Inom
NO-ämnen, teknik och svenska som andraspråk finns störst andel obehöriga lärare.

Andel elever i Ale som möter behöriga lärare,
alla ämnen sammanslagna
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Diagram 4.17 Andel elever som möter behöriga lärare respektive obehöriga lärare i Ale över tid, alla
ämnen sammanslagna, källa Ales egen verksamhetsstatistik
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Ales egen verksamhetsstatistik visar även behöriga lärare ur ett elevperspektiv, hur stor andel
behöriga lärare som eleven möter. Diagram 4.17 visar att 71 procent av eleverna mötte behöriga
lärare läsåret 2017/18, alla ämnen sammanslagna, alltså en något lägre andel än andelen behöriga
lärare i kommunen.
I denna statistik tydliggörs också att behöriga lärare ofta är ojämnt fördelade mellan eleverna, särskilt
i de lägre stadierna där det ofta är en lärare som har eleverna i flera ämnen. Då har en elev eller en
klass ofta antingen behöriga eller obehöriga lärare i de flesta ämnena. Diagram 4.18 visar andel
elever som mötte behöriga respektive obehöriga lärare i de olika ämnena läsåret 2017/18.
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Diagram 4.18 Andel elever som möter behöriga lärare respektive obehöriga lärare per ämnen i Ale
2017/18, källa Ales egen verksamhetsstatistik

På Ale gymnasium är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina ämnen 61
procent. Det finns ingen relevant jämförelse för riket då jämförelsen innehåller alla skolor med
nationella gymnasieprogram. På komvux i Ale har alla lärare legitimation på både grundläggande och
gymnasienivå.

4.3.5 Skolnärvaro och frånvaro
En grundläggande förutsättning för att uppnå målen i skolan är att vara närvarande och delta på
undervisningen. Andelen barn med omfattande skolfrånvaro i Sverige ökar, vilket i sin tur ökar
andelen barn som i större utsträckning riskerar att misslyckas i skolan. När frånvaroläget i
kommunen ses över används begreppet problematisk skolfrånvaro som innebär en frånvaro på 20
% eller mer. Problematisk skolfrånvaro innefattar all typ av skolfrånvaro som leder till problem för
eleven. Det är framförallt på högstadiet som en stor andel elever har problematisk frånvaro, men
frånvaron är ofta oroväckande långt innan den når 20 procent och det är en stor andel elever som
redan i tidig ålder har en frånvaro som är över 10 procent.
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Skolfrånvaron i riket
ökar. Under
högstadieperioden är
skolfrånvaron högst.

Skolfrånvaro kan ha många olika orsaker. Nationellt och därmed med största sannolikhet lokalt, har
den psykiska ohälsan för unga ökat vilket för många individer påverkar skolgången negativt. Det är
viktigt att reagera på frånvaro som väcker oro och frågor kring varför ett barn inte är i skolan.
Genom att reagera tillräckligt tidigt och våga ta upp frågan om den oroväckande frånvaron kan
skolpersonal, elever och vårdnadshavare tillsammans hitta lösningsmodeller
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Diagram 4.19 Andel elever med frånvaro mer än 10 % vårterminen 2018, källa egen verksamhetsstatistik I
Ale

4.3.6 Elevens syn på skolan
Varje år gör eleverna i Göteborgsregionen en skolenkät i årskurs 2, 5 och 9. Skolenkäten är
densamma som Skol-inspektionen använder inför tillsyn av skolan. I Ale svarar alla elever i årskurs
1-9 på enkäten. Varje frågeområde innehåller 1-4 frågor, och ett index-skala beräknas utifrån om
svaret är helt positivt, ganska positivt, ganska negativt eller helt negativt. Med enbart helt positiva
svar blir indexvärdet 100.
Enkäten är uppdelad i olika frågeområden och de som redovisas här avser tillit till elevens förmåga,
trygghet och delaktighet och inflytande. Årskurs 5 har generellt indexvärden på ungefär samma nivå
som Göteborgsregionen vad gäller tillit till elevens förmåga och trygghet, (86, 87 av max 100)
avseende delaktighet och inflytande svarar Ales elever mer positivt. 72 jämfört med 65 för GR.
Avseende elevens nöjdhet med skolan som helhet har Ales elever samma värden som GR.
Generellt sjunker indexvärdena ju äldre eleverna blir, detta gäller såväl i Ale och Göteborgsregionen
som nationellt. För årskurs 9 har indexvärdet förbättrats avseende tillit till elevens förmåga och
delaktighet och inflytande sedan 2017, medan trygghet är kvar på samma nivå. Områdena är ungefär
som Göteborgsregionen förutom tillitsfrågorna där Ale ligger något lägre. Elevernas nöjdhet med
skolan som helhet är väsentligt lägre än i Göteborgsregionen.
I årskurs 9 svarar killarna mycket mer positivt inom alla frågeområden än tjejerna medan i årskurs 5
är det tjejerna som är mer positiva. I båda årskurserna har de elever som inte vill uppge kön i
enkäten väsentligt lägre indexvärden än både tjejer och killar inom de flesta frågeområdena.

4.3.7 Kulturskolan
Ale kommun har en aktiv kulturskola med stor bredd av konstnärliga inriktningar. Det har de
senaste åren funnits en målsättning att minst 16 procent av målgruppen i årskurs 1-9 ska delta i
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kulturskolan. Våren 2018 var det cirka 12 procent av målgruppen som deltog och hösten 2018 har
andelen minskat till cirka 7 procent främst på grund av lärarbrist.
I den statliga kulturskoleutredningen "En inkluderande Kulturskola på egen grund" som kom 2016
påtalas bland annat att barn och ungdomars familjebakgrund har stor betydelse för deltagande i
kulturskolans verksamhet. För att delta i kommunal kulturskola krävs att verksamheten är bekant för
barnet. Ofta är det genom föräldrarna som barn får kännedom om verksamheten och att få ett
sådant stöd av sina föräldrar är viktigt för att barn ska kunna delta. I den enkät utredningen
genomförde gentemot skolelever i årskurs 6 hade 40 procent av de barn som hade erfarenhet av
kulturskolan fått reda på verksamheten av sina föräldrar. Många av dessa föräldrar är högutbildade
vilket återspeglar mönstren för kulturkonsumtion i det övriga samhället; utbildning påverkar
kulturvanorna mer än social klassbakgrund och hushållets inkomster. 13
Samma mönster kan ses i Ales kulturskola, uppgifter från SCB visar att en majoritet av eleverna i
Ales kulturskola har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det finns också skillnad i deltagande
mellan flickor och pojkar, såväl nationellt som i Ale är det flest flickor som deltar i kulturskolans
verksamhet.
Ett av de nationella målen som utredningen föreslog var att kulturskolan ska "aktivt verka för att
kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i
dess verksamhet, " I anslutning till utredningen instiftades ett statligt utvecklingsbidrag
(Kulturskolebidraget) i syfte att hjälpa kommunerna i utveckling mot de nationella målen och där
lyfts tre huvudsakliga mål:




Breddning av konstområden
Inkludering och tillgänglighet
Pedagogisk utveckling

Under läsåret 2018-2019 har Kulturskolan i Ale fått 250 000 kronor i kulturskolebidrag som till stor
del används i uppsökande sammanhang under skolloven för att skapa bredd, inkludering,
tillgänglighet och pedagogisk utveckling.

4.4 Utmaningar framåt
Till utmaningarna nationellt hör sammanfattningsvis att höja kunskapsresultaten, öka antalet
kvalificerad och behörig personal, säkerställa att utbildnings- och lärmiljöer är tillgängliga och kan
inkludera alla barn och elever utifrån deras behov och förutsättningar samt, av största vikt, öka
likvärdigheten. Det innebär bland annat att samtliga barn och elever ska få lika möjligheter till
lärande oavsett förutsättningar och bakgrund. Dessa utmaningar gäller nationellt och återspeglas i
Ale.
Föräldrars utbildningsnivå och bakgrund spelar en avgörande roll för elevernas resultat i skolan.
Skolans uppgift att sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen är en nödvändig och stor utmaning för Ales skolor, såväl som i riket.
Att vara behörig till gymnasiet efter grundskolan är en viktig förutsättning och en bas för det
fortsatta livet.
Pojkar presterar generellt sämre skolresultat än flickor. Samtidigt upplever flickor och unga kvinnor,
som generellt presterar bättre skolresultat, i större utsträckning än pojkar och unga män, psykisk
ohälsa. Detta utgör två viktiga utmaningar som gäller nationellt såväl som i Ale.

13

En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69
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Den starka tillväxten i kommunen skapar stora utmaningar att erbjuda alla, både befintliga och
inflyttande, barn och elever en kvalitativ och likvärdig undervisning i lokaler med en stimulerande
lärmiljö. Samtidigt skapar den ökade utbyggnadstakten möjlighet att se över förskole- och
skolorganisationen avseende skolvägar och nybyggnation för att minska segregationen och skapa
nya pedagogiska miljöer och arbetssätt som främjar lärandet och bidrar till att höja kvalitetsnivå och
resultat.
Den nationella bristen på lärare och förskollärare innebär en stor utmaning vad gäller
kompetensförsörjningen för Ales förskolor och skolor. Förutom att lyckas väl med att rekrytera och
behålla inom bristyrkena genom att vara en attraktiv arbetsgivare behöver större omstruktureringar
av arbetsplatser och uppdrag genomföras för att lösa kommande personalbrist i offentlig sektor,
bland annat avseende införande av nya yrkeskategorier. Att vidareutbilda befintlig personal mot rätt
kategorier blir en utmaning att styra och finansiera parallellt med den lika viktiga generella
kompetensutvecklingen för ökad kvalitet och upplevelsen av att utvecklas på sin arbetsplats. Ett gott
pedagogiskt ledarskap med trygga och modiga chefer är ytterligare en viktig förutsättning för att
utveckla utbildningen i Ale.
Utbildning för vuxna
Vuxnas behov av yrkesutbildning behöver tillgodoses, samtidigt som den kommunala verksamheten
har behov av att säkerställa tillgång till utbildad personal inom bristyrken med specifika kompetenser
till exempel undersköterska, vårdbiträde, barnskötare och kockar. Att utveckla verksamheten utifrån
dessa behov är en stor uppgift för den kommunala vuxenutbildningen i Ale.

Några identifierade utmaningar inom mål 4:
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Likvärdighet
Föräldrars utbildningsnivå och bakgrund spelar en avgörande roll för elevernas
resultat i skolan Skolans uppgift att sträva efter att uppväga skillnader i barnens
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är en nödvändig
och stor utmaning för Ales skolor, såväl som i riket.
Kompetensförsörjning
Den nationella bristen på lärare och förskollärare innebär en stor utmaning vad
gäller kompetensförsörjningen för Ales förskolor och skolor.

5 Jämställdhet

5.1 Bakgrund
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt
att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Flickor och kvinnor ska ha makt över
sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. Sverige ligger, tillsammans med de övriga
nordiska länderna, i framkant i arbetet med jämställdhet vid internationella jämförelser. Trots det
finns utmaningar kvar i Sverige och stora utmaningar globalt innan målet är nått. Att stärka kvinnors
och flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för
fredliga samhällen.

5.2 Sverige
Trots ett omfattande svenskt jämställdhetsarbete sedan länge har män som grupp fortfarande mer
makt och inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer. Huvudansvaret för det obetalda hem- och
omsorgsarbetet har fortfarande kvinnor. Även hälsoskillnader finns. Kvinnor uppger sämre hälsa,
medan män som grupp lever kortare. Kvinnor utsätts i högre utsträckning för våld i hemmet,
samtidigt som män utgör majoriteten av offren för allt våld i samhället. Föreställningar om hur
flickor, pojkar, kvinnor och män förväntas vara behöver utmanas. Nationellt har sex delmål
identifierats för arbetet: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet,
jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhet är både
ett mål i sig och en
förutsättning för
hållbar och fredlig
utveckling.

I arbetslivet är sysselsättningsgraden för kvinnor som helhet i Sverige 78 procent, vilket är högst inom
EU. Kvinnor arbetar dock deltid i högre utsträckning än män och har lägre lön än män. Kvinnornas
lön uppgår i genomsnitt till 87,5 procent av mäns lön.

5.3 Ale
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget – kommuner, landsting och regioner ska ge
medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar
också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och
välfärdsleverantör har Ale därför en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett
kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.

5.3.1 Ekonomisk jämställdhet
Till skillnad från den statistik som visar inkomstskillnader i Social kartläggning 2016 redovisas
inkomstmåttet här i disponibel inkomst och inte förvärvsinkomst. Detta görs för att ge en mer
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verklighetsnära bild av den inkomst hushållen i kommunen har att använda. Med disponibel inkomst
menas summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster, minus skatt och övriga negativa
transfereringar.

Disponibel inkomst per kön och ålder i Ale
400000
350000
300000
250000

Män - Medel

200000

Kvinnor - Medel

150000

Män - Median

100000

Kvinnor - Median

50000
0
20 år - 29 år

30 år - 44 år

45 år - 54 år

55 år - 64 år

65 år - 79 år

80 år +

Diagram 5.1 Disponibel inkomst per kön och ålder i Ale. Avser inkomståret 2015. Källa: Västdatabasen
SCB (2017)
I både Sverige och i
Ale har män en
högre disponibel
inkomst än kvinnor.

Uppdelat på kön och ålder kan ses i diagram 5.1 hur män har en högre disponibel inkomst i
jämförelse med kvinnor, under hela det undersökta åldersspannet. Skillnaderna är som minst i de
åldrar man tjänar som minst, mellan 20-29 år samt 80 år och äldre. Skillnaden mellan könen är som
störst inom åldersgruppen 45-54 år och 55-64 år.
Som kunde ses i mål 1 – ingen fattigdom, är det också en stor skillnad mellan män och kvinnor
gällande disponibel inkomst för invånare i Ale över 65 år. Där är det en större andel kvinnor än män
som lever på inkomstnivåer inom kategorin relativ fattigdom.

På sid 14 kan du
läsa mer om relativ
fattigdom.

Siffror för förvärvsarbetande invånare 20-64 år visar att 83 procent av kvinnor och 85 procent av
män arbetar och får lön i Ale kommun.14 Andelen arbetande kvinnor är högre än rikets genomsnitt,
där 78 procent av kvinnor är förvärvsarbetande. Sett istället till utbildningsnivå kan ses att kvinnor,
både i Ale och i Sverige, har en högre utbildningsnivå än män. Andelen kvinnor med eftergymnasial
utbildning i Ale har ökat i större takt över åren än vad mäns har gjort.15
Sjukpenningen är en del av sjukförsäkringen i Sverige och betalas ut till personer vars arbetsförmåga
är nedsatt på grund av sjukdom. I Ale har kvinnor nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män,
vilken inte är unikt för kommunen eller för Sverige. Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport
2015 visar att i sju av åtta länder, med Tyskland som undantag, är kvinnor i genomsnitt mer
frånvarande från arbetet än män på grund av sjukdom.16 Som omnämnt i målområde 3 är de
vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i Sverige psykiatriska diagnoser.

5.3.2 Lönegap kommunanställd
Ett ytterligare sätt att undersöka skillnader inom inkomstnivåer är lönegap, alltså skillnaden mellan
två gruppers inkomster. Här visas median månadsinkomst av kommunens anställda. År 2017 tjänade
kvinnor 201 SEK mindre per månad i medianlön än män, i Ale kommun. Lönegapet mellan män

Statistik från: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Avser inkomståret 2015.
Statistik från SCB via Kolada.
16 Försäkringskassan (2015) Studier om könsskillnader. Socialförsäkringsrapport 2015:7.
14
15
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och kvinnor som är anställda av Ale kommun är påtagligt mindre än jämförelsen med rikets
genomsnitt.
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr
Ale
Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)
Riket

2015
-666
-885
-837

2016
120
-503
-461

2017
-201
-380
-400

År 2017 tjänade
kvinnor 201 SEK
mindre per månad i
medianlön än män.

Tabell 5.1 Visar lönegap mellan män och kvinnor anställda i kommunen, median månadslön. Källa: SCB

Heltid i den kommunala organisationen
Statistiken visar att det är en fortsatt överhängande andel kvinnor som är anställda i den kommunala
organisationen. Antalet och andelen som arbetar heltid ökar över åren och alltså minskar antalet och
andelen som arbetar deltid. Att öka andelen heltider i kommunen är en strategisk insats för ökad
jämställdhet.

Antal
tillsvidareanställda
Varav kvinnor (%)
Varav män (%)
Antal heltid
Antal deltid
Andel heltid
Andel deltid

2015
1979

2016
2001

2017
2076

2018*
2127

83,2
16,8
1527
452
77,2%
22,8%

82
18
1573
428
78,6%
21,4%

82,1
17,9
1684
392
81,1%
18,9%

81,2
18,8
1865
262
87,7%
12,3%

Nästan 90 % av alla
anställda i Ale
arbetar heltid.

Tabell 5.2 Tillsvidareanställningar i Ale kommun. *Mätdatum för 2018 är 2018-11-30. Källa:
Verksamhetsstatistik

5.3.3 Makt och inflytande
Inflytande mäts bland annat via SCBs medborgarundersökning17. Gällande frågor kring inflytande,
ses inga större skillnader på hur män och kvinnor uppfattar möjligheten att påverka i Ale kommun.
Inte heller är det någon större skillnad på regional- eller nationell nivå av undersökningen. Ales
indexresultat för inflytande och påverkan har dock sjunkit mellan mätningarna och ligger 2018 på
relativt låga nivåer för både män och kvinnor. Detsamma gäller för angränsande kommuner som
deltagit i undersökningen.18

5.3.4 Obetalt hem och omsorgsarbete
Här visas nyckeltal som pekar på eventuella könsskillnader när det gäller ansvar för hemarbete.
Målet som uttalats av regeringen är en jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete och att
kvinnor och män ska ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.19
Kvinnor i Ale tar ut 72 procent av antal föräldrapenningdagar, män 28 procent. Det stämmer
överens med både rikets och Västra Götalands genomsnittliga värden och har inte förändrats
avsevärt över de senaste 5 åren. Gällande tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) är fördelningen
jämnare, i Ale tar kvinnor ut 60 procent av antal dagar, män 40 procent.20

Delmål 5.4 i Agenda
2030 handlar om att
värdesätta obetalt
omsorgsarbete och
främja delat ansvar i
hushållet. .

SCBs medborgarundersökning mäter nöjdhet på övergripande nivå på ett flertal av kommunens tjänster.
SCBs medborgarundersökning (2018).
19 Jämställdhetspolitikens mål https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikensmal/
20 SCB (via Kolada ID N05816) (2017).
17
18
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Diagram 5.2 Andel kvinnor respektive män som tar ut föräldrapenning. Källa: Kolada

Tillfälliga föräldrapenningsdagar (VAB) % av antal dagar
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Diagram 5.3 Andel kvinnor respektive män som tar ut tillfälliga föräldrapenningdagar, så kallad VAB. Källa:
Kolada

5.3.5 Våld i nära relation
Mäns våld mot
kvinnor är ett hinder
för hållbar utveckling
och är en utmaning
nationellt såväl som i
Ale.

En ytterligare aspekt i trygghetsarbetet är området våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är
ett globalt samhällsproblem, ett demokratiskt problem, ett hinder för jämställdhet och jämlikhet, en
kränkning av de mänskliga rättigheterna och därför även ett hinder för socialt hållbar utveckling.
Våld har stor påverkan på den fysiska och psykiska hälsan för den som utsätts, men också för de
barn och anhöriga som bevittnar våldet. Våldet försvårar livssituationen för alla inblandade och har
stora samhällsekonomiska konsekvenser. På sikt försvårar det därför också hållbar utveckling inom
kommunens målområden. Det är utpekat som ett stort hinder för att våra samhällen ska kunna vara
hållbara.21
Antalet anmälda brott inom våld i nära relationer har varierat under de senaste åren. Under 2018
från januari till augusti har det varit fler anmälningar kring våld i nära relation än för 2015 och i
närheten av 2016. Eftersom polisen uppskattar att endast cirka 20 procent av våldet polisanmäls är
det svårt att veta exakt hur många som drabbas då det är ett av våra mest dolda brott. Det
uppskattas alltså att det i Ale kommun finns minst fem gånger så många brott som det anges i
statistiken.

21
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I riktning mot en hållbar välfärd (SOU Fi 2016:01)

Misshandelsbrott mot kvinna, i nära relation med offret
Antal per x tusen invånare
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Riket
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Delmål 5.2 i Agenda
2030 avser att
avskaffa alla former
av våld mot alla
kvinnor.
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Diagram 5.4 Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret, antal/100 000
invånare. Källa: BRÅ (via Kolada)
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Diagram 5.5 Antal anmälda brott i nära relationer 2014–2018 i Ale. Källa: Polisen Kungälv och Ale (2018)

5.3.6 Fritid
Ett ytterligare sätt att se till jämställdhet är att mäta andelen flick-, eller pojkdominerad
idrottsverksamhet i kommunerna. Det är en betydligt högre andel idrottsföreningar som har en
pojkdominerat verksamhet, än en flickdominerad. Detta gäller för samtliga av de kommuner och
referenspunkter som undersökts. För Ale har det varit en jämnare fördelning tidigare år, men
skillnaderna har ökat. År 2016 har 21 procent av idrottsföreningar i Ale en flickdominerad
verksamhet, och 55 procent som har en pojkdominerad verksamhet.
Detta säger dock inte allt om fördelningen eftersom statistiken bygger på antal föreningar. Ale har
några stora föreningar med mycket verksamhet där flickor deltar. Det går då också att se hur många
deltagartillfällen flickor och pojkar har i föreningarna i kommunen, avser föreningar med LOK-stöd
(lokalt aktivitetsstöd). Deltagartillfällen per invånare mellan 7-20 år var 29, för pojkarna 32 och för
flickorna 26 (2017).22

22

Kolada
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5.4 Framtida utmaningar
Våld i nära relationer är fortsatt en stor utmaning och en komplex fråga som påverkar hela samhällets
utveckling och trygghet.
Sverige uppfyller några av delmålen som är kopplade till genomförandet av mål 5. Men ett antal
utmaningar kvarstår för att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Till dessa
hör bland annat att effektivt motarbeta all diskriminering av kvinnor i samhället, få bort skillnaderna
i lön och sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män, se till att det obetalda hem- och
omsorgsarbetet blir mer jämnt fördelat genom att öka förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap
samt att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
I Ale identifieras det även behov av att utveckla området våld i nära relation kopplat till
trygghetsfrågan, för att kunna upptäcka våldet och för att kunna ge ett gott stöd för att bryta
destruktiva situationer för både utsatta och de som utsätter. Kopplingen ses också till missbruk och
psykisk ohälsa.

Några identifierade utmaningar inom mål 5:
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Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Lägre löner och lägre pensioner för kvinnor
Ojämn fördelning av tid spenderad på obetalt hem- och omsorgsarbete
Kunskapsskillnader mellan pojkar och flickor i skolan

6 Rent vatten och sanitet

6.1 Bakgrund
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en
hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent
vatten och grundläggande sanitet.
Vatten är också en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion och därmed kan
brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och
mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av
klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av
ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

6.2 Sverige
Tillgång till rent vatten och sanitet är i stort sett tillgodosett för alla invånare i Sverige. För de
globala indikatorerna kan den preliminära bedömningen göras att Sverige uppfyller delmålen. Lagar
och direktiv täcker på ett adekvat sätt in de flesta områden som innefattas av målet.
Nationellt finns flera utmaningar, dels ett ökande behov av underhåll och utbytestakt på VAledningar då stora delar av Sveriges ledningsnät byggdes ut på 50–70 talen och nu börjar bli gamla.
Dels ett varmare klimat där vi behöver anpassa oss till både torrare och blötare säsonger. Torra
perioder leder till låg grundvattennivå med vattenbrist som följd, framför allt där hushållen har egna
brunnar. Blötare perioder leder till ökat tillskottsvatten med större risk för brädd av orenat
avloppsvatten som förorenar sjöar och vattendrag. Det behövs också göras insatser för att minska
föroreningar på grund av kemikalier, läkemedel och näringsämnen.

Tillgång till rent vatten
och sanitet är i stort
sett tillgodosett i
Sverige. Utmaningar
är underhåll ledningar
och effekterna av
klimatförändringarna.

6.3 Ale
Inom verksamhetsområde för vatten och avlopp har kommunen ansvar för tillgången till
dricksvatten och omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Ansvaret regleras i flera lagar, bland
andra; lagen om allmänna vattentjänster, säkerhetsskyddslagen, livsmedelslagstiftningen,
smittskyddslagen, miljöbalken och brottsbalken.23
Utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp ansvarar fastighetsägarna själva för sitt
dricksvatten och för sin avloppshantering. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar över de
enskilda avloppsanläggningarna.

23

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/juridik/sakerhet/relevant- lagstiftning/
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6.3.1 Göta älv
Göta älv försörjer Ale
och totalt ca 700 000
personer i
Göteborgsregionen

Göta älv är regionens stora råvattentäkt och är även riksintresse för naturvård, friluftsliv och sjöfart.
Från älven produceras dricksvattnet till cirka 700 000 människor i Göteborgsregionen. För att
skydda vattenkvalitén finns ett vattenskyddsområde för delar av Göteborg och Surte. Kommunerna
längs Göta älv har under en lång tid arbetat med ett utökat vattenskyddsområde.

6.3.2 Kommunalt VA
Ale kommuns VA verksamhet består av cirka 60 mil ledningsnät och cirka 70 st VA anläggningar.
VA-enheten ansvarar även för planering och genomförande utbyggnad och nyanläggning av
tillkommande bostäder och industrier.
Nyckeltal för VA under 2017:



Dricksvattensvinn är cirka 20-25 procent.
Bräddningsmängden av avloppsvatten från Älvängens reningsverk ligger runt 3,5 procent,
för hela kommunen finns i dagsläget ingen tillfredsställande statistik. Kartläggning pågår.
Tillskottvatten till spillvattenvattenledningarna är cirka 70 procent
Förnyelsetakten av kommunens ledningsnät ligger runt 150-200 år och bör ligga under 100
år.
Regnmängden var uppmätt till 1 050 mm för Ale kommun.





6.3.3 Enskilt vatten och avlopp
En femtedel av
Aleborna har enskilt
vatten och avlopp.

Befolkning efter typ av avlopp
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Diagram 6.1 Antal personer i Ale som har enskilt resp. kommunalt avlopp. Siffrorna för dricksvatten är
mycket lika men de finns både de som har enskilt avlopp och kommunalt dricksvatten och tvärt om.
”Övriga” i diagrammet är främst de som har någon form av torr toalett.

Cirka 20 procent av befolkningen i Ale har enskilt vatten och lika många enskilt avlopp (inte
nödvändigtvis samma fastigheter). Sen år 2000 är det en ökning i antalet personer som bor i
fastigheter med enskilt vatten och/eller avlopp med cirka 10 procent, under samma period har
antalet personer som bor i fastighet med kommunalt vatten och/eller avlopp ökat med cirka 15
procent.
En fastighet med enskilt vatten och avlopp är mer känslig om det händer något, det kan både vara
att något går i sönder men det kan också vara klimatfaktorer som inte går att påverka själv. Det är
fastighetsägarens eget ansvar att se till att dricks- och avloppsvattenförsörjning fungerar, även i
perioder med torka och översvämning. Från VA-enheten kommer man kunna erbjuda dricksvatten
från vattenkiosk för enskilda fastigheter som har eller får problem vid t.ex. torrperioder från och
med 2019.
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Fortfarande är det många enskilda avlopp som inte når upp till miljöbalkens krav för avlopp. Detta
leder till att näringsämnen läcker ut och bidrar till övergödning. Även ämnen som mikroplast och
läkemedelsrester kan komma ut i grundvatten och vattendrag. Har man otur kan bakterier virus
spridas via grundvatten och vattendrag till en punkt där dricksvatten tas.
Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt miljöbalken utförs systematiskt sedan 2017. Totalt
beräknas det finnas cirka 3000 enskilda avloppsanläggningar i kommunen och under 2017 och 2018
utfördes tillsyn på cirka 350 st. Ambitionen är att samtliga enskilda avloppsanläggningar ska vara
bedömda inom 10 år.

6.4 Framtida utmaningar
De stora utmaningarna framåt är förnyelsetakten på det kommunala ledningsnätet samt
klimatförändringarna som kommer ge både torrare perioder och blötare perioder.
Förnyelsetakten av kommunens ledningsnät behöver ökas rejält, utmaningen är inte bara finansiell
utan också i kompetens, att hitta och säkra erforderliga personalresurser. Samtidigt som det
befintliga nätet behöver förnyas på många ställen behöver VA-verksamheten också sörja för
nyanslutningar för att möta kommunens expansion.
I och med den torra sommaren 2018 blev dricksvattenbrist ett verkligt problem i vårt land som
annars har god tillgång på vatten i ett internationellt perspektiv. För att förstå det framtida klimat vi
kommer att få kan sommaren 2018 jämföras med en snittsommar om 30-80 år24 i och med
klimatförändringarna. Det är framför allt för enskilda vattentäkter som tillgång till dricksvatten av
tillräcklig kvantitet och god kvalitet kan bli en framtida utmaning i Ale kommun. Även tillkomst av
fler hus kan medföra förändringar i grundvattennivån om det innebär fler borrhål i samma
vattenförekomst.
Andra utmaningar och fokus framåt för den kommunala VA-verksamheten är åtgärder för att
kommunens dagvattensystem för att klara intensiva regn/undvika översvämningsskador så långt
som möjligt och ett långsiktigt arbete för att minimera inläckage av ovidkommande vatten (regnoch dräneringsvatten) till avloppsledningssystemet.
Behov av tillsyn av enskilda avloppsanläggningar för att i första skedet få bort anläggningar med
mycket bristfällig rening och direktutsläpp är en uppgift som kommer pågå lång tid framöver.
Personalbehovet kan även öka då arbetet skapar en stor mängd ansökningar om nya enskilda
avloppsanläggningar. Modern avloppsrening är ofta teknikbaserad och det kommer att finnas ett
framtida tillsynsbehov för denna typ av lösningar.
Göta älv en säker dricksvattentäkt vad gäller vattenvolym. Utmaningen, eller risken med älven är
den varierande kvaliteten på vattnet. Vattenförsörjningen i regionen blir väldigt känslig mot
exempelvis stora skyfall som leder till bräddning av avlopp eller om exempelvis förorenade
jordmassor skredar ner i älven. Ale kommun medverkar i Göteborgsregionens arbete med utökat
vattenskyddsområde och riskbedömning av älven.

Framtidsklimat i Västra Götalands län, Klimatologi nr 24, 2015, SMHI. Om ca 30 år om vi gör väldigt lite för att
minska utsläppen av koldioxid, om ca 80 år om vi inom de närmste åren gör väldigt mycket för att minska utsläppen.
24
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Det finns också ett behov av att ta fram en nödvattenplan.

Några identifierade utmaningar inom mål 6:
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Säkra kommunens dagvattensystem för att klara intensiva regn och undvika
översvämningsskador.
Minimera inläckage av regn- och dräneringsvatten till avloppsledningssystemet.
Förnyelse och underhåll av befintliga, uttjänta ledningssystem.
Nyanslutningar av enskilda fastigheter samt nya detaljplaner.
Säkra erforderliga personalresurser genom rekrytering och satsning på
organisationsutveckling.
Ta fram en nödvattenplan
Utökat vattenskyddsområde och riskbedömning av Göta älv.
I möjligaste mån eliminera utsläpp av orenat avloppsvatten.
Tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd på landsbygden.

7 Hållbar energi för alla

7.1 Bakgrund
Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna
möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning,
klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

7.2 Sverige
Tillgången till energi är god i Sverige och utgör i stort sett inget problem. Energifrågan har en
koppling till flera av Sveriges miljömål, bland annat i miljökvalitetsmålen frisk luft, begränsad
klimatpåverkan och en god bebyggd miljö. Sverige är det land inom EU som har högst andel slutlig
förnybar energianvändning. Andelen uppgick till 54 procent 2015, vilket ska jämföras med 40
procent 2005 och EU-genomsnittet om 17 procent 2015. Påtagliga skillnader finns dock mellan
olika sektorer.

Förnybar energi och
rena bränslen ska
finnas tillgängliga för
alla.

Den stora utmaningen för Sverige när det gäller användningen av förnybar energi är
transportsektorn. I ett internationellt perspektiv har Sverige redan en hög andel förnybar energi i
transportsektorn men ytterligare åtgärder behövs, till exempel en ökad introduktion av fordon med
eldrift, ökad användning av biodrivmedel och en samhällsplanering som gör att transporterna blir
effektivare. De senaste 5-10 åren har vi både nationellt och lokalt en trend med både ökat antal
fordon och längre körsträckor/invånare vilket tyder på transporterna inte blir effektivare.

7.3 Ale
7.3.1 Energianvändning i Ale kommun
Den sammanlagda energianvändningen i Ale kommun rör
sig runt 800 000 kWh. Av detta är 35 procent förnyelsebart.
Som man kan se i diagram 7.2 så syns en ökning perioden
2014-2016 som delvis skulle kunna förklaras med en ökande
befolkning. Ökningen kommer främst från elanvändningen
men också från både förnyelsebara och icke förnyelsebara
flytande bränslen (bensin, diesel, etanol och inblandning av
biodiesel i vanlig diesel).

Förnyelsebart

Ca 1/3 av
energianvändningen i
Ale kommer från
förnyelsebara källor.

Icke
förnyelsebart

Diagram 7.1 Andel förnyelsebar energi i Ale
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Energianvändning efter bränsle
900 000
800 000

Största energikällan i
Ale är el, tätt följt av
naturgas
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Ej förnybara flytande bränslen
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Diagram 7.2 Energianvändningen i Ale kommun per bränsle (2012-2016). För 2012-2013 saknas data för
vissa bränsleslag. Källa SCB, Göteborg Energi och Miljörapport för Akzo Nobel (nu Nouryon) 2017.

I diagram 7.2 ser man att industrin står för över 50 procent av energianvändningen i Ale, vilket är
ganska mycket i ett nationellt perspektiv. Industrins energianvändning har legat stabilt de senaste
åren. Förutom industrin är det transport sektorn och småhusen som är de stora energianvändarna.
Skillnaden mellan dessa är att småhus nästan alltid har en förnyelsebar uppvärmning från fjärrvärme,
el och ved/pellets. Där fjärrvärmen kommer från stor del spillvärme och el till största delen är
förnyelsebar. I transportsektorn är det däremot till största del fossila energikällor.

Största
energianvändaren i
Ale är industrin, med
mer än hälften av all
energianvändning

Energianvänding efter förbrukarkategori
100%
90%
80%

Fritidshus
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Flerbostadshus

60%

Småhus

50%

Övrigt
Transporter

40%

Offentlig verksamhet

30%

Industri, byggverks.

20%

Jordbruk,skogsbruk,fiske

10%
0%
Ale

Riket

Diagram 7.3 Energianvändningen i procent efter förbrukarkategori. Källa: SCB.

7.3.2 Förnyelsebara bränslen i transporter
Av bilarna i trafik, registrerade i Ale 2017, var 93,4 procent av bilarna diesel eller bensinbilar. Detta
är en minskning med endast 0,2 procentenheter från 2016. Resterande bilar, 6,6 procent är rena
elbilar, ladd- och elhybrider (el + förbränningsmotor) samt flexifuel (bensin + etanol).
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Andelen fordon med förnyelsebara bränsleslag ökar men det gör även all bilförsäljning. Av
nybilsförsäljningen var 7,9 procent andra bilar än bensin och dieseldrivna.

7.3.3 Solenergi
De senaste åren har kostnaden på solceller minskat och i samma takt har intresse ökat och
regelverket förenklats. I Ale kommun finns idag 67 stycken solelanläggningar och totalt har dessa en
installerad effekt på 724 kW. Två av dessa anläggningar, med en installerad effekt på 90 kW, tillhör
Ale kommun. Många anläggningar är också på gång, det är en flerdubbel ökning antalet som söker
solcellsstödet 2018 jämfört med 2017.

Stort intresse för
solceller i Ale.

7.3.4 Ale kommuns energianvändning och fordon
Kommunens mål är att alla fordon ska vara miljöfordon, detta gäller för både leasade och ägda
personbilar och lätta lastbilar. Antalet miljöfordon har succesivt ökat och i december 2017 var cirka
70procent miljöfordon enligt då gällande miljöfordonsdefinition. Sommaren 2018 infördes bonusmalus-systemet för nya bilar och i princip bara rena elbilar och laddhybrider får bonus och definieras
som miljöbil. Kommunen har idag 15 elbilar, 12 procent av alla fordon.
Genom att följa gällande upphandling närmar vi oss målet. Men några verksamheter finns inte
miljöfordon för de behov som verksamheterna har. Kommunen behöver också byta ut de flesta
fordon vi äger, som oftast är äldre bilar.
I kommunens lokaler har energianvändningen minskat med cirka 10 procent sen 2009. Under 2016
när Kronaskolan togs i drift gick den totala snitt energianvändningen från runt 155 kWh/m2 till
under 140 kWh/m2 både 2016 och 2017. Kronaskolan är ett passivhus och det är stora lokaler med
låg energianvändning. Två av kommunens lokaler har solceller, se ovan 7.3.3. Solenergi.

7.4 Framtida utmaningar
Användningen av fossila bränslen är fortsatt hög, framförallt inom transporter och industri. Andelen
personbilar som drivs av förnyelsebara bränslen är fortfarande väldigt låg. Personbilstrafiken
minskar inte (se mer under mål 13).
I Ale används mycket energi av industrin vilket både visar på ett starkt näringsliv men också en
utmaning på en större samhällsnivå. På lokal nivå, för enskilda industrier kanske det mer handlar om
bränsleval och att energieffektiviseringar inte syns i statistiken då den kan ha vägts upp med ökad
produktion. För att Sverige ska kunna gå före behöver vi en miljövänlig konkurrenskraftig industri,
en stor utmaning men också ett område där det händer mycket.
En utmaning för kommunen är att vi inte når uppsatta mål på andelen miljöfordon i kommunens
fordonsflotta. En annan utmaning är att resepolicyn behöver få fäste ute i verksamheterna.

Några identifierade utmaningar inom mål 7:



Andelen förnyelsebar energi är fortsatt lägre än andelen icke förnyelsebar
Ale når inte mål med antal miljöbilar
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8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.1 Bakgrund
Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar
också om att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Många människor i världen idag
befinner sig i osäkra anställningar eller saknar anständiga arbetsvillkor. Dessutom förväntas den
globala arbetskraften öka kraftigt vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att
främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling. Delmålen innehåller bland annat att väsentligt
minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.2 Sverige
Arbetslösheten, beräknad enligt FN:s metadata-krav, uppgick 2015 till 7,5 procent för personer i
åldern 16–64 år. För män uppgick andelen till 7,7 procent och för kvinnor till 7,3 procent. Andelen
unga i åldern 15–24 år, som varken arbetar eller studerar uppgick till 6,7 procent år 2015.
Befolkning kommer
att öka, framförallt i
de yngre och äldre
åldersgrupperna.

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt och det förväntas fortgå under det kommande decenniet
samtidigt som den demografiska sammansättningen förändras. Befolkningstillväxten kommer ske i
hög grad i de yngre och äldre målgrupperna samtidigt som den yrkesverksamma befolkningen ökar
avsevärt långsammare. De yrkesverksamma ska med andra ord finansiera välfärden för fler.
Den kommande demografiska förändringen tillsammans med ett redan befintligt renoveringsbehov i
det befintliga lokalbeståndet innebär stora investeringsbehov framöver. Detta tillsammans med
ökningen av kommunsektorns övriga verksamhetskostnader innebär att kostnaderna ökar väsentligt
snabbare än det reala skatteunderlaget. Ett stort negativt gap kommer uppstå mellan kommunernas
intäkter och kostnader om inget görs.
Konjunkturen i Sverige är stark, BNP i världen beräknas öka med 3,9 procent 2018 och nästan lika
mycket 2019. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtningsfasen efter
den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika
riktningar.
Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik.25 Sverige
har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln.
Högkonjunkturen påtaglig i Sverige, och arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor.
25
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SKL:s Ekonomirapport i december 2018.

Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt. De snabbt ökande
intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några år
varit starkt i kommunerna.
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att
andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom
andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför
betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga
skatteintäkter till kommuner och landsting, samtidigt som behoven ökade. Investeringarna i
kommuner har ökat och kom mer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga
förskolor, skolor, sjukhus och va-system är stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan
befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit
över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än
10 procent.

8.3 Ale
Kommuner, landsting och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de
som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med
Arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomien. Kommunerna ansvarar också för
delar av vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan hitta arbete. Ale kommun är den
största arbetsgivaren i kommunen, vilket ger stora påverkansmöjligheter kring anställningsvillkor.
Arbetsmarknaden är i ständig förändring, både nationellt och i Ale. Arbetslösheten ligger
rekordlågt för kommunens innevånare. De individer som trots goda förutsättningar på
arbetsmarknaden står kvar i arbetslöshet har komplexa svårigheter som ställer stora krav på de
stödjande insatserna.

De individer som
trots goda
förutsättningar på
arbetsmarknaden
står kvar i
arbetslöshet har
komplexa
svårigheter som
ställer stora krav på
de stödjande
insatserna.

Även Ale står inför stora investeringar i välfärd på grund av demografin och nyinvesteringsbehov.
Totalt för perioden 2019–2022 ligger i budget att elva förskolor och tre grundskolor ska byggas eller
byggas om. Investeringsbudgeten för kommunen under perioden uppgår till 1,5 miljarder. Den
senaste befolkningsprognosen visar på en något långsammare tillväxt än tidigare vilket kan göra att
vissa projekt skjuts framåt, investeringsvolymen kommer dock ändå vara fortsatt hög.

8.3.1 Förväntad befolkningsförändring under fem år
Befolkningsförändringarna är prognostiserade efter in- och utflyttningsrisker, födelsetal och
dödsrisker samt nytillskott av bostäder. Prognoser blir osäkrare på längre sikt och med mindre
antal personer. I Ale förväntas framförallt de yngsta och äldsta åldersgrupperna att växa kraftigare
än i övriga riket. Åldersgruppen 65–79 år förväntas att minska något. Detta ställer höga krav på
nuvarande resursfördelningssystem.

De yngre
åldersgrupperna
och den äldsta
åldersgruppen i Ale
förväntas att växa
kraftigare än rikets.
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Befolkningsförändring 5 år
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Diagram 8.1 Förväntad befolkningsförändring i Ale och Sverige under fem år. Källa: SCB och Ales
befolkningsprognos (2018)

8.3.2 Förväntad befolkningsförändring under tio år

Befolkningsförändring 10 år
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Diagram 8.2 Förväntad befolkningsförändring i Ale och Sverige under 10 år. Källa: SCB och Ales
befolkningsprognos (2018)

8.3.3 Försörjningskvot

Allt färre
arbetsföra ska
försörja allt fler
äldre och unga.
Trenden är tydlig i
Ale och nationellt
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Det nuvarande finansieringssystemet för offentlig sektor står inför stora utmaningar. Detta kan ses
när man tittar på Måttet försörjningskvoten, som visar relationen mellan personer i arbetsför åldern
(20–64) och den totala befolkningen. De är ett mått på relationen mellan den delen av befolkning
som ska försörja den totala befolkningen. Ju högre tal, desto fler personer ska varje person som är i
arbetsfördålder försörja.
Ale har ett något högre försörjningskvottal än VGR och Riket, vilket innebär att det är färre
personer som ska försörja flera. Ale har fått allt fler barn och äldre under perioden. Ale har tidigare
haft en lägre försörjningskvot, men med allt fler äldre och barn, så har kvoten ökat. Detta är en
nationell trend som går att se både i riket och i VGR.
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Diagram 8.3 Total befolkningen genom andel i befolkning i arbetsfördålder (20–64). Källa: SCB (2018)

8.3.4 Öppet arbetslösa eller i program
Ett delmål för att nå en hållbar utveckling är att nå full och produktiv sysselsättning för män,
kvinnor, och ungdomar. Ett sätt att följa detta är genom antalet personer som är öppet arbetslösa
eller som ingår i ett program för at nå ett arbete. Under rådande högkonjunktur har antalet personer
som är inskrivna på arbetsförmedlingen eller i ett arbetsmarknadsprogram har minskat i Ale. Det
finns inte någon större skillnad mellan könen och antalet arbetslösa ungdomar ligger stabilt. Om
man ser till bakgrund så är trenden tydlig att antalet personer med svensk bakgrund har sjunkit,
medan personer med utrikesbakgrund har ökat. Våren 2016 var skillnaden på 200 personer och
våren 2018 mindre än 50 personer. Antalet personer i etablering har ökat under samma period och
ingår i kategorin utrikesbakgrund.
Antalet arbetslösa
har minskat i Ale.
Det är främst
antalet personer
med svensk
bakgrund som har
sjunkit.
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iagram 8.4 Antal inskriva på Arbetsförmedlingen. Källa: Arbetsförmedlingen (2018)
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Öppet arbetslösa och i program efter bakgrund i Ale
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Diagram 8.5 Antal inskriva på Arbetsförmedlingen efter bakgrund. Observera att 2018 gick de personer i
etablering över till etableringsprogrammet och har summerats i detta diagram. Källa: Arbetsförmedlingen
(2018)

8.4 Framtida utmaningar
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än
de i arbetsför ålder. Inom vård- och omsorg är det framför allt sjuksköterskor, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter som är mer svårrekryterade till kommunen än andra grupper och där den största
anledningen är bristen på arbetskraft.
Framgent behöver kommunen arbeta vidare med olika tekniska lösningar för att både frigöra tid hos
medarbetarna och nyttja deras kompetens på bästa sätt. Det handlar också om att utveckla
arbetsmiljö och arbetsorganisation, skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling samt att
motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. En finansieringslösning av
anställningar med särskilt anställningsstöd för kommunens verksamheter/enheter skulle behövas
och sannolikt skulle därmed möjligheterna för exempelvis taxefinansierade verksamheter att anställa
öka.

Målgruppen har ofta
en komplex
problematik och
generellt sett låg
utbildningsnivå. Läs
mer under mål 4.

66

Ett behov av att se till gruppen ensamkommande är viktigt både för arbete och för trygghet. Ett stort
antal av de ensamkommande barnen som kommit de senaste åren står nu inför att kliva ut i vuxenlivet.
Här krävs ett mottagande av dem i samhället med såväl bostäder som arbete och annat stöd som en
ung person kan behöva för att skapa trygghet i det stadiet i livet. En stor utmaning är tillgången på
platser för särskilda anställningsformer. Även om kommunens verksamheter ser möjligheter att
erbjuda arbetslösa och nyanlända sådana anställningar så finns inte de ekonomiska förutsättningarna
för det. Det är nödvändigt att snarast hitta en lösning på finansieringen av anställningar med särskilt
anställningsstöd för kommunens verksamheter/enheter.
För kommunen ligger utmaningen till stor del i att anpassa stödet efter varje individ. Att nå lyckat
resultat där individen blir självförsörjande genom arbete, studier eller annan varaktig försörjning
kräver långa processer. Kommunen lägger stora resurser på ”förberedande insatser”, alltså insatser
som krävs för att individen faktiskt ska vara redo att ta ett jobb eller klara en utbildning. Insatserna
kan handla om att skapa struktur i vardagen, söka bostad, få ordning på ekonomi eller komma i
kontakt med vården. Ofta ligger det långvarigt motivationsarbete bakom varje förändring hos
individen. För många individer i målgruppen är arbetsträning en nödvändig början. Med tanke på

den generellt låga utbildningsnivån i målgruppen behövs innovativa utbildningsmöjligheter med rätt
stöd och på rätt utbildningsnivå tas fram. En genomlysning av aktuella ungdomar på Ales
arbetsmarknadsenhet visar att cirka 35 procent inte är klara med sina betyg från grundskolan och
ytterligare en tredjedel som inte klarat sin gymnasieexamen.
För målgruppen i sig är utmaningarna flera och det är inte ovanligt med en kombination av flera
utmaningar. Inom psykisk ohälsa såsom NPF, ångest, social fobi är det upp till två års långa
väntetider för utredning inom Specialistvården, främst psykiatrin. Flera har behov av utredningar för
att få tillgång till medicinering och samtalsstöd. Flertalet har även svårigheter att strukturera sin
vardag, komma ihåg tider och mötesplatser eller att ”våga” lämna hemorten är vanligt i målgruppen.
Även sociala svårigheter såsom ekonomi, bostad, missbruk eller tidigare kriminalitet tillsammans
med att många inte haft anställning, prao eller praktik under sin studietid.
Då problembilden ofta är komplex och berör fler aktörer krävs god samverkan både internt, men
också med andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården vilket är
en utmaning i sig.

Några identifierade utmaningar inom mål 8:




Det finns stora rekryterings- och investeringsbehov inom välfärden.
Ensamkommande är en målgrupp med stora behov av insatser för att komma ut i
arbetslivet.
De målgrupp som finns inom kommunens arbetsmarknadsinsatser har komplexa
utmaningar och generellt en låg utbildningsnivå.
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9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9.1 Bakgrund
Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och inkluderande
industrialisering samt uppmuntra innovationer. Fungerande infrastruktur är grundläggande för
hållbar utveckling. Genom investeringar i transportsystem, energi samt ökad tillgång till kunskap kan
fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till
utbildning som kan lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt behöver den industriella utvecklingen ta
hänsyn till miljön. Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för framtiden.

9.2 Sverige
Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och har länge verkat för hållbar industri. Sverige har också
ett innovationsfrämjande klimat. Sverige rankas som trea i Global Innovation Index 201826 efter
Schweiz och Nederländerna. Framåt bedöms utmaningarna vara kopplade till omställningsbehovet i
Sverige och globalt från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
Ytterligare utmaningar är att skapa en resurseffektiv industri samt motverka klimatförändringar och
skapa en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om en fossilfri transportsektor.27
Sen 2016 finns regler för större företag som innebär att dessa årligen ska redovisa verksamhetens
hållbarhet. Riksdagen har vidare fattat beslut om ett tydligare nationellt regelverk så att svenska
upphandlingar såväl inom landet som utomlands ska präglas av hållbarhet.

9.3 Ale
Kommuner, landsting och regioner är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp
och kollektivtrafik är några exempel. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan
också bidra till en hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter.
Möjligheten till samverkan med universiteten i olika sammanhang innebär också att ny kunskap kan
bidra till innovationer.

9.3.1 Närhet till kollektivtrafik
I Ale bor 36 procent av invånarna inom 1200 m från en pendeltågstation och 72 procent bor inom
600 m från en busshållplats och/eller 1200 m från en pendeltågstation. Detta är räknat på faktisk
väg och inte fågelvägen, samt att turtätheten ska vara minst 10 dubbelturer varje vardag. Läs om
nybyggnation i kollektivtrafiknära läge under mål 11.

26
27
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https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
I riktning mot en hållbar välfärd (SOU Fi 2016:01)

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen
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Diagram 9.1 Alla bostäder i Ale, uppdelade på de som ligger 1200 m från pendeltågstation, 600 m från
busshållplats, båda eller inget. Källa GIS

9.3.2 Industri
Diagram 9.1 visar på Ales territoriella utsläpp av växthusgaser. Förändringar inom industrin kan ge
stor effekt på utsläppskurvan därav visas industrin och övriga utsläpp i två separata kurvor. Ale
kommuns totala utsläpp var 127 327 ton koldioxidekvivalenter år 2016, vilket motsvarar 4,3 ton
utsläpp per invånare ur ett territoriellt perspektiv. Snittet i riket är enligt OECD 5,3 ton per
invånare. Ale kommun är starkt kopplade till industri och transporter, som tillsammans står för runt
80 procent av utsläppen av växthusgaser (se mer under mål 13). Industrins utsläpp kommer
framförallt ifrån Nouryons (tidigare Akzo Nobel) anläggning i Bohus, Perstorp Oxo AB i Nol, samt
Centrum Pile AB.
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Diagram 9.2 Territoriella koldioxidutsläpp uppdelat på industri och övriga utsläppskällor. Källa RUS.

Utsläppen inom industrin har mer än fördubblats sedan 1990 även om kurvan planat ut efter 2005.
Övriga utsläpp har däremot minskat med nästan 28 procent under samma tidsperiod.

9.3.3 Kollektivtrafik
Resvaneundersökningar har 2011 och 2014 gjorts via Västsvenska Paketet för att se över regionens
resande. Undersökningarna visade att cirka 15 procent av resorna i Ale kommun gjordes med
kollektivtrafik. Det totala resandet med kollektivtrafiken per invånare visar på en ökning mellan
2012 och 2014 för att sedan minska under 2015 och 2016. Ökningen 2013 och 2014 var troligtvis en
direkt följd av pendeltågets trafikstart i december 2012. Ökningen kan även ha påverkats av
trängselskattens införande 1 januari 2013. Under februari och mars 2016 påverkades
pendeltågstrafiken av ett trafikproblem vilket troligen har bidraget till ett minskat resande under hela
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2016. Från 2017 finns en ny mer rättvisande statistik som visar att resandet med kollektivtrafiken är
mer än vad vi trott. Ökningen 2017 och 2018 kan alltså bero på bättre mätmetod.

Totalt antal kollektivtrafikresor per invånare
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Diagram 9.3 Totalt antal kollektivtrafikresor per invånare. Källa Västtrafik.

Den nya, mer rättvisande statistiken från Västtrafik, visar att antalet kollektivtrafikresor med tåget är
fler än vad vi tidigare trott. Det går dock inte att tolka detta som ett trendbrott. Jämförs den nya
statistiken med den gamla pekar det inte på en ökning i antal resande jämfört med tidigare år utan
det pekar på att tidigare siffror varit för låga. Antalet resor är i sig inte viktiga utan det är
resandeutvecklingen och färdmedelsfördelningen som är betydelsefull. Skillnaden i de olika
systemen har med stämplingsbenägenheten hos resenärerna och Västtrafiks uppskattning av den att
göra.
Tillgång till kollektivtrafik är en viktig faktor för att påverka områden som jämställdhet samt
jämlikhet. Studier visar att färre kvinnor har tillgång till bil, vilket betyder att kollektivtrafiken blir en
viktig strukturell fråga för att göra det möjligt för alla att förflytta sig i samhället. Kollektivtrafiken är
också ett offentligt rum där människor kan mötas vilket bidrar till ett integrerat samhälle
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Diagram 9.4: Resande på Alependeln halvårsvis. *för 2017 visas ett halvårssnitt. Källa Västtrafik.
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9.3.4 Bredbandsutveckling
Tillgång till informations- och kommunikationsinfrastruktur är en förutsättning för en hållbar
utveckling. I Ale har 100 procent av befolkningen tillgång till lägre hastigheter via mobilnätet, men
när det gäller det högre hastigheterna skiljer sig landsbygden och tätorter åt. I diagram 9.5 syns det
att i tätorterna har 80 procent av de folkbokförda tillgång till 100 Mbit/s, medan cirka 10 procent
har det i de mer glesbebyggda delarna.

Tillgång till bredband över 10 Mbit/s
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Diagram 9.5 Andel av befolkningen som har tillgång till 10 Mbit/s efter om de bor i tätort eller mer
glesbebyggda områden. Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2017.

9.3.5 Näringslivets struktur
I Ale kommun finns drygt 2400 registrerade företag. Till skillnad från riket ökar sysselsättningen
inom tillverkningsindustrin, där en stor andel av Ales yrkesverksamma arbetar. Prognosen är också
att anställda inom handel kommer öka. Antalet sysselsatta inom tjänstesektorn har ökat, i synnerhet
inom företagstjänster. Branschbalansen har fortfarande utvecklingspotential, då Ale har stor övervikt
å tillverkande sektor jämfört med kommunerna i Göteborgsregionen. Kommunen är den största
arbetsgivaren med drygt 2200 anställda. Därefter följer Akzo Nobel. Utmärkande för Ale är det
stora antalet enmansföretag. Majoriteten av enmansföretagen är i byggbranschen. Företagsamheten
är något lägre än rikssnittet, lägst är det bland unga och kvinnor.

9.3.6 Bredd av branscher
Tillgången av branscher är relativt hög i Ale, som en del i Göteborgsregionen. Samtidigt påverkas
Ale av att regionen har ett antal mycket stora och mycket starka arbetsgivare, vilket gör oss mer
sårbara. Inom kommunen finns arbetsgivare relevant representerade endast i ett fåtal branscher och
här är det snarare det som gör kommunen sårbar. Ett mer diversifierat utbud av branscher, där även
behovet av en högre akademisk utbildning uppstår, kan dämpa riskerna. Ale har en tradition av lågt
nyföretagande. Även om andelen företagsamma i snitt är lägre i Ale så är kommunen på uppgång
med en ökning av nyföretagare och inflyttning av företag.

9.3.7 Digitalisering
Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl
ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig
faktor i arbetet med Agenda 2030. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring hållbarhet,
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allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt, till digitala möten och att
stödja undervisning i skolan. Sett till utmaningar framåt för Ale och digitalisering ingår områdena:








Mobilitet, tillgänglighet och säkerhet
Infrastruktur
En bättre skola för alla med modern IT
E-hälsa
Digitala tjänster
Effektivare medarbetare med stöd av moderna IT lösningar
Kostnadseffektiv IT

Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med
bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till data och anpassa
verksamhet efter ny dataskyddsförordning. En hållbar digitalisering kräver också flexibla och
tillgängliga lösningar som är säkra och lättanvända. Men flera utmaningar följer med en hållbar
digitalisering där vi behöver se till helheten och hela livscykeln av olika digitalisering- och ITlösningar för att nå Agenda 2030. Områden som konfliktmineralhandelns effekt på människor samt
cirkulär ekonomi ingår i komplexiteten, men även om vilken energi man använder för att driva de
här lösningarna och varifrån energin kommer.

9.4 Framtida utmaningar
Sverige har flera betydande utmaningar framför sig. Ytterligare åtgärder kommer till exempel att
behövas för att minska utsläppen av växthusgaser och för att fortsätta utvecklingen i riktning mot en
mer hållbar industri på alla områden. Satsningar behöver vidare göras för att alla i Sverige ska få
tillgång till ett bra och snabbt bredband. De digitala tjänster som utvecklas ska vara brukaranpassade
så att de inte riskerar att öka ojämlikheten för olika grupper i samhället.
För att antalet elbilar ska öka måste det finnas möjlighet att ladda nattetid. För boende i småhus
finns ofta goda möjligheter att ladda hemma, men för boende i flerfamiljshus är det svårare. Detta
eftersom parkeringsplatserna oftast ägs av fastighetsägaren och det krävs därmed att fastighetsägaren
tar ett beslut om att installera laddstolpar. Ur ett socialt perspektiv är det också viktigt att boende i
flerbostadshus ges möjlighet att ladda elfordon.
Nästan hälften av aleborna pendlar till Göteborg vilket visar på vikten av goda
kollektivtrafikmöjligheter från bostaden till Göteborg. Kollektivtrafikens attraktionskraft ökar starkt
om det är nära till pendeltågsstationen för att undvika flera byten och på så sätt minska den totala
restiden.
Etablerade företag i Ale behöver bli mer konkurrenskraftiga och ges förutsättningar för att växa.
Innovation är ett område som kan lyfta företag och skapa förutsättningar för tillväxt. Ett annat sätt
att öka konkurrenskraften är att skapa förutsättningar för att nya näringar ska växa, besöksnäringen
är ett område som skapar jobbtillfällen i flera andra led.
Ale behöver en näringslivsidentitet, skapa en attraktiv plats för företag att verka på. När orterna
växer och blir småstäder är det ytterst viktigt att planera in hur näringslivet ska vara en del i
utvecklingen. När Ale planerar för fler invånare behöver man samtidigt planera för arbetsplatser och
service till invånare och företagare.
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Ett diversifierat näringsliv är viktigt för befolkningen eftersom det ger tillgång till en bred
arbetsmarknad. En region med hög diversifiering är mindre känslig för branschspecifika nedgångar.
Många olika branscher och få stora arbetsställen minskar känsligheten för konjunktursvängningar
och bolagsspecifika chocker.

Några identifierade utmaningar inom mål 9:





Bra och stabil tillgång till internet för alla.
Attraktivare kollektivtrafik.
Ett levande lokalt näringsliv, Ale behöver en näringslivsidentitet.
En stärkt konkurrenskraft för etablerade företag i Ale.
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10 Minskad ojämlikhet

10.1 Bakgrund
Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Även om många länder kan ses
ha en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom överlag, så har klyftorna mellan
individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status,
ökat. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att
bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Utbildning av god kvalitet, för alla
genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet
och jämställdhet.

10.2 Sverige
Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men är samtidigt det OECD-land där den
ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Ökande inkomstskillnader, bostads- och
arbetsmarknadssegregation är två utmaningar. Att exempelvis hälsan är ojämlikt fördelad över
befolkningen hänger till stor del samman med människors socioekonomiska förhållanden och
sociala position. Till exempel är den återstående medellivslängden vid trettio års ålder nästan sex år
kortare bland både kvinnor och män med kort utbildning jämfört med kvinnor och män med lång
utbildning.28
Det finns även ojämlikheter mellan grupper gällande faktorer såsom utbildning, boende och tillgång
till arbete. Regeringsformen slår bland annat fast att det allmänna ska verka för delaktighet och
jämlikhet och att barns rätt tas till vara. Sverige har också fått återkommande internationell kritik
bland annat för att samernas rättigheter inte respekteras.29
Sett till ekonomisk jämlikhet har hushållens disponibla inkomster i Sverige ökat under en lång rad år,
även räknat i fasta priser. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna och klyftorna mellan olika
grupper i samhället ökat. Även klyftorna mellan olika geografiska delar av landet har växt under lång
tid. Den ökande inkomstspridningen under de senaste 20 åren beror på att tillväxttakten för de 40
procent av befolkningen som har lägst inkomst sedan länge varit lägre än både medelvärdet och
medianen för hela befolkningen, medan tillväxttakten för de 40 procent med högst inkomst har legat
över genomsnittet. Andelarna av befolkningen som lever på en inkomst under 50 procent av
medianinkomsten är störst i yngre åldrar och bland de som är över 80 år. Skillnaden mellan män och
kvinnor är störst bland de över 80 år, där en större andel kvinnor har en låg inkomst.

28
29
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Prop 17/18 249 God och jämlik hälsa
I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)

10.3 Ale
Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att
motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av
grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala
utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd oavsett var i landet vi
befinner oss. Trots detta finns det utmaningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service i
kommunerna, landstingen och regionerna på grund av varierande förutsättningar.30
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga
negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den
vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller
fastigheter.

10.3.1 Inkomstspridning
En del inom mål 10 är att minska de ekonomiska skillnaderna. Genom att dela upp hushållen i Ale
efter olika inkomstgrupper, går det att se hur fördelningen av hushåll med högre och lägre inkomst
ser ut i Ale. För att göra jämförelser av den disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll
används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Observera att
målet inte är en jämn fördelning med 20 procent i varje kvintil, utan det är ett sätt att se skillnader
mellan delområden. I tabellen nedan finns definitionen av kvintilerna.
Kvintil 1
Mindre än
167 924

Kvintil 2
167 924 till mindre
än 222 712

Kvintil 3
222 712 till mindre
än 274 344

Kvintil 4
274 344 till mindre
än 343 809

Kvintil 5
343 809 och
mer

Tabell 10.1 Definition av kvintiler.

I Bohus, Surte och Nödinge finns det större andelar av hushåll som faller inom de lägre
inkomstgrupperna. I Älvängen finns det en högre andel hushåll som faller inom den högsta
inkomstgruppen. Även Hålanda och Alvhem har en hög andel hushåll inom de högre
inkomstgrupperna, men det finns färre hushåll i de områdena. Det gör att enskildas hushållsinkomst
påverkar fördelningen i en högre utsträckning än i de större, tätare orterna.
Det finns även stora skillnader inom orterna. Inom Nödinge finns det en kraftig skillnad mellan
Östra Nödinge som har en högre andel hushåll inom de högre inkomstgrupperna och Centrala
Nödinge som har en högre andel av hushåll inom de lägre inkomstgrupperna. Inom Älvängen är
fördelningen jämnare med ett undantag för Södra Älvängen, där en högre andel hushåll inom de
högre inkomstgrupperna bor.

30
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Inkomstspridning i Ale kommun
20,0%

0,0%

I Södra Ale finns en
högre andel hushåll
med lägre disponibel
inkomst.

Kvintil 1

Kvintil 2

Kvintil 3

Kvintil 4

Kvintil 5

Diagram 10.1 Inkomstspridning efter delområden. Avser inkomstår 2016. Källa: Västdatabasen (2018)

Inkomstspridning inom huvudorter

20,0%
I Centrala Nödinge
finns högst andel av
hushåll med lägre
disponibel inkomst.
0,0%
Östra Nödinge

Södra Nödinge Centrala Nödinge
Kvintil 1

Kvintil 2

Kvintil 3

Centrala
Älvängen
Kvintil 4

Norra Älvängen Södra Älvängen
Kvintil 5

Diagram 10.2 Inkomstspridning inom Nödinge och Älvängen. Detaljområden är mindre delområden inom
huvudorterna. Avser inkomstår 2016. Källa: Västdatabasen (2018)

10.3.2 Inkomstskillnader efter bakgrund och ålder
Medelinkomst mellan åldersgrupper skiljer sig ju äldre personer blir tills den går ner runt
pensionsåldern. Dock finns det en betydande skillnad i inkomst om man ser till svensk och utländsk
bakgrund. Inom åldersgruppen 45–54, som har högst disponibel inkomst, är skillnaden mellan
gruppernas medelinkomst cirka 60 000 per år. Genom att se till medianinkomsten går det även att se
att det finns större inkomstskillnader inom gruppen med svensk bakgrund.
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Disponibel inkomst efter bakgrund och ålder i Ale.
Personer med
utländsk bakgrund
över 80 år är de
som har lägst
disponibel inkomst.
Inom gruppen
svensk bakgrund
finns stora
skillnader i
disponibel inkomst.
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Diagram 10.3 Disponibel inkomst efter ålder och bakgrund. Avser inkomstår 2016. Källa: Västdatabasen
(2018)

10.3.3 Disponibel inkomst efter ålder och delområde
Inkomsten mellan delområdena skiljer sig åt mellan könen bland den äldre befolkningen.
Medelinkomsten är lägst för kvinnor inom den äldsta åldersgruppen och i Starrkärr, Kilanda, Ryd,
Alvhem och Hålanda är den disponibla inkomst lägst. Män 65-79 år är den grupp som har högst
disponibel inkomst. Starrkärr, Kilanda och Ryd är det delområde med lägst disponibel inkomst och
högst finns i Älvängen.

Disponibel inkomst efter ålder och kön

Kvinnor över 80 år
är den gruppen som
har lägst disponibel
inkomst. Högst
disponibel inkomst
finns i Älvängen och
lägst i Starrkärr/
Kilanda/ Ryd

300000
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100000
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0

65 år - 79 år Män

65 år - 79 år Kvinnor

80+ år Män

80+ år Kvinnor

Diagram 10.4 Avser inkomstår 2016. Källa: Västdatabasen (2018)

10.3.4 Inkomstutveckling för olika inkomstgrupper
Inkomstutveckling är ett prioriterat mål i Agenda 2030 för att minska ojämlikheten i möjligheter
mellan grupper. För att se på utvecklingen delas Ale befolkning upp i fem lika stora
inkomstgrupper vars medelinkomstökning jämförs med samma basår. Basåret, eller indexåret, är
2015. Den lägsta och den högsta inkomstgruppen har haft störst procentuell ökning av
inkomstgrupperna. Eftersom det handlar om procentuell ökning så förändras den lägsta gruppen
kraftigare av en absolut inkomstökning.

Inkomstskillnaden
mellan de som har
lägst och högst
medelinkomst ökar
allt mer.
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I Ale växer den lägsta och den högsta inkomstgruppen snabbast. Det betyder att inkomstgapet
mellan grupperna ökar allt mer. Den lägsta inkomstgruppen har vuxit med 17 procent och den
högsta inkomstgruppen har vuxit med 26 procent sedan 2015. Samtidigt har det skett en inflyttning
av allt fler välutbildade i Ale kommun, läs mer under 11.3.5 Inflyttning efter utbildningsnivå.

Inkomstutveckling i olika inkomstklasser
Index 100 =2015

Inkomstskillnaden
mellan de som har
lägst och högst
medelinkomst ökar
allt mer.
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Diagram 10.5 Inkomstutveckling beräknas genom en indexberäkning. Beräknas genom aktuellt
år/indexår*100. Indexåret är 2015. Avser inkomstår 2013–2016. Källa: Västdatabasen (2018)

10.3.5 Utbildningsnivå efter boendeort
Att kunna ha möjligheten att tillskansa sig en utbildning pekats ut som en viktig faktor för att skapa
möjligheter till jämlika livsvillkor. Antal personer som har en högskoleutbildning har ökat i Ale
sedan 2012. Samtidigt har antalet personer med förgymnasial utbildningsnivå sjunkit. En majoritet
har gymnasial utbildning. Trenden är inte unik för Ale, utan har ökat runt om i hela landet.

Utbildningsnivå ökar
i Ale. Högst andel
med högskoleutbildning bor i
Älvängen, Nödinge
och Nol.

Dock skiljer sig utbildningsnivå inom Ale. I Surte, Nödinge och Älvängen har högst andel av
befolkningen en högskoleutbildning, med Nol och Hålanda har störst andel med förgymnasial
utbildning.

Utbildningsnivå i Ale
Alvhem
Hålanda
Skepplanda
Älvängen
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Starrkärr/Kilanda/Ryd

Gymnasial

Alafors
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Diagram 10.6 Utbildningsnivå efter delområden. Källa: (Västdatabasen (2018)
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10.4 Framtida utmaningar
Den ökande ekonomiska skillnaden är en indikator på hur de socioekonomiska förutsättningarna
utvecklas, även om området är komplext. Socioekonomiska förutsättningar påverkar allt från hälsa
som studieresultat i skolan. Skillnaden mellan orter, bakgrund och kön är alla utmaningar för att
skapa ett hållbart samhälle med jämlika livsvillkor. Detta skapar utmaningar för skolan att möta den
skillnaden, men även för de verksamheter som arbetar med de äldre målgrupperna.
Inkomstutveckling, där den inkomstgruppen med högst medelinkomst ökar mest, visar att detta är
en utmaning som ökar allt mer. Det är även tydligt att personer med utländsk bakgrund har lägre
disponibel inkomst, vilket påverkar gruppens socioekonomiska förutsättningar. Det är tydligt i
statistiken att skillnaden påverkar bostad, boendeort och arbetsmarknad.
En utmaning är segregeringen i kommunen och framförallt inom Nödinge, som har avsevärda
skillnader inom orten. De socioekonomiska förutsättningarna som inkomst och utbildning påverkar
möjligheten till bostadskarriär. Kommunen kan påverka utbudet av bostäder i form av exempelvis
olika upplåtelseformer enklast genom rådighet över mark. Nyproducerade bostäder är ofta för de
resursstarka. För att tillgodose behovet av att nå flera socioekonomiska grupper är det viktigt att
skapa en blandning av billigare och dyrare bostäder.
Ojämlikheten mellan människor i Ale, som belyses på flera sätt, kan få olika konsekvenser för
samhällsutvecklingen. Medan många människor känner sig inkluderande i samhället och att de kan
påverka olika förhållanden som präglar deras vardagsliv, känner sig alltfler människor
marginaliserade och utestängda från deltagande i samhällslivet. Social polarisering ökar sociala
spänningar och på så sätt samhällens konfliktbenägenhet.31 Ojämlikheten får därför också en
påverkan på den allmänna uppfattningen om ett områdes upplevda trygghet och också därför en
framtida fråga som även är viktig inom målområde 16.

Några identifierade utmaningar inom mål 10:




Inkomstskillnaden mellan de hushållen med lägst och högst inkomst ökar.
Skillnaden mellan kön, ålder och bakgrund påverkar inkomsten allt tydligare.
Skillnaden i inkomst påverkar förutsättningarna för jämlika livsvillkor.

Abrahamsson, Hans. (2015). Deltagande och inflytande – inkluderingens demokratiska och politiska
möjligheter. Utbildning och Lärande. Vol 9: Nr 1.
31
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11 Hållbara städer och samhällen

11.1 Bakgrund
Den snabba och stora inflyttningen till städer och storstadsområden ställer nya krav som behöver
bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya
möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökande sociala klyftor och påfrestningar
på ekosystem. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer
samtidigt (lokal, kommunal, regional och nationell nivå), inklusive utvecklade former för dialog med
medborgare och näringsliv.
Mål 11 innehåller delmål om tillgång till bostäder, transportsystem, trafiksäkerhet och tillgänglighet
för alla, inkluderande planering, bevarande av kultur- och naturarv, om att minska effekterna av
katastrofer och förbättra luftkvalitet, om avfallshantering, tillgång till grönområden och offentliga
platser och om att minska psykologiskt, fysiskt och sexuellt våld.

11.2 Sverige
85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter. Utmaningar finns vad gäller bostadsbrist, ökad
skuldsättning och bostadssegregation.32 Sverige har sedan länge omfattande lagstiftning och
regelverk kring samhällsplanering och byggande. Under de senaste åren har bostadsbyggandet stigit
kraftigt och nya stadsdelar och bostadsområden växer fram. En nationell stadsutvecklingsstrategi
presenterades 201833 samtidigt som ett nationellt råd för hållbara städer inrättades. Städernas
förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig från miljömässiga och sociala påfrestningar är en
aktuell fråga. Ytterligare ett område som är en utmaning är städernas klimat- och miljöpåverkan.34

11.3 Ale
Kommunen ansvarar för samhälls- och bostadsförsörjningsplanering, för vatten, avlopp och delar
av transportinfrastrukturen. Den vägledande översiktsplaneringen är viktig för att förmedla och
styra mot en hållbar utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur markerna ska användas,
exempelvis hur och land ska utvecklas. Kommunerna har bland mycket annat också ett ansvar för
att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål
för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

32

I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)

33

Regeringens skrivelse (2017/18:230) Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling

https://www.regeringen.se/4971fa/contentassets/b5640fd317d049299906 10e1a20a5383/171823000webb.pdf
34 I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)
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För att kunna planera och arbeta för en hållbar samhällsutveckling med anpassade bostäder,
transportsystem och VA-system, är befolkningens sammansättning och utveckling viktiga faktorer
att ta hänsyn till...

11.3.1 Befolkningens sammansättning
Befolkning i Ale har vuxit kraftigt de senaste år och vid årsskiftet 2017/2018 var 30 223
folkbokförda i Ale. Preliminär statistik visar på att tillväxten fortsätter och att i slutet på 2018 var 30
903 personer som var folkbokförda i Ale. Andelen kvinnor är 49 procent och för män 51 procent.
De största åldersgrupper är 0–19 år och 40–54 år, vilka har vuxit kraftigt under senaste åren. Ale har
en större andel yngre än riket, framförallt för åldrarna 0–19 år, och en mindre andel av personer i
åldrarna 55–69 år. Ale har även en mindre andel i de flyttbenägna åldrarna 20–29, då många flyttar
för att studera eller jobba på annan ort.

Ales befolkningssammanställning
har större andel
barn 0–19 och 35–
49 än riket. Ale har
en mindre andel
äldre än riket.

Andel av befolkningen i 5 årsklasser,
Riket och Ale per 2017-12-31
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Diagram 11.1 Befolkning efter kön och ålder. Rikets befolkningssammansättning visas med grå skuggning.
Källa: SCB (2018)

11.3.2 Folkmängd per delområde
Ales olika orters storlek och sammansättning skapar olika utmaningar för samhällsplaneringen. De
två huvudorterna är de största med 6 067 personer i Nödinge och 5 476 personer i Älvängen. Flest
personer med utländsk bakgrund bor i Nödinge, Surte, Bohus och Älvängen. Det är samma orter
som även har flest utrikesfödda. Inom huvudorterna finns det högsta antalet utrikesfödda i
detaljområdet Centrala Nödinge..

Flest utrikesfödda
bor i Surte, Bohus,
Nödinge och
Älvängen.
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Män
Kvinnor
Surte
1 598
1 504
Bohus
1 630
1 556
Nödinge
3 023
3 044
Nol
1 778
1 706
Alafors
1 057
1 000
Starrkärr/Kilanda/Ryd
981
908
Älvängen
2 770
2 706
Skepplanda
1 651
1 553
Hålanda
535
484
Alvhem
383
335
Restförd
18
3
Total
15 424
14 799

Utländsk bakgrund Svensk
(varav utrikesfödda) bakgrund Total
1152 (841)
1 950 3 102
962 (662)
2 224 3 186
1820 (1310)
4 247 6 067
758 (545)
2 726 3 484
246 (187)
1 811 2 057
193 (133)
1 696 1 889
787 (566)
4 689 5 476
455 (314)
2 749 3 204
96 (70)
923 1 019
110 (88)
608
718
3 (2)
18
21
6 582
23 641 30 223

Tabell 11.1 Folkmängd efter kön, bakgrund och boende ort per 2017-12-31. Noterar att restförda är
personer som inte kan hänvisas till ett geografiskt område, men är folkbokförda i Ale kommun. Källa: SCB
(2018)

11.3.3 Befolkningsförändring och prognos
Befolkning ökar kraftigt i Ale. 2015 växte Ale mest av kommunerna i Göteborgsregionen och är de
senaste åren i topp 3. Enligt preliminärstatistik ligger tillväxten i december på 2,25 procent för 2018,
vilket är aningen över prognosen.
Ale och
kranskommunerna
runt Göteborg har
vuxit kraftigt
senaste 8 åren.

Befolkningen har vuxit från 27 442 till 30 223 sedan 2010. Utvecklingen prognosticeras att fortsätta
framåt i tiden. Detta förutsätter att konjunkturen håller i sig och att de produceras nya bostäder i
den takten som är planerade för. Den senaste befolkningsprognosen prognosticerar en lägre
tillväxttakt än tidigare. Det beror främst på att visst bostadsbyggande har skjutits på framtiden. Det
är framförallt Nödinge och Älvängen som kommer att växa kraftigt under de närmsta åren

Befolkningsökning i Göteborgsregionen 2014-2017
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
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1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
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Diagram 11.2 Befolkningsökning i procent för kommuner inom Göteborgsområdet. Källa: SCB (2018)
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Befolkningsutveckling,
faktiskt och enligt prognos
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Ale beräknas att
fortsätta växa
kraftigt under de
närmsta 10 åren.

Diagram 11.3 Befolkningsutveckling och prognosticerad befolkningsökning för Ale kommun. Notera att de
mörkblå staplarna är ett uppmäta folkmängden och de ljusblå är enligt kommunens prognos.
Källa: Reviderad befolkningsprognos 2018, Ale kommun (2018) och SCB (2018)

11.3.4 Befolkningsökning
Befolkningsökningen består till största delen av ett positivt flyttöverskott. Det betyder att de har
flyttat in fler personer än det har flyttat ut. Som en del i flyttöverskottet har invandringsöverskottet
varit positivt sedan 2011 och ökat fram till 2016. Det är framförallt från Göteborg som personerna
flyttar in. Älvängen har vuxit kraftigt som står för 60 procent av folkökning för hela kommunen
som är 674 personer för 2018.
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Diagram 11.4 Befolkningsförändring uppdelat på flyttöverskott, invandringsöverskott och antalet
levandefödda. Källa: SCB (2018)

11.3.5 Inflyttning efter utbildningsnivå
Av de personer som flyttar in till Ale och de personer som flyttar ut, så har dessa generellt en högre
utbildning. Det är framförallt högutbildade personer som flyttar in till Älvängen och Nödinge. I
Bohus och Nol flyttar det ut fler personer än in med gymnasial utbildning.
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Flyttningsöverskott efter utbildningsnivå 2013-2016 (ålder 2564)
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0
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Flyttningsöverskott 2013-2017 Förgymnsial

Flyttningsöverskott 2013-2017 Gymnasial

Flyttningsöverskott 2013-2017 Eftergymnasial
Diagram 11.5 Summan av in- och utflyttningar per delområde efter utbildningsnivå. Notera att det även rör
invandring och flyttning inom kommunen. Källa: Västdatabasen (2018)

11.3.6 Bostadsbyggnation

För en hållbar
samhällsutveckling
krävs långsikt
planering och nya
detaljplaner för att
försäkra tätorterna
och skapa offentlig
service.

Ales ambitioner, bostadsbristen i regionen och ny infrastruktur har bidragit till att nybyggandet ökat
femfalt från 2013. För befolkningsmålet om en balanserad befolkningstillväxt på 2-3 procent behövs
inte ytterligare detaljplaner än de som nu bereds. Fler detaljplaner behövs ändå av andra skäl –
exempelvis förstärka tätorterna, skapa offentlig service och uppfylla andra krav i ett nytt
bostadsförsörjningsprogram. Nya detaljplaner innebär möjlighet att styra befolkningsutvecklingen
mot ett hållbarare samhälle.
Samhällsbyggnadsnämndens planprioriteringar kommer på sikt att styra bostadsproduktionen i
innehåll, krav på kapacitet i infrastruktur och skolor, samt att nya bostadstyper ska komplettera
ortens utbud. En ny översiktsplan och annan strategisk planering är av stor vikt för att på ett
hållbart sätt hantera befolkningstillväxten.

11.3.7 Flyktingmottagande
Mottagandet av nyanlända sker genom anvisning enligt bosättningslagen. Anvisningstalet under
2017 och 2018 var 94 och under 2019 är det 80. Kommunens ansvar är att erbjuda lägenheter till
nyanlända. Flera av de ensamkommande barnen uppnår åldern 18 – 21 under de närmaste åren
vilket innebär ett behov av lägenheter för att kunna flytta ut från stödboendet till ett eget boende.
Under 2018 har Ale tagit emot en stor andel kvotflyktingar som ställer särskilda krav på anpassat
boende på grund av funktionshinder och andra svårigheter. Det innebär exempelvis krav på boende
i markplan eller med hiss. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen kommer kommunen även under 2019
att ta emot en stor andel kvotflyktingar.
En utmaning framgent är att få till en förändring till att den enskilde erhåller eget kontrakt och inte
fastnar i ett socialt kontrakt vilket medför att den enskilde förblir ett ärende vid Individ och
familjeomsorgen. En sådan förändring är nödvändig både ur ett etiskt perspektiv och ur ett
effektivitetsperspektiv.
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11.3.8 Avfallsmängder
Målen och verksamhetsmåtten som redogörs i A2020 (nu gällande Avfallsplan som sträcker sig till år
2020) och den lokala avfallsplanen går alla i rätt riktning. Avfall som samlas in för
materialåtervinning ökar men den totala volymen minskar vilket beror på att användningen av
papperstidningar minskat när fler går över till att läsa nyheter och information via digitala medier.

Mängd insamlat avfall under producentansvar exkl. tidningar
och returpapper
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Diagram 11.6 Mängd insamlat avfall som går under producentansvaret. Observera att tidningar inte är med
här.

Vår konsumtion genererar väldigt mycket avfall och man ser tydligt konjunktursvängningar i
avfallsmängderna. Det är viktigt att arbetet fortsätter med att underlätta och uppmuntra till
avfallsminimering och källsortering för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Andel (%) av uppkommet matavfall som går till biologisk
återvinning
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Diagram 11.7 Andel matavfall från säck och kärlavfall som återvinns genom biologisk behandling (procent).
Källa: verksamhetsdata.

Av den totala mängden matavfall som uppkom i kommunen samlades 35 procent in i augusti 2018.
Detta är nästan en fördubbling sen 2008 och tangerar målvärdet för 2018. Det långsiktiga målet är
60 procent insamlat matavfall till 2022.
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Elavfall och Farligt avfall, kg per person och år
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Diagram 11.8 Elavfall och Farligt avfall per person och år. Källa: verksamhetsdata.

Farligt avfall är definierat i miljöbalken och består av ämnen som har farliga egenskaper. Farligt
avfall är exempelvis batterier eller målarfärg. Det är viktigt att farligt avfall hanteras på ett riktigt sätt.
Mängden farligt avfall har varit relativt oförändrat sen 2008 samtidigt som mängden elavfall har
minskat.

11.3.9 Byggnationer i kollektivtrafiknära läge
Måttet är ett sätt att beskriva hur mycket av byggnationen som sker i tätort jämfört med utanför. Att
nybyggnation sker i kollektivtrafiknära läge ger oftast fler fördelar som att man bygger på platser
som antagligen har kommunalt vatten och avlopp. Det blir lägre kostnad för bland skolskjuts och
äldreomsorg. Från och med 2016 har vi möjlighet att se till den faktiska gångvägen om 600 m, och
inte 600 m fågelväg.

Andel nybyggda bostäder i kollektivtrafiknära läge
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Diagram 11.9 Andel nybyggda bostäder per år som ligger 600 m från busshållplats och/eller 1200 m från
pendeltågstation. Källa GIS-avdelningen, Ale kommun

För att utnyttja den potential som pendeltåget ger är det viktigt att fokusera bostadsbyggandet nära
stationerna. Statistik över nybyggda bostäder visar att en liten andel av bostäderna ligger inom 1200
meter från en pendeltågsstation. Den så kallade restidskvoten, hur lång tid en resa med
kollektivtrafiken tar jämfört med bil dörr till dörr, har stor påverkan på valet av färdmedel.35
Avståndet till kollektivtrafik är därför en mycket viktig faktor för att få de nyinflyttade att använda
sig av kollektivtrafiken.

35
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K2 (2017) Effekter av kollektivtrafiksatsningar. Working Papers 2017:4.

Andel nybyggda bostäder inom 1200m från pendeltåg
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Diagram 11.10 Andel nybyggda bostäder inom 1200 meter från en pendelstation. Källa: GIS-avdelningen,
Ale kommun

Tillgång till kollektivtrafiken är en viktig aspekt även utifrån social hållbarhet då den ger invånarna
tillgång till service, arbete och utbildning. Att koppla samman kommunen genom god kollektivtrafik
pekas även ut i forskning som en förutsättning för god integration i ett samhälle. Att kunna förflytta
sig mellan stadsdelar, eller som här, orter, är av största vikt för att motverka segregerade områden
och skapa en helhetsidentitet i kommunen. Närheten till kollektivtrafik blir därför en viktig faktor
för sociala hållbarhetsaspekter.

11.3.10

Bibliotek

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.36
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel
för att kunna ta del av information.
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
I Ale finns huvudbiblioteket i Ale kulturrum i Nödinge, samt tre filialbibliotek i Surte, Skepplanda
och Älvängen. De tre filialbiblioteken har meröppet vilket innebär att biblioteken är tillgängliga för
besökare även när biblioteket är obemannat.
Öppettiderna inklusive meröppet gör att Ale ligger bra till nationellt vad gäller att erbjuda invånarna
tillgång till biblioteket. Ales bibliotek har totalt öppet 60 timmar per vecka utöver 8-17 på vardagar.37
Meröppet är ett sätt att öka tillgängligheten till den fysiska bibliotekslokalen och utlån av böcker,
men det innebär inte att biblioteket automatiskt blir mer tillgängligt för alla och kompenserar inte
för till exempel de läsfrämjande insatser som kräver personal.

36
37

Bibliotekslag (2013:801)
Källa Kolada
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Ale har mindre personal än riksgenomsnittet. I måttet årsverken per invånare, ligger Ale på 0,33
jämfört med 0,48 för genomsnittet i riket 2017, vilket säger mycket om förutsättningarna för att nå
alla grupperna ovan.
Trots det har Ales bibliotek väldigt mycket aktiviteter, vilket visar på en effektiv verksamhet.
Aktiviteter för barn och unga har ökat med 75 procent på folkbiblioteken i Ale från 2016 till 2017.
Antalet lån av fysiska böcker var 2017 6,8 per invånare jämfört riket (alla offentligt finansierade
bibliotek) som var 7,0. Lån av fysiska böcker har minskat de senaste åren, minskningen är större i
riket än i Ale. Barnbokslånen i Ale var 2017 i genomsnitt 19,5 lån per barn 0-17 år, vilket innebär att
Ale är bland 25 procent bästa kommunerna. (Kolada)
Antalet aktiva låntagare har minskat i Ale från 242 per 1000 invånare 2016 till 197 per 1000 invånare
2017. Även fysiska besök på biblioteket har minskat från 6,5 besök per invånare 2016 till 5,5 besök
2017, i hela riket var det 8,23 besök per invånare 2017.
Det finns ingen motsvarande ökning av utlån av e-böcker, tvärtom syns en minskning de senaste
åren. Utbudet av bredd i titlar är betydligt snävare än fysiska böcker och just nu är e-lånen
begränsade till max ett lån/vecka och låntagare av ekonomiska skäl. Detta problem, kring
finansiering och utbud är ett nationellt problem för alla folkbibliotek.

11.3.11
Runt flera av
kommunens skolor är
det en ohållbar
trafiksituation

Skolvägar

Det finns många vinster med att skolbarn tar sig till skolan själva. Idag har vi en ohållbar
trafiksituation utanför flera av våra skolor som lättas upp om färre barn blir skjutsade till skolan.
Forskning visar att barn som tar sig till skolan själva är mer nöjda och presterar bättre i skolan38. För
barnens välbefinnande och prestation är det viktiga att de färdas självständigt, om det är gång, cykel
eller buss har mindre betydelse.
Andra fördelar när skolbarn tar sig till skolan själva är en bättre fysisk hälsa för barnen och en
minska miljöbelastning från minskat bilåkande. Under våren 2018 gjordes en resvaneundersökning
för alla skolor i Ale kommun, klass 4-9. Vilket visade på följande resultat:


I årskurs 7-9 är det cirka 40 procent som går eller cyklar varje dag. Cirka 30 procent åker
kollektivt varje dag och cirka 11 procent åker bil varje dag (färre på eftermiddagen).



I årskurs 4-6 är det cirka 55 procent som går eller cyklar varje dag. Cirka 15procent åker
kollektivt varje dag och cirka 9 procent åker bil varje dag (färre på eftermiddagen).

11.3.12

Förorenade områden

Ale kommun har en lång industrihistoria. Här finns eller har funnits varv, glasbruk, kemiindustri,
spinneri, korkfabrik, reptillverkning med mera. Många av de gamla industrierna har genom sin
verksamhet bidragit till förorening av omgivningen i form av höga halter av tungmetaller som till
exempel kvicksilver, bly, koppar, zink och andra ämnen som exempelvis dioxin,
petroleumprodukter, trikloretylen och naftalen. Många av verksamheterna låg vid Göta Älv och
strandlinjen fylldes oftast ut med diverse avfall.
Inom Ale kommun finns det i dagsläget 139 inventerade förorenade områden i olika riskklasser. 9
områden är klassade med mycket stor risk och 19 områden är klassade med stor risk. Flera av dessa
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förorenade områden ligger i närheten av pendeln och är attraktiva för byggnation vilket kan medföra
begränsningar inom vad marken får användas till och omfattade saneringsarbeten.

11.3.13

Anpassning av samhället till ett förändrat klimat

Oavsett om vi kommer lyckas gör mycket för att minska utsläppen av koldioxid så kommer vi få ett
förändrat klimat. Beräkningar som gjorts av ett framtida klimat visar på varmare torrare somrar och
varmare och blötare vintrar39. Vi fick uppleva ett ”smakprov” sommaren 2018 av torka och låga
grundvattennivåer. På många håll i landet fick hushåll med egen brunn vattenbrist. Många djurägare
hade problem att få fram foder och eldningsförbudet varade i flera veckor. Temperaturen var 2,5° 3° varmare än normalt i Ale sommaren 2018 vilket motsvarar en medelsommar om 30 - 50 år
beroende på hur mycket vi lyckas bromsa koldioxidutsläppen.

Vinter

Vi kommer få ett
förändrat klimat,
frågan är snarare om
30 år eller 100 år

Sommar

Diagram 11.11 Till vänster medeltemperaturen för vintern (december-februari) och till höger
medeltemperaturen för sommaren (juni-augusti). Medeltemperaturen gäller Västra Götalands län. RCP 8.5
är ett framtidsscenario där vi inte gör så mycket för att minska koldioxidutsläppen. RCP4.5 är ett scenario
där vi gör mycket, mer än idag, för att minska utsläppen. RCP4.5 motsvarar ungefär 2°-målet. Det ljust blå
resp. röda överlappande fälten visar hur stor variationen kan vara mellan varje år. De svarta staplarna visar
verkliga värden fram till idag. Källa SMHI.

Ett torrare klimat om sommaren ger framförallt utmaningar för vattenförsörjning, jordbruket och
brandrisken. Ett blötare klimat om vintern kommer också kunna ge problem med vattenförsörjning
men framförallt bräddning av avlopp och spridning av orenat avloppsvatten. Ett blötare klimat ökar
också skredrisken längs älven och våra mindre vattendrag. I stort ställer framtidens klimat nya krav
på våra samhällen och bebyggelse.

11.4 Framtida utmaningar
En utmaning framåt är bristen på boende. Bostadsunderskottet bidrar till att allt högre krav ställs av
hyresvärdar på presumtiva hyresgäster vilket utestänger allt fler från möjligheten att få ett eget
kontrakt på en bostad. Behovet av att tillgodose bostäder för alla invånare och möjliggöra för
brukare att kunna påverka var i kommunen man vill bo är en stor utmaning. Inom Individ- och
familjeomsorgen finns ett ökat antal bostadssociala ärenden. En utpekad utmaning är att det
föreligger en ökad risk för att fler kommuninvånare kan vara i behov av akuta tak över huvudet
lösningar. Även andelen andrahandsavtal och inneboendeavtal ökar vilket oftast innebär en ökad
hyresnivå i förhållande till ordinarie hyressättning på bostadsmarknaden.
Bostadsbristen skapar även utmaningar för personer med funktionsvariation. Genom den stora
bristen på bostäder för personerna och svårigheterna inom kommunen med att tillskapa
nybyggnation, tvingas personerna att bli erbjudna bostäder i andra kommuner. Målgruppen har då
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inte samma möjligheter att ingå i en social känd och trygg miljö som alla andra eftersom möjligheten
att få bo inom kommunens gränser minskar.
En utmaning är att risken för att bostadsbyggandet kommer att minska framöver på grund av
sviktande konjunktur och att behov av investeringar i annan infrastruktur såsom väg och
vatten.Utmaningarna för ett avtagande bostadsbyggande är främst marknadsbetingade. Det är
kompetens- och även materialbrist i alla delar av den överhettade byggbranschen, så också inom
kommunen. Då majoriteten av detaljplanerad mark är privatägd är fastighetsägarnas/exploatörernas
intjänandeförmåga avgörande om de bygger i Ale eller i annan GR-kommun.
En annan utmaning är att den snabbt ökade bostadsproduktionen hämmas av att större
tröskelinvesteringar i infrastruktur behövs. Leverantörerna av fjärrvärme, el och VA flaggade under
hösten 2016 för brister på olika ställen i kommunen. Utöver pågående arbete med att hantera risker
och buller från E45/järnvägen, behöver Ale klara översvämningar, dagvattenlösningar,
gestaltningsprogram, brandvattenförsörjning och hållbara transportlösningar. Dessa kan ofta inte
lösas för enskilda fastigheter utan kommunen måste ta fram lösningar för hela områden. Ytterligare
risker för ett avtagande bostadsbyggande är kompetens- och materialbrist i alla delar av den
överhettade byggbranschen. Då majoriteten av detaljplanerad mark är privatägd är
fastighetsägarnas/exploatörernas intjänandeförmåga avgörande om de bygger i Ale eller i annan GRkommun.
Lokal- och bostadsförsörjning inom ramen för samhällsutveckling är ett område där det finns en
utmaning att knyta samma processer till en fungerande tvärsektoriella samverkan. Att arbeta mer
proaktiv, såsom genom markanvisning i centrala Älvängen, istället för att arbeta reaktiv på enskilda
aktörers initiativ är en utmaning framåt.
Lokal- och bostadsförsörjning inom ramen för samhällsutveckling är också ett sådant område där de
processer som pågår skulle kunna knytas tydligare till den fungerande tvärsektoriella samverkan som
finns.
Inom skolområdet finns det flera utmaningar inom lokaler och samhällsplaneringen. För att klara av
det lagstadgade kommunala ansvaret inom skolområdet och möta ett ökat behov av förskole- och
elevplatser behöver antalet förskolor och elevplatserna öka i antal och volym, antingen med om-,
till- eller nybyggnation. Detta är en stor utmaning för en lokalförsörjning i balans för barnomsorg
och skola, eftersom exploateringstakten ökar behovet av barnomsorgs- och elevplatser fortare än
den tillgång kommunen kan tillskapa för tillfället.
Samma gäller för kultur- och fritidsverksamheten, som ser utmaningar att hinna växa i samma takt
som efterfrågan ökar. Med större antal invånare som verksamheten ska nå, ställer det krav på att
hitta anpassade lokaler och bygga ut befintliga idrottsplatser.
Andra utmaningar inom skolan och kultur- och fritidsverksamheten gäller anpassningen av lokaler
och lokaliseringen av verksamheter. Både grundskola och gymnasieskolan har höga krav på
anpassningar för enskilda elever vad gäller tider, uppgifter, arbets-/studiemiljö, relationer. Elever på
Komvux behöver lätt kunna komma i kontakt med andra aktörer så som AF, AMF,
Samhällsorientering, med mera. Det är även viktigt med bra kommunikation då elever läser kurser i
andra kommuner (Kungälv, Göteborg). Biblioteksverksamheten behöver finnas med i
samhällsplaneringen och fritidsverksamhet finna anpassade lokaler i orterna med störst behov.
Ytterligare utmaningar rör den ohållbara trafiksituationen runt flera av kommunens skolor, som är
en utmaning som spär på sig själv. Med mycket trafik är det fler som upplever att det är för otryggt
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att låta sina barn ta sig till skolan själva och väljer att skjutsa sina barn. Skjutsande kan dock ha
många fler skäl och det är en utmaning att minska detta.
En stor utmaning är klimatförändringarna. Inom vissa områden finns ett klimatanpassningstänk
men det saknas ett helhetsperspektiv. Det finns troligen också utmaningar och risker i framtiden vi
inte har identifierat än. Mycket ligger dolt i osäkerhet.

Några identifierade utmaningar inom mål 11:





Bostadssituationen för de mest utsatta har blivit allt mer krävande.
Befolkningsutveckling ställer höga krav på planering och utmanar de kommunala
verksamheterna.
Trafiksituation runt skolor påverkar den upplevda tryggheten och miljön.
Klimatförändringen kräver omställning av infrastrukturen.
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12 Hållbar konsumtion och produktion

12.1 Bakgrund
En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till
ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga
kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom
ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och
förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är
därför även en förutsättning för att ställa om till en grön cirkulär ekonomi och för en hållbar
utveckling.

12.2 Sverige
Utsläppen i andra
länder orsakade av
svensk konsumtion
fortsätter att öka

Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med 14 procent mellan 2008 och 2014.
Samtidigt har utsläppen fortsatt att öka i andra länder, däribland länder som Sverige importerar
varor och tjänster från. De växthusgasutsläpp som kan förknippas med Sveriges import från andra
länder är idag högre än de egna utsläppen och följer inte den inhemska nedåtgående trenden.
2017 tog regeringen fram en strategi för hållbar konsumtion. Den tar sikte på vad staten i ett första
steg kan göra i samverkan med andra aktörer för att främja att konsumtionen blir mer miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbar. Särskild vikt behöver läggas vid konsumtionen av livsmedel,
transporter och boende, som står för störst andelar av den privata konsumtionen.

12.3 Ale
Kommunerna, landstingen och regionerna är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och
tjänster för miljardbelopp. Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. I
Sverige återvinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och
att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella
miljökvalitetsmålen och ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12.5
Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder
invånarna.

12.3.1 Koldioxidutsläpp
I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår de utsläpp som uppstår i produktion och transport av en
vara. Se faktaruta under mål 13, sida 98. I diagrammet nedan blir det väldigt tydligt vilken skillnad
det är på de territoriella och konsumtionsbaserade. Vi har inte siffror på lokal nivå och inte heller
stapeln “offentlig konsumtion och investeringar i diagrammet” är specifikt för Ale. Det är
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fortfarande tydliga siffror då Ale inte skiljer sig mycket från rikssnittet. Våra konsumtionsval, både
privata och offentliga, avgör koldioxidutsläppen.

Koldioxidutsläpp ton per person 2015
12,00
Territoriella
10,00

Hushållens konsumtion - Livsmedel

8,00

Hushållens konsumtion - Boende

6,00

Hushållens konsumtion - Transport

4,00

Hushållens konsumtion - Kläder,
Skor

Livsmedel och
transport står för
majoriteten av
hushållens utsläpp.
Den offentliga
konsumtionen står
också för en stor del
av utsläppen.

Hushållens konsumtion - Övrigt

2,00

Offentlig konsumtion och
investeringar

0,00
Territoriella Ale

Konsumtionsbaserade

Diagram 12.1 Jämförelse mellan de utsläpp som sker inom Ales gränser och de utsläpp som kommer från
vår konsumtion (Sverigemedel). Källa RUS och naturvårdsverket.

12.3.2 Fairtrade och ekologiskt
Den preliminära siffran avseende kommunala inköp som är Fairtrade och ekologiskt för 2018 är 41
procent. En ökad andel ekologiska livsmedel innebär ökade kostnader vilket gör att, med den
ekonomiska ramen som är idag, är svårt att nå 2018 års uppsatta mål om 45 procent. Nationellt mål
för offentlig sektor är 50 procent ekologiskt 2020.

Ekologiska livsmedel
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
jun-14

dec-14

jun-15

dec-15

jun-16
Utfall

dec-16

jun-17

dec-17

jun-18

Kommunen följer
uppsatta mål för
ekologiska livsmedel.
Utmaningen nu är att
öka till mer ekologiskt
och hålla sig inom den
ekonomiska ramen.

dec-18

Mål

Diagram 12.2 Andel (procent) inköpta ekologiska livsmedel till kommunens verksamheter (halvårsvis 20142018). Källa: Internservice (2018)

Som en diplomerad Fairtrade City kommun engagerar vi oss för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har
blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030. Ale har varit
diplomerad sedan december 2015. Det är en bit kvar när det gäller att nå våra satta mål för kaffe, te
och bananer. Stickprover visar att en del inköp görs hos fel leverantör och att produkter med andra
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märkningar än Fairtrade väljs. Troligtvis beror detta på ett stort antal inköpare ute i organisationen
vilket gör det svårt att nå ut med information om fattade beslut och mål.

Andel inköpt Fairtrade -kaffe, -te och -banan
100%
90%
80%
Ale kommun är
diplomerad Fairtrade
City. Att nå målen för
100 % fairtrade baner
och framförallt te har
visat sig svårt att nå.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013

2016

2017
Kaffe

2018

Te

mål

Bananer

Diagram 12.3 Andel inköpta Fairtrademärkta bananer, kaffe och te till kommunens verksamheter (20132016). Källa: Internservice (2018)

12.3.3 Konsumtionsmönster
När det kommer till Alebornas konsumtionsval så funderar en majoritet på de negativa
konsekvenserna som vardagliga köp har. Hälften handlar ekologiskt oftast eller alltid och endast
7procent handlar aldrig ekologiskt. När det gäller köp av begagnade varor är det däremot många
som aldrig gör detta, kläder och husgeråd är det ungefär hälften som aldrig köper “second hand”.
Möbler är däremot några fler köper begagnat.

Fråga 9

När du köper kläder, hur ofta brukar du då köpa dem
begagnade, dvs. ”second hand” ?

Fråga 8

När du köper husgeråd till hemmet, hur ofta brukar du
då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand” ?

Fråga 7

När du köper möbler, hur ofta brukar du då köpa dem
begagnade, dvs. ”second hand” ?

Fråga 6

Hållbar konsumtion och produktion

Brukar du handla ekologiska livsmedel?

Fråga 5

SCB:s medborgarundersökning visar att
mer än hälften brukar
handla ekologiskt. Det
är vanligare att
Aleborna köper
begagnade möbler än
kläder

Brukar du fundera på vilka negativa konsekvenserna för
miljö och samhälle som dina vardagliga inköp har?

1%

9%

32%

55%

4%
1%

10%

33%

48%

8%
1%

21%
5%

37%
35%

5%
3%

16%

Oftast

Sällan

10%
Aldrig

20%

30%

46%

45%

26%

8%
5%
0%

Alltid

39%

7%

40%

50%

Vet inte

Diagram 12.4 Tilläggsfrågorna för Ale kommun i SCB:s Medborgarundersökning. Antal svarande på
enkäten är 461 personer. Noterar att det är 5 olika frågor som har besvarats.
Källa. SCB:s Medborgarundersökning.
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60%

Bland Aleborna är det många som regelbundet, minst en gång i veckan, äter middag utan kött, fisk
eller fågel. Att äta animaliska produkter är mer resurskrävande än att äta vegetabiliska eftersom
djuret behöver äta mycket mer än den mängd mat vi får ut från djuret. Idisslande djur bidrar också
till klimatförändringen. Viss djurhållning behövs för att inte komma i målkonflikt med andra mål,
som mål 15 Ekosystem och ekologisk mångfald. I en rapport40 från Stockholm Resilience Center har de
tagit fram vad vi människor kan äta om maten både ska vara nyttig, räcka till alla och inte gå över de
planetära gränserna, denna diet innebär upp till 100 g rött kött i veckan.

SCB:s medborgarundersökning visar att
två femtedelar av
Aleborna aldrig äter
en middag helt utan
kött fisk eller fågel.

Vet inte; 4%

5 eller fler dagar i veckan; 5%

4 dagar i veckan; 4%

3 dagar i veckan; 7%

2 dagar i veckan; 14%

1 dag i veckan; 26%

Aldrig; 40%

Tänk dig en genomsnittlig vecka, hur ofta brukar du äta
middag helt utan kött, fisk eller fågel?

Diagram 12.5 Tilläggsfrågorna för Ale kommun i SCB:s Medborgarundersökning. Antal svarande på
enkäten är 461 personer. Källa. SCB:s Medborgarundersökning.

All produktion har någon form av miljöpåverkan. Så även för el och det är lika viktigt att
energieffektivisera som att välja en elenergikälla som har en lägre miljöpåverkan. SCB:s
medborgarundersökning visar 21 procent av aleborna aktivt har valt miljöcertifierad el. Ale kommun
har också miljöcertifierad el till sina verksamheter.

Fråga 11 Har du eller någon annan i ditt hushåll aktivt valt
miljöcertifierad el till ert boende?
Vet inte
26%

Ja
21%

Nej
53%
Diagram 12.6 Tilläggsfrågorna för Ale kommun i SCB:s Medborgarundersökning. Antal svarande på
enkäten är 461 personer. Källa. SCB:s Medborgarundersökning.
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12.3.4 Matsvinn
Kostverksamheten mätte svinn, tallrikssvinn och produktionssvinn, vecka 8. Detta var fösta
gemensamma mätningen som gjordes och kommer fungera som utgångsvärde. Matsvinnet i skolan
var vid den mätningen 23,5 procent, varav tallriksvinnet 9procent och produktionssvinnet
15,5procent. Tallriksvinnet (det från eleverna) var i förskolan 21,05 gram/portion och i grundskolan
24,01 gram/portion.
Redan vid den andra mätningen som genomfördes i vecka 45 syntes en förbättring. Då var
matsvinnet i skolan var vid den mätningen 21 procent, varav tallriksvinnet 8procent och
produktionssvinnet 13procent.

12.4 Framtida utmaningar
Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion i andra länder ökar i samma takt som utsläppen i
Sverige minskar. För att vi ska nå klimatmålen och hejda klimatförändringen krävs därför att vår
konsumtion förändras. Koldioxidutsläppen från konsumtionen är fortsatt hög.
Begreppet ”cirkulär ekonomi” har vuxit fram de senaste åren, det vill säga en strävan mot mer
kretslopp mellan konsumtion- och produktionsleden. I praktiken finns det dock många områden där
flödet fortfarande är helt linjärt: råmaterial – produktion – konsumtion – avfall. SCB:s
medborgarundersökning visar att invånarna i Ale är mer villiga att köpa exempelvis möbler i andra
hand än andra produkter.
En till aspekt i konsumtionsproblematiken är att i Ale har den disponibla inkomsten ökat de senaste
åren (läs mer kap 10) vilket innebär att Ale får en befolkning med ett större konsumtionsutrymme.
Det är en utmaning att klimatpåverkan och annan miljöpåverkan inte ökar i samma grad som det
finansiella konsumtionsutrymmet.
I Ale kommun har vi ett stort antal inköpare ute i organisationen. Det gör svårt att informera och
styra inköpen i riktning mot våra uppsatta mål. För att göra bra inköp krävs det inte bara bra
upphandling utan också att inköparen gör bra val vid inköp.
Det är långt kvar för att nå målen om 100 procent Fairtrade-märkt te och bananer. För kaffe är det
närmare men vi är inte där.

Några identifierade utmaningar inom mål 12:
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Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Förändra våra konsumtionsmönster till att gå mot ett kretslopp mellan produktion –
konsumtion.
Nå målen om 100 % Fairtrademärkt för kaffe, te och bananer.

13 Bekämpa klimatförändringarna

13.1 Bakgrund
Klimatmålet är grundläggande för en hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och
förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som
livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig
säkerhet, jämställdhet, fattigdomsbekämpning, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning
till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade
länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna
för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

13.2 Sverige
Sverige stödjer helhjärtat Parisavtalet från 2015 och målet om att hålla den globala uppvärmningen
under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. Sverige ser klimatförändringarna som en av mänsklighetens
största utmaningar, där tiden är knapp för att globalt sett kunna vända utvecklingen.
Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med 25 procent 1990–2015. Framför allt har
förändringar när det gäller uppvärmning av bostäder och lokaler, samt industrin och avfallsdeponier
bidragit till utsläppsminskningen. Samtidigt har de konsumtionsbaserade utsläppen, som sker i andra
länder och orsakats av svensk konsumtion, ökat. Ökningen utanför Sverige är ungefär lika stor som
minskningen inom Sveriges gränser. En jämförelse av mitten av nittiotalet med de senaste åren visar
en liten ökning av de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen

Ökningen
koldioxidutsläpp
utanför Sverige är
ungefär lika stor som
minskningen inom
Sveriges gränser.
Detta när utsläppen
räkans utifrån
konsumtion.

13.3 Ale
Kommuner, landsting och regioner spelar en viktig roll i klimatarbetet och har medverkat till att
Sveriges utsläpp har minskat under senare decennier, mest synbart inom fjärrvärme, avfallshantering
och kollektivtrafik. De flesta kommuner, landsting och regioner har egna mål för minskade utsläpp
från det geografiska området och/ eller den egna organisationen. Klimat- och miljöperspektivet har
också stärkts i de regionala planerna.

97

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp
Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på tre olika sätt. Ett sätt för
att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter av vår
klimatpåverkan.




Territoriella utsläpp – huvudsakligt mått. Utsläpp inom Sveriges gränser
Produktionsbaserade utsläpp – kompletterande mått. Utsläpp från svenska aktörer
Konsumtionsbaserade utsläpp – kompletterande mått. Utsläpp som tar hänsyn till
klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder

De tre olika sätten att beräkna utsläppen skiljer sig i sin geografiska omfattning, samt i hur
metoden för beräkningarna ser ut. När utsläppen beräknas så måste en gräns sättas för vilka
utsläpp som ska omfattas av beräkningen. Men beroende på hur beräkningarna avgränsas
fångas olika aspekter av Sveriges klimatpåverkan. Främst skiljer sig beräkningarna i hur utsläpp
som sker utanför Sveriges gränser omfattas. Oavsett hur beräkningarna görs måste utsläppen
minska.
Källa: Naturvårdsverket

13.3.1 Territoriella utsläpp av växthusgaser

Territoriella utsläpp är
de som fysiskt sker
inom ett geografiskt
område.

Territoriella utsläpp är de utsläpp som sker inom ett geografiskt område. I Ale så innebär det
exempelvis utsläppen från alla fordon som passerar genom kommunen på E45. Det finns idag två
dominerande sätt att härleda utsläppen, territoriellt eller från konsumtion. Det konsumtionsbaserade
sättet, som presenteras under mål 12, har mer relevans men går i dagsläget inte att ta fram på
kommunnivå. Diagram 13.1 visar växthusgasutsläppen med och utan industrins utsläpp. Bortsätt
från industrin har utsläppen sjunkit svagt sen 1990.

Koldioxidutsläpp, faktiska och mål
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Diagram 13.1 Territoriella växthusgasutsläpp i Ale och skattning av de minskningar som behövs för att
uppnå dels Parisavtalets 2-graders mål och dels det kommunala målet i Energi- och klimatplanen (till 2020)
och klimat2030-överenskommelsen (till 2030). Källa RUS och Göteborg Energi
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13.3.2 Fördelning av växthusgasutsläpp per sektor

Koldioxidutsläpp fördelade på källa, 2016
Jordbruk Arbetsmaskiner
5%
8%
Produktanvändning
3%
Industri
40%

Transporter och
industri är tydligt de
största utsläppskällorna i Ale kommun

Transporter
37%
Bostäder och
El och lokaler*
Avfall fjärrvärme 2%
1%
4%
Diagram 13.2 Fördelning av växthusgasutsläpp i Ale kommun per sektor (2016). Källa: RUS och Göteborg
Energi

Diagram 13.2 visar att energianvändningen och processerna inom industrin står för 40 procent av
utsläppen och transporterna för 37 procent. El och uppvärmning för lokaler och hushåll står för 4
procent. Tredje största utsläppskälla i Ale är jordbruket som står för 8 procent.
Sedan 1990 har utsläppen från el och uppvärmning av bostäder/lokaler minskat med cirka 90
procent och avfall och avlopp har minskat med ungefär 70 procent procent. Samtidigt har
industriutsläppen nästan fördubblats sedan 1990, dock har utsläppen legat ganska kontanta sedan
2005. Produktanvändningen står för en liten del av utsläppen men har nästan tredubblats sedan
1990.

13.3.3 Bilresande
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900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012
Ale

2013

2014

Västra Götaland

2015

2016

2017

Riket

Diagram 13.3 Antal mil körda med bil per invånare och år (2010-2017). Källa: SCB.

Statistiken för körsträckor med bil per invånare har haft en nedåtgående trend fram till 2013 då
körsträckorna istället började öka för varje år. Även bilinnehavet per 1000 invånare har haft en svagt
ökande trend. En orsak till att bilinnehavet ökar kan vara att befolkningen ökar och att grupper med
en starkare socioekonomi flyttar in. Den sociala kartläggningen 2016 - Att leva i Ale, visar att
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medelinkomsten inom kommunen successivt har ökat. Bilresor och dess avgaser är i sig en mycket
negativ aspekt för människors hälsa och orsakar cirka 1300 förtida dödsfall i Sverige. På så sätt
bidrar ökningen av måttet bilar per 1000 invånare till en långsiktig negativ effekt på människors
hälsa och livsvillkor och därmed den sociala hållbarheten.
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Diagram 13.4 Bilinnehav per 1000 invånare (20102017). Källa: SCB
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Diagram 13.5 Antal körda mil/bil (2010-2017). Källa:
SCB

I alla parametrar för bilresande, diagram 13.3- 13.5, kan man se att Ale ligger lite över snittet i riket
och regionen. För alla parametrar synd också en svag men stabil ökning sen 2013. Detta kan vara en
effekt av att Ale är en pendlingskommun och, som beskrivet ovan, att socioekonomiskt starka
grupper har flyttat till Ale.

13.3.4 Färdmedel vid tjänsteresor

Färdmedel vid tjänsteresor inom kommunens gränser

Kollektivtrafik
18%

Mer än hälften av
tjänsteresorna inom
kommunen sker med
privat bil.

Annat
7%

Gång
2%
Cykel/elcykel
1%

Bilpool eller
enhetsknuten
bil
19%

Privat bil
53%

Diagram 13.6 Färdmedel vid tjänsteresor inom kommunens gränser. Källa: Resvaneundersökning april
2017.

Trots att kommunens fordon blir miljövänligare så minskar inte utsläppen av växthusgaser från våra
resor. Utsläppen per anställd är ungefär oförändrade sedan 2013. En resvaneundersökning bland
kommunens anställda visar att privat bil är det vanligaste färdmedlet vid resor i tjänsten.
Vid tjänsteresor inom kommunens gränser görs 72 procent av resorna med bil varav 52 procent är
med privat bil.
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Färdmedel vid tjänsteresor utanför kommunens gränser
Annat
9%
Privat bil
35%
Kollektivtrafik
33%

Samåkning
7%

Cykel/elcykel
1%

Bilpool eller
enhetsknuten bil
15%

Diagram 13.7 Färdmedel vid tjänsteresor utanför kommunens gränser. Källa: Resvaneundersökning april
2017

Vid tjänsteresor utanför kommunens gränser görs 57 procent av resorna med bil. Hur vi reser i
tjänsten påverkar också hur vi reser till och från arbetet. 18,7 procent anger att de reser med bil till
jobbet för att de behöver använda den i tjänsten. Endast 18 procent känner till kommunens mötesoch resepolicy och dess innehåll, 32 procent känner till att den finns men är osäker på innehållet och
50 procent känner inte till alls att det finns en mötes- och resepolicy. Att så många anställda inte
känner till policyn kan vara en orsak till att så många resor görs med bil. En orsak till att så många
resor görs med privat bil kan vara att en del inte har tillgång till kommunens bilar eller att
milersättning godkänns trots att alternativa färdmedel finns.

Endast en tredjedel av
tjänsteresorna utanför
kommunen sker med
kollektivtrafik

13.4 Framtida utmaningar
För att nå uppsatta klimatmål krävs enorma utsläppsminskningar på väldigt kort tid. De största
utmaningarna för att minska växthusgasutsläppen i Ale är att minska utsläppen från resandet och
industrin. Ale har idag god kollektivtrafik men ändå ökar bilresandet per invånare.
De uppsatta målen berör de territoriella utsläppen, från Ale som geografiskt område, för att det är
det vi har säkra siffror på. En både större och enklare utmaning, därför att vi har rådighet, är att
minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Hur klimatsmart kommunens medborgare konsumerar i
jämförelse med resten av Sverige (eller världen) är något vi inte kan ta reda på idag.
Den största utmaningen är resor. Vi behöver både minska resandet, genom att exempelvis ha resfria
möten eller samordna besök, och effektivisera de resor som görs. Idag görs tjänsteresor i stor
utsträckning med bil, och en majoritet av bilresorna görs med privat bil. Kännedomen om
kommunens mötes- och resepolicy är mycket låg.
Oavsett hur mycket och hur fort vi kommer lyckas minimera koldioxidutsläppen så kommer vi se
ett förändrat klimat som kommer påverka stora delar av samhället. Mycket tyder på att även om vi
lyckas uppnå Parisavtalets mål så kommer vi ändå se stora förändringar. Mer om klimatförändringar
och behovet av att anpassa samhället finns under mål 11 Hållbara samhällen.
Några identifierade utmaningar inom mål 13:



Minska fossildrivna resor och transporter
En förändring av konsumtionsmönster för att minska de utsläpp som genereras av
nyproduktion av varor.
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14 Hav och marina resurser

14.1 Bakgrund
Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända
påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och
restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och
fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare
utmaningar för att säkra havens ekosystem och deras produktion av livsmedel är hantering av marint
skräp, inklusive mikroplaster, och havsförsurning som visar på vikten av att koppla ihop
havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

14.2 Sverige
Sverige har antagit FN:s havsrättskonvention. Sverige beslutade 2016 om åtgärder som innebär att
minst 10 procent av de marina områdena är skyddade.
Ett stort antal insatser görs för att minska tillförseln av kväve och fosfor till havet. Utsläppen
minskar, men uppföljningen enligt det svenska miljömålssystemet visar att insatserna kan behöva
öka.

14.3 Ale
Ale har ingen havskust och har därmed ingen direkt påverkan på målet. Göta och Nordre älv
mynnar dock ut i havet och Ale har därigenom en indirekt påverkan genom det som hamnar i våra
mindre vattendrag och förs vidare till haven via Göta och Nordre älv. Älven för med sig
näringsämnen, skräp (bland annat plast) och föroreningar. Näringsämnen kommer till stor del från
jordbruket och enskilda avlopp. Med ”skräp” menas både det som slängs i naturen men också
exempelvis slitage från bildäck.
Varken Rivö fjord eller Nordre älvs fjord (där Göta resp. Nordre älv mynnar i havet) lever idag upp
till god ekologisk status. Problem finns med övergödning och hydromorfologisk påverkan
(landutfyllning och hamnverksamhet). Källor till övergödning är, enligt Vatten och
informationssystem i Sverige (VISS), bland annat avloppsreningsverk, jord- och skogsbruk och
urban markanvändning.
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14.3.1 Status på vattnet Göta Älv och havet nedströms
Göta Älv är klassad som KMV (kraftigt modifierat vatten). Älvens hydromorfologi, alltså hur
strandkanter och botten är formad, är starkt påverkad av mänskliga aktiviteter och fysiska åtgärder.
Stränderna har påverkats av erosionsskydd, odlad mark, hårdgjorda ytor (t ex vid industriområden
och i tätorter). Uppströms Ale är älven reglerad via ett antal kraftverk, vilka har mycket stor
påverkan på älvens status.
Den kemiska statusen i älven uppnår ej god utifrån de toxiska parametrarna kvicksilver och
bromerad difenyleter. Mycket av kvicksilvret i vårt vatten kommer från utsläpp både lokalt och
globalt som under hela vår industriella era har lagrats i jord och sediment, detta läcker långsamt ut
och ackumuleras i fiskar och andra vattenlevande organismer. Problemet bedöms ha en sådan
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Nationellt
är målet att halterna inte får öka, vilket är vad som är teknisk rimligt i dagsläget.
För övergödning är statusen god och för parametern försurning är statusen hög (dvs bra). Även om
själva älvens status vad gäller övergödning är god så är den totala transporten av näringsämnen via
älven till havet stor.
Flera områden i direkt anslutning till Göta älv har även förorenats av industriell verksamhet och
deponering av avfall. I Ale kommun har flera sådana områden sanerats men det finns fortfarande
områden som inte är åtgärdade.

14.3.2 Vandrande fisk.
Flera fiskarter vandrar mellan Göta älvs och havet. Ofta är biflöden som bäckar och åar av särskild
betydelse som lek- och uppväxtområde för dessa arter. På detta sätt har älvens och åarnas ekologiska
status en direkt koppling till havets ekosystem och arter.
Många lek- och uppväxtområden för fisk har påverkats eller helt förstörts under en lång tidsperiod.
Till exempel har stora delar av vattendrag grävts ner i samband med framväxt av samhällen,
industrier och infrastruktur. Det moderna jord- och skogsbruket har fört med sig att bäckar och åar
rätats ut eller påverkats fysiskt på annat vis. Vattenkraftverk och fördämningar har skapat
vandringshinder. Att åtgärda skadorna kan i vissa fall vara dyrt och stå i konflikt med andra
samhällsintressen. Arbetet med åtgärder för att förbättra vandringshinder och annan fysisk påverkan
på större vattendrag ingår i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Den historiska och kumulativa
förlusten av lämpliga lek- och uppväxtmiljöer gör att kvarvarande miljöer blir mycket viktiga att
bevara.

14.4 Framtida utmaningar
Mikroplast är en utmaning framåt av oklar storlek. I dagsläget finns ingen mätdata i och omkring
Ale. Det vi vet är att källorna är bland annat slitage från bildäck, konstgräsplaner och plastskräp som
hamnar i naturen och med tiden faller sönder till små plastpartiklar. Mycket forskning pågår av hur
stor omfattningen är och vilka skadeeffekter vi kommer få se. Något som vi vet är att plasten inte
bryts ner helt och kommer med våra vattendrag ta sig ut i havet förr eller senare.
Övergödning, en förhöjd halt av näringsämning är en fortsatt utmaning. Halterna av näringsämnen i
älven är inte så höga, men utflödet från älven bidrar till problematiken i havsområdena.
Övergödning är ett problem även i många biflöden till Göta älv (mer om detta under mål 15.) För
Ales del innebär utmaningarna att minska övergödningsproblemen i de små vattendragen, vilket
också skulle bidra till att minska problemen i havsområdena utanför älvarna.
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Ale kommun bidrar även med miljögifter som så småningom rinner ut i havet. Dessa kan komma
från flera olika källor, t ex från förorenade områden, jordbruksmark samt dagvatten från vägar,
industriområden, tätorter och övriga hårdgjorda ytor.
Ytterligare en utmaning är konflikterna som kan uppstå mellan exploatering och att bibehålla
naturliga strandzoner längs de små vattendragen.
Några identifierade utmaningar inom mål 14:
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Mikroplaster
Åtgärda vandringshinder och annan fysisk påverkan
Bibehålla och återskapa naturliga strandzoner
Minska utsläpp av näringsämnen och miljögifter
Sanering av förorenade områden
På sikt havsnivåhöjningen, vilket påverkar vattennivån i älven.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

15.1 Bakgrund
Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system. Vår nuvarande och
framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En
långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att
människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade
såväl som utvecklingsländer. Många studier på internationell nivå visar på en radikal minskning av
biologiskt liv. Ett exempel är en tysk insektstudie där man ser en dramatisk minskning av insekter de
senaste 27 åren, med 76 procent i snitt i 60 naturreservat. WWFs Living planet report 2018 visar på
att antalet ryggradsdjur har minskat med 60 procent sen 1970.
Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av ekosystemen är såväl en svensk som global utmaning.
Stockholm Resilience Centers forskning om planetära gränser visar på att bristen på biologisk
mångfald är större än klimatförändringarna.

Biologisk mångfald är
en avgörande grund
för jordens
livsuppehållande
system och vår
nuvarande och
framtida välfärd
SBN.2018.75

15.2 Sverige
Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av ekosystemen med dess biologiska mångfald är en
utmaning för Sverige. Vi har långt kvar för att nå de flesta av de nationella miljömålen.
Utmaningarna framöver inkluderar bland annat behov av brukningsmetoder som är mer hållbara
och tar ökad miljöhänsyn samt fortsatt behov av att skydda områden.
Några, av Agenda 2030-delegationen, identifierade utmaningar är att:





Samtidigt som bioekonomin stärks, utveckla ett hållbart skogsbruk där miljömålen nås.
Många arter påverkas negativt och förlusten av biologisk mångfald fortsätter öka. Samtidigt
ökar också förekomsten av främmande arter.
Vissa naturtyper i odlingslandskapet minskar trots satsningar.
Återställande av våtmarker.

15.3 Ale
Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur.
Kommuner är också stora markägare. Genom dessa instrument kan kommunerna bland annat
genomföra eller stödja åtgärder för att återställa våtmarker, välja hållbara brukningsmetoder samt
beakta ekosystemtjänster och motverka minskningen av biologisk mångfald.

Grön infrastruktur
definieras som ett
ekologiskt funktionellt
nätverk av livsmiljöer
och strukturer,
naturområden samt
anlagda element som
utformas, brukas och
förvaltas på ett sätt så
att biologisk mångfald
bevaras och för
samhället viktiga
ekosystemtjänster
främjas i hela
landskapet.
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15.3.1 Grön infrastruktur och Ekosystemtjänster
Två regeringsuppdrag ger avtryck i den fysiska planeringen framöver. Dessa rör ekosystemtjänster
och grön infrastruktur, som behöver beaktas i fysisk planering och andra viktiga samhällsbeslut.
Länsstyrelsen arbetar med en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Denna var på remiss
under våren 2018 och ska fastställas vid årsskiftet 2018/2019. Denna handlingsplan kommer att bli
ett viktigt underlag för Ales översiktsplanering, detaljplanering och bygglovsprövning samt för
skötsel och brukande av mark.
Kompetens inom ekosystemtjänster och grönstruktur krävs för att kunna ta hänsyn till dessa i fysisk
planering. Kompetens och resurser krävs också för att de enheter som förvaltar och sköter mark ska
kunna bevara ekosystemtjänster och beakta grön infrastruktur. Exempelvis gäller detta hur skogen
brukas och hur parkområden sköts.
Ekosystemtjänster är
de tjänster som
naturen ”utför”. Som
att pollinera våra
grödor eller rena
vatten.

Grönstruktur och tätortsnära grönområden behöver säkerställas i den framtida planeringen. Detta
blir viktigt för att tillgodose Alebornas behov av närhet till gröna rekreationsområden och för att
motverka förlust av biologisk mångfald. Det är också viktigt att hantera grönstrukturen i förhållande
till Göteborgsregionens gröna kilar och till den kommande regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur.

15.3.2 Naturvård och naturskydd
Ale kommun hyser en rad gröna pärlor som bör bevaras till barn och barnbarn, områden med höga
natur- och rekreationsvärden som idag saknar ett formellt skydd. Utan skydd riskerar områdena att
förloras för all framtid. Ale kommun har inga egna kommunala naturreservat eller kulturreservat.
Kommunerna har sedan 1999 haft möjligheten att själva inrätta reservat. För att ha en fortsatt
attraktivitet som kommun med stora tillgångar vad gäller natur och friluftsliv behöver kommunen
arbeta mer aktivt med att avsätta mark för dessa ändamål.
Strandskyddet är en av de viktigaste skyddsformerna för att bevara naturvärden och
rekreationsvärden kring sjöar och vattendrag. Strandskydd för de små vattendragen, som enligt
lagens syfte ska omfattas, saknar idag skydd. Detta medför både risker för de känsliga ekosystemen
men kan också leda försämrad vattenkvalitet och ökad skredrisk.

Antal bygglov i skyddsvärd natur
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Diagram 15.1 Antal bygglov på skyddsvärd natur.

Antalet bygglov i skyddsvärd 2017 är nästan lika många som totala antalet bygglov 2013. Skyddsvärd
natur här är utifrån Ales naturvårdsprogram och Länsstyrelsens regionalt värdefulla odlingslandskap.
Den fysiska planeringen och bygglovsprövningen har stor inverkan på hur naturvärden bevaras eller
exploateras. Kommunen har genom planmonopolet stor möjlighet att styra bebyggelseutvecklingen
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så att naturvärden och därmed biologisk mångfald beaktas. Den exploatering som har medgivits
inom skyddsvärd natur sedan 2012 visas i diagrammet ovan.
Kommunen har fått så kallade LONA-bidrag för att ta fram ett nytt naturvårdsprogram. Arbetet har
påbörjats genom inventeringar av vissa artgrupper, vilka kommer att underlätta fysisk planering
framöver.

15.3.3 Skog
Den nationella miljömålsuppföljningen och länsstyrelsens regionala handlingsplan för miljömålen
lyfter behovet av att jobba mer med hyggesfria skogsbruksmetoder. Handlingsplanen för miljömålen
anger kommunerna som viktiga aktörer för att gå före och visa på ett hållbart skogsbruk. Ett
hyggesfritt skogsbruk kan bidra till minskad klimatpåverkan och bättre klimatanpassning. Det har
dessutom positiva effekter på rekreation, biologisk mångfald och kulturmiljö.
Kommunen äger och brukar cirka 800 ha skogsmark. Beroende på vilka metoder som används för
att bruka den kan skogen användas än mer för att ge Aleborna attraktiva rekreationsområden, gynna
biologisk mångfald och bidra med ekosystemtjänster, samtidigt som den ger en inkomst långsiktigt.
Det finns behov av att ta fram en ”skogspolicy” för kommunens egen skogsmark som förtydligar
vilka ändamål kommunens skogsmark ska bidra till.

15.3.4 Sjöar och vattendrag
I Ale finns många sjöar och vattendrag, inte minst Göta älv, med rikt biologiskt liv och stor
betydelse för människors rekreation. Genom hänsyn vid planering, tillsyn och tillståndsärenden kan
kommunen bibehålla och skydda värdefulla sjöar och vattendrag.
Strandskyddet saknas i de allra flesta vattendrag i Ale kommun och delar av Västra Götalands län,
enligt beslut från 1970-talet, trots lagens syfte att alla vattendrag ska skyddas. Detta gäller även
mycket värdefulla vattendrag, med stor biologisk mångfald och betydelse för allmänhetens
rekreation. Bristen på strandskydd för de små vattendragen medför risk för ökad exploatering intill
vattendragen, vilket ökar risken för försämrad vattenkvalitet, översvämningar och skred. Skreden
kan i sin tur leda till kostnadssamma stabilitetsåtgärder och ännu större negativ påverkan på
vattendragen.
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Diagram 15.2 Antal beviljade bostäder är totala antalet bostäder i de bygglov som har beviljats. Källa:
verksamhetsdata.
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Takten behöver öka för att klara Vattendirektivets mål och miljökvalitetsnormer för vatten, genom
arbete för att åtgärda mekanisk påverkan, övergödning och försurning. Vattendirektivet och
miljökvalitetsnormerna är viktiga aspekter i fysisk planering, exploatering och prövning av
verksamheter.
Många av de mindre vattendragen samt Göta älv är kraftigt påverkade av fysiska ingrepp som
kulverteringar genom tätorterna, hårdgjorda kantzoner, kraftverk och andra vandringshinder.
Sjöarna och vattendragen i Ales skogslandskap är fortsatt drabbade av försurning och kräver fortsatt
kalkning. GR samordnar kalkningen i flera av Göteborgsregionens kommuner, inklusive Ale.
I älvdalen finns problem med övergödda vattendrag och sjöar där man behöver vidta åtgärder mot
utsläpp av näringsämnen från avlopp och jordbruk, samt mer direkta åtgärder som reduktionsfiske.
Ett sådant fiske planeras för Vimmersjön som idag är påverkad av övergödning och ofta behöver
stängas av för badande.
I och med att vattendrag har rätats och våtmarker drastiskt har dränerats och dikats ut de senaste
hundra till tvåhundra åren har vattenflödena i landskapet blivit snabbare och vattnet hamnar på
andra platser. Utan myrar och mossar ökar risken för översvämningar nedströms i vattensystemen.
Genom att återskapa och nyanlägga våtmarker på strategiska platser samt återmeandra vattendrag
kan vi minska översvämningsrisker, avlasta dagvattennätet och minska näringsläckaget till våra sjöar
och hav.

15.4 Framtida utmaningar
Mål 15 är en utmaning i hela landet. Att bromsa förlusten av den biologiska mångfalden är en
övergripande utmaning. För Ales del handlar det om skogen, sjöar och vattendrag,
odlingslandskapet och tätortsnära natur.
Förvaltningen av skog behöver ske så att skogens multifunktionella värden kan tillvaratas.
Kunskapen om hyggesfria metoder med syfte att främja rekreation, biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och grön infrastruktur behöver öka. En stor utmaning ligger i målkonflikten
mellan att trävaror har en viktig del i omställningen till ett klimatneutralt samhälle och mål om
biologisk mångfald.
Ett annat hot mot den biologiska mångfalden är invasiva arter som tränger ut ursprungliga arter och
därmed rubbar balansen i ekosystemen.
En annan utmaning som berör flera av målen är de förorenade marker vi ”ärvt” av
industrisamhället. Ett varmare och blötare klimat i framtiden innebär nya risker och kan exempelvis
ge ökad skredrisk.

Några identifierade utmaningar inom mål 15:
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Förlust av biologisk mångfald
Bevarande av ekosystemtjänster.
Grön infrastruktur.
Behov av en stark strategisk översiktsplanering där frågor om grönstruktur,
ekosystemtjänster och friluftsliv behandlas.

16 Fredliga och inkluderande samhällen

16.1 Bakgrund
Mål 16 syftar till att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Fredliga samhällen och
frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Avsaknad av våld och hot,
transparenta och ansvarfulla institutioner och god samhällsstyrning är förutsättningar för
mellanmänsklig tillit och trygghet. Den mellanmänskliga tilliten och sociala sammanhållningen är
även grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.

16.2 Sverige
Sverige är ett fredligt samhälle och kan bedömas uppfylla ett antal av delmålen, till exempel när det
gäller effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer,
tillhandahållandet av juridisk identitet, inklusive födelseregistrering, för alla och att säkerställa allmän
tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och
internationella avtal. Demokrati nämns inte uttryckligen under mål 16, men kan anses vara en nyckel
till ett fredligt och väl fungerande samhälle. Sverige placerar sig högt i internationella mätningar med
väl fungerande institutioner och ett fritt civilsamhälle.41
Förekomsten av våld i olika former utgör en fortsatt utmaning. Sveriges omfattande vapenexport
utgör däremot en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen. Sverige har fått
internationell kritik bland annat när det gäller behandlingen av nationella minoriteter och svag
lagstiftning när det gäller rasistiska organisationer. Trots att Sverige var först i världen med att
förbjuda barnaga så misshandlas tusentals barn i Sverige varje år. Antalet brott i Sverige har legat på
ungefär samma nivå mellan 2005 och 2015 men den upplevda otryggheten har ökat något under
samma intervall.42
Den nationella trygghetsundersökningen 2016 visade att 81 procent av befolkningen kände sig
ganska eller mycket trygga i det egna bostadsområdet sent på kvällen. Det är en minskning jämfört
med undersökningen 2015, men inte jämfört med mätningen 2006. Det finns stora skillnader mellan
hur män och kvinnor upplever otrygghet i det egna bostadsområdet sent på kvällen. Av kvinnorna
är det exempelvis 12 procent som helt låter bli att gå ut sent på kvällen på grund av rädsla, vilket kan
jämföras med 2 procent av männen. Bland personer med funktionsvariation uppger 39 procent av
kvinnorna och 13 procent av männen att de avstår från att gå ut.

41
42

Sverige uppfyller de
flesta av de globala
delmålen för mål 16,
fortsatt utmaning ses i
förekomsten av våld.

Tusentals barn
misshandlas i Sverige
varje år trots att
Sverige var först i
världen med att
förbjuda barnaga.

I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)
I riktning mot en hållbar välfärd ( SOU Fi 2016:01)
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16.3 Ale

Demokrati och
delaktighet är
fundament i den
kommunala
strukturen.

Det är främst kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter som möter invånaren i
dess kontakt med samhället. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert, bidrar till att
behålla en tilltro till samhällets institutioner. Demokrati och delaktighet är fundament i den
kommunala och regionala strukturen.
Delaktighet och inflytande är viktiga delar för grunden i vårt demokratiska samhälle. Både för att vi
ska ha möjligheten att påverka våra egna liv och samhällen, men även för att vi ska känna oss delaktiga
i det sociala och kulturella livet, samt bland de beslut som tas i samhället. Den sociala kartläggningen
2016 kunde visa att Ale kommun i stort ligger inom genomsnittliga värden för Västra Götaland och
riket, men att det inom vissa områden finns geografiska skillnader som är viktiga att se över i framtida
planering.

16.3.1 Påverka samhällsutveckling i Ale

47 % vill vara med
och påverka
samhällsutvecklingen
i Ale.

För att nå delmålen om effektiva och transparanta institutioner, samt ett inkluderande och
deltagandebaserat beslutsfattande är möjligheten att kunna påverka och känslan av delaktighet och
medskapande i besluten avgörande43. I Ale upplever cirka en femtedel (22 procent) av de som har
svarat på SCB:s medborgarundersökning att det finns möjlighet för invånarna att påverka
samhällsutvecklingen i kommunen. Mer än hälften, 56 procent, av de tillfrågade upplever att det inte
finns möjlighet för påverkan. Känslan uttrycks även i att 72 procent uppger att de inte känner sig
som en del i Ales samhällsutveckling, 16 procent svarar att de gör det.
Det är däremot fler som vill vara med i samhällsutvecklingen och påverka, nära hälften av de
tillfrågade uppger detta. Det är dock färre som känner ett ansvar för samhällsutvecklingen, 38
procent känner ett ansvar, gentemot 44 procent som inte upplever något ansvar.

Fråga 4

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i
Ale kommun?

Fråga 3

Känner du dig som en del i Ale kommuns
samhällsutveckling?

Fråga 2

Upplever du att det finns möjligheter för invånarna i
Ale kommun att påverka samhällsutvecklingen?

Fråga 1

Fredliga och inkluderande samhällen

Känner du ett ansvar att påverka samhällsutvecklingen i
Ale kommun?
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Diagram 16.1 Tilläggsfrågorna för Ale kommun i SCB:s Medborgarundersökning 2018. Antal svarande på
enkäten är 461 personer. Notera att det är 4 olika frågor som har besvarats.
Källa: SCB:s Medborgarundersökning.

Delmål 16.6: Bygga upp effektiva och transparanta intuitioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Delmål
16.7: Säkerställa ett lyhört, inkluderande deltagarbaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
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16.3.2 Demokrati och förtroende
I den Västsvenska SOM-undersökningen 2018 undersöks bland annat hur invånarna i Västra
Götaland ser på de offentliga verksamheterna, demokrati och det egna livet. Andelen som här har
mycket eller ganska stort förtroende för politiker i Västra Götalandsregionen är 14 procent.
Motsvarande andel för kommunpolitikerna och rikspolitiker är 21 procent respektive 23 procent.
Samtidigt är det en tredjedel av de svarande som uppger att de varken har stort eller litet förtroende
för politikerna på alla nivåer.44 Detta speglas även i SCB:s medborgarundersökning 2018 där mått
och index kopplat till förtroende för både tjänstepersoner och politiker sjunker mellan 2014 och
2018.45

Förtroendet för
politiker minskar
nationellt, men
samtidigt är intresset
för politik högt.

Trots en generell minskning nationellt och lokalt i förtroendet för politiker visar SOM-institutet att
intresset för politik ökar från år 1998 till 2015, och att det största intresset ses för politik i
kommunen där du bor. Däremot sjunker andelen som upplever sig nöjda med demokratin. Det
gäller både på EU-nivå, nationell nivå, för Västra Götalandsregionen samt på en kommunal-nivå.46
Många upplever också att det finns allvarliga hot mot demokratin i Sverige, men samtidigt finns ett
starkt stöd för att både engagera sig och stärka demokratin. Undersökningar som tillfrågat unga (1829 år) har även visat att 48 procent av de tillfrågade tycker att det vore bra om experter, inte
regeringen, fattar beslut om vad som är bäst för landet.47 Att politiska debatter till stor del har
förflyttat sig till den digitala arenan gör också att klimatet till stor del präglas av polarisering, hat, hot
och attack. I den undersökning som Novus och Studieförbunden presenterade upplever 74 procent
att det finns hot mot demokratin i Sverige idag.48
Allt färre engagerar
Nationellt ses att de politiska partiernas medlemsantal har halverats mellan 1991 och 2015 och
medlemsmöten är ofta illa besökta.49 Problemet är inte unikt för Sverige. År 1960 var 20 procent av
den röstberättigade befolkningen med i något parti, 2010 hade den siffran sjunkit till 3,7 procent. I
dag är det knappt 2,5 procent.50 Detta innebär dock inte att det idag finns ett mindre politiskt
intresse. Någon nedåtgående trend i politisk intresse ses inte heller i Ale då valdeltagandet, sett över
hela kommunen, har legat stabilt över 80 procent de senaste åren. Forskare menar dock, att
förskjutningen i medlemskapet påverkat de kvarvarande partimedlemmarnas sociala representativitet
och där också medborgarnas känsla av att de är inkluderade och har påverkansmöjlighet i den lokala
politiken.51 Det ställer i sin tur högre krav på nya former av medskapande processer tillsammans
med invånare.

16.3.3 Valdeltagande
Valdeltagandet i Ale till riksdagen för 2018 ökade med 1,7 procentenheter, från 86,2 procent till 87,9
procent.. Även sett till valdeltagande för kommunvalet ses en ökning av deltagande för 2018 med
1,5 procent i jämförelse med föregående val 2014. Fördelningen av valdeltagandet till
kommunfullmäktige mellan valdistrikten visas nedan. I jämförelse med föregående år har
majoriteten av valdistrikten ökat sitt valdeltagande med 0.8 procent i genomsnitt. Valdistriktet med
högst valdeltagande är Älvängen södra med 90,8 procent deltagande. Lägst valdeltagande 2018 var

sig som medlemmar i
politiska partier, vilket
ställer krav på nya
former av
medskapande
tillsammans med
invånare.

Valdeltagande är
viktigt för delmål 16.7:
Att säkerställa ett
lyhört, inkluderande
och deltagandebaserat och
representativt
beslutsfattande på
alla nivåer.

Andersson, Ulrika et. al. (2018) Västsvenska SOM-undersökningen 2017, uppföljning av Vision Västra
Götaland. SOM-rapport nr 2018:36. Göteborgs universitet_SOM-institutet
45 SCB:s medborgarundersökning 2018, avser Förtroende-index.
46 Bergström, Annika &Ohlsson, Jonas (red.) (2016). Västsvenska trender 1998-2015. Göteborgs universitet:
SOM-institutet.
47 Studieförbunden, (2017). Tillståndet i demokratin – En opinionsundersökning av Studieförbunden. 2017:7
48 Studieförbunden, (2017). Tillståndet i demokratin – En opinionsundersökning av Studieförbunden. 2017:7
49 Kölln, Ann-Kristin (2014). Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin. Göteborgs universitet
50 http://www.dagensarena.se/innehall/har-ar-partierna-vars-medlemstal-okar-och-minskar-mest/
51 Kölln, Ann-Kristin (2014). Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin. Göteborgs universitet
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det i valdistriktet Nödinge centrum, med 73,3 procent. Det finns alltså en skillnad i valdeltagande
2018 mellan valdistrikten med 17,5 procent.

Valdeltagande 2018

Högst valdeltagande
för 2018 ses i
Älvängen södra.
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Diagram 16.2 Valdeltagande till kommunfullmäktige 2018 i Ale kommun. Källa: Valmyndigheten.

16.3.4 Trygghet
I olika dialoger med invånare i Ale har det framkommit att det finns de som upplever otrygghet i
samhället. Ett sätt för att följa den upplevda tryggheten i kommunen i mått används ett
trygghetsindex. Där ställs frågor kring upplevd otrygghet utomhus samt rädsla för att bli utsatt för
hot eller brott. Den upplevda tryggheten mäts genom Medborgarpanelen. Medborgarpanelen är en
självrekryterad panel av Alebor som svarar på ett antal frågor och utifrån dessa frågor konstrueras
ett trygghetsindex. Medborgarpanelens sammansättning gör att resultaten ska tolkas med
försiktighet. Statistiken visar på en svagt nedgående kurva sedan 2014.
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Diagram 16.3 Trygghetsindex i Ale (2014-2018). Mäts via Medborgarpanelen. Källa: Verksamhetsstatistik
(2018)
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16.3.5 Anmälda våldsbrott
I Sverige och i Ale är det en relativt låg förekomst av våldsbrott. Brottsligheten präglas inte av någon
tydlig säsongvariation. Sett över de senaste åren har antalet anmälda brottsbalksbrott minskat
successivt till en nivå på drygt 1 700 brott. Den vanligaste brottsplatsen är i centrala Nödinge. När det
gäller våld i offentlig miljö i Ale handlar det om cirka 50 brott per år. Några särskilt frekventa platser
går inte att identifiera. Bostadsinbrotten minskade kraftigt under 2017.52 I nationella undersökningar
visas att män blir i större utsträckning utsatta för misshandel och personrån, medan kvinnor oftare
blir utsatta för sexualbrott, hot och trakasserier.53

Att avsevärt minska
alla former av våld
och dödligt våld
överallt är ett viktigt
delmål under mål 16.

För våldsbrott ses också en minskning mellan åren, där indikatorvärdet har multiplicerats upp till antal
brott/100 000 invånare, för att vara jämförbar mellan kommuner.

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv Ale
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Diagram 16.4 Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Ale. Källa: Brå 2018

16.3.6 Barn utsatta för våldsbrott
Sverige var först i världen med att införa ett förbud mot barnaga. Trots detta utsätts tusentals barn
för misshandel varje år. I Ale kommun är barn som utsätts för våld, och barn som bevittnar våld i
sitt hem, den främsta orsaken till orosanmälningar till socialtjänsten. Detta är ett stort
samhällsproblem i kommunen som uppmärksammats av både förskola och skola, som anmäler oro
till socialtjänsten. Det är ett väl känt faktum att föräldrar som slår sina barn, eller vuxna som slår sin
partner i en relation, ofta har själva varit utsatta för våld som barn. Det är därför en problematik
som behöver uppmärksammas och förändras för att kunna bryta ett våldsmönster. Ju tidigare dessa
utsatta barn uppmärksammas och familjen erhåller nödvändig hjälp till förändring, desto större
möjligheter finns att det negativa mönstret bryts.
Uppskattningsvis har en femtedel av alla barn i Sverige utsatts för sexuella övergrepp. Nästan 40
procent av de som inte identifierar sig som varken flicka eller pojke har utsatts för övergrepp.
Mörkertalet är stort då uppskattningsvis endast 10 procent av alla sexuella övergrepp kommer till
myndigheternas kännedom. Barn med funktionsnedsättning befinner sig ofta i en särskilt utsatt
situation, de löper till exempel större risk att utsättas för kränkningar och trakasserier samt våld och
övergrepp än andra barn.
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Näst våld och droger
är olika former av
sexuell problematik
den största faktorn för
anmälan till
socialtjänsten i Ale.

Polisens uppföljning av brottsutvecklingen i Storgöteborg under perioden 2014-2017
Nationella trygghetsundersökningen 2016. (Brottsförebyggande rådet 2017)
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Samhällsförändringar
ställer stora krav på
människors
deltagande och
inflytande för att
utvecklingen ska bli
hållbar. Det i sin tur
kräver nya former,
system och strukturer
för medskapande..

Ale kommun har en stor utmaning i att hantera den sexuella problematik som finns i kommunen
gällande barn och unga. Socialtjänsten hanterar varje vecka anmälningar som gäller barn som varit
utsatta för sexuella gränsöverskridanden, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp. Näst våld och
droger är olika former av sexuell problematik den största faktorn för anmälan till socialtjänsten.
Barn och ungdomar är idag väldigt utsatta via sociala medier där det förekommer ett mycket grovt
språk, trakasserier, hot, kränkningar med mera. Det som skrivs och läggs ut i olika former av sociala
medier, försvinner inte vilket medför att de kränkningar många barn blir utsatta för, alltid finns kvar
och bidrar till ett stort psykiskt lidande. Mycket av den sexuella problematik som finns i Ale
kommun, är just att barn och unga kallar varandra grova könsord på sociala medier, publicerar
utmanande foton eller bilder av exempelvis sexuell karaktär.
Sommaren 2018 blev 9 stycken ungdomar utsatta för våldtäkt av andra ungdomar i kommunen. Av
de utsatta ungdomarna, var en flicka under 15 år.

16.4 Framtida utmaningar
Samhällsförändringar
ställer stora krav på
människors
deltagande och
inflytande för att
utvecklingen ska bli
hållbar.

Trygghet är ett brett
område som innebär
olika saker för olika
grupper. En framtida
utmaning är att se till
flera olika delar av
området.

För att främja ett fredligt och inkluderande samhälle för hållbar utveckling i Ale finns utmaningar i
att hitta nya former och strukturer för att stärka demokratin, känslan av sammanhang och
påverkansmöjligheter. Den förändring vi idag ser i samhället; bland annat nya sätt att delta politiskt;
nya strukturer som växer fram i takt med att inflyttning till städer ökar; att befolkningen till stor del
åldras, ställer stora krav på människors deltagande och inflytande för att utvecklingen ska bli socialt
hållbar.54 Medskapandet från invånare är inte bara viktigt för den sociala hållbarheten, utan för hela
den hållbara utvecklingen och alla de delar som Agenda 2030 och hållbarhetsmålen innehåller.
Många av de stora frågor som vi står inför handlar om livsstilsfrågor som direkt berör var och en
och som kräver varje människas engagemang för att kunna hanteras. Även om delaktighet och
inflytande är centrala begrepp inom flera verksamhetsområden inom kommunen behöver Ale
kontinuerligt arbeta med att anpassa verksamheten för att öka möjligheterna för att alla invånare och
intressenter att vara medskapande i utvecklingen av samhället och sina liv.
I och med att allt färre engagerar sig politiskt, på ett sådant sätt som vi är vana vid, förflyttas viss
makt ut från de politiska partierna. I rapporter och undersökningar ställs därför frågan om hur våra
folkvalda och både ska få legitimitet och förtroende när det finns stora gap i både system och
delaktighet.55 Att hitta nya system, strukturer och ledning och styrning för att hantera detta är
framtida utmaningar som ses nationellt såväl som i Ale.
Den otrygghet som upplevs öka något är också en fråga att hantera framåt. Det finns stora
könsskillnader och åldersskillnader i vem som upplever otrygghet och också varför känslan
uppkommer. Det är viktigt att se området trygghet som ett brett område, där begreppet innebär
olika saker för olika grupper.
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Låt fler forma framtiden! Demokratiutredningen 2014, SOU 2016:5
Abrahamsson, H. (2017). Dialog och medskapande.

Våld mot kvinnor och barn och unga som varit utsatta för våld, sexuella gränsöverskridanden,
sexuella kränkningar eller sexuella övergrepp är stora hinder för att nå ett fredligt samhälle i Ale. I
utmaningen ligger också att hantera det digitala våldet och de trakasserier, hot och kränkningar som
sker via exempelvis sociala medier.
Några identifierade utmaningar inom mål 16:





Hitta nya former och strukturer för att stärka den lokala demokratin, känslan av
sammanhang och påverkansmöjligheter.
Få känner sig som en del av samhällsutvecklingen
En något ökad upplevd otrygghet
Barn och ungdomar som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp
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17 Genomförande och globalt partnerskap

17.1 Bakgrund
Mål 17 handlar övergripande om det globala genomförandet av Agenda 2030 och är i stora delar
inriktat på internationellt samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna. Världen är idag mer
sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt
partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling
och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas
utanför i utvecklingen. För att Agenda 2030 ska uppnås måste det därför finnas ett universellt
perspektiv där vi arbetar och samarbetar globalt som lokalt, mellan privata aktörer, offentliga
verksamheter och civilsamhälle.

17.2 Sverige
I Sverige finns en lång tradition av nationell och internationell samverkan och ett starkt
civilsamhälle. Hoten mot civilsamhället i stora delar av världen är ett område som Sverige prioriterar
att motverka. Den svenska politiken för global utveckling är viktig för Sveriges internationella
genomförande av Agenda 2030. Utmaningar som har identifierats för Sveriges del vad gäller mål 17
är bland annat att vi har ingått handelsavtal som riskerar att särskilt gynna de utvecklade länderna.
Nationellt sker samverkan sedan länge såväl mellan offentlig och privat sektor som mellan offentlig
sektor och civilsamhället.

17.3 Ale
Kommuner, landsting och regioner samverkar trots sin rätt till självbestämmande ofta både
sinsemellan men också med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav på
samverkan med olika grupper finns också inbyggd i viss lagstiftning. Det finns också till exempel
möjlighet att vara med i kommunala partnerskapsprogram. För att klara av välfärdsuppdraget är
kommuner, landsting och regioner beroende av breda partnerskap. Flera olika exempel på
samarbeten mellan Ale kommun och andra kommuner, organisationer och aktörer finns, bland
annat Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionens-nätverk.

17.3.1 Samverkan och partnerskap med andra aktörer
De mål som anges i Agenda 2030 är globala till sin karaktär och skär genom många sektoriella och
disciplinära gränser. Medan några samhällsutmaningar i Ale kommer att växa stegvis kommer andra
att möta oss genom kriser och chocker. Samhällsutmaningarna som är svåra och komplexa kan inte
lösas av enskilda företag, offentliga aktörer eller universitet och ibland inte ens av enskilda nationer,
utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv, offentlig verksamhet, civilsamhället och
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forskning. Gemensamt för dessa samhällsutmaningar är att de kräver nya satsningar och lösningar
som tar ett större grepp och ser till helheten snarare än enbart delarna
Det finns flera exempel på partnerskap och samverkan mellan Ale kommun och andra aktörer. I Ale
finns ett starkt och livaktigt civilsamhälle som bidrar till social sammanhållning, gemenskap och tillit
mellan människor och grupper. Civilsamhällets organisationer inkluderar en mångfald av aktörer och
stora delar av det svenska civilsamhället har förankring och relationer till civilsamhällets
organisationer internationellt. Exempel där Ale kommun och civilsamhället samverkar är
föreningsrådet, Fairtrade City-grupp, brukarråd och näringslivsråd.

17.3.2 ICLD-projekt
Ale kommun har sedan 2011 ett kommunalt partnerskap med Ghanzi District Council i Botswana
och sedan 2017 ett 3-partssamarbete med Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana.
Partnerskapet har beviljats stöd av ICLD (Internationell Centrum för Lokal Demokrati).
Samarbetena inom partnerskapet ger kommunerna möjlighet att utveckla hållbarheten i den egna
lokala demokratin samtidigt som parterna kan mötas kring erfarenheter och utmaningar i det globala
arbetet för Agenda 2030.
Inom Ale kommuns partnerskap med Budesti och Ghanzi pågår för närvarande ett projekt med
målet att minska den problematiska frånvaron och antalet dropouts i våra skolor. Förutom mål 4,
god utbildning för alla, stödjer projektet ett antal andra globala mål som mål 1 ingen fattigdom, mål
3 hälsa och välbefinnande, mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet samt mål 17
genomförande och globalt partnerskap.

17.4 Framtida utmaningar
Den stora utmaningen för Agenda 2030 är på många sätt genomförande-målet. Stora
systemförändringar kommer att krävas för att uppnå alla globala mål till 2030. Dessa förändringar
måste ske samtidigt som vi är inne i de system vi försöker förändra, på så sätt är vi själva en stor del
av utmaningarna framåt. För att genomförandet av Agenda 2030 och de förändringar som krävs ska
vara legitima är det också viktigt att integrera flera perspektiv och engagera brett. Många
organisationer och verksamheter är idag starkt påverkade av stuprörsstrukturer där frågor gärna
delas upp. Globalt, nationellt och lokalt har vi därför flera utmaningar för att kunna uppnå ett
genomförande. I Ale handlar det främst om att hitta sätt för att inkludera områdena transformation,
integration och universalitet på ett effektivt sätt i hela kommunen.

Några identifierade utmaningar inom mål 17:




Att få till systemförändring samtidigt som vi är inne i systemen
Att få till en bra samverkan inom kommunen samt med andra parter
Globala utmaningar finns bland annat i: kapital- och skatteflykt, krympande
utrymme för civilsamhället globalt, samt handelsavtal som riskerar att endast
gynna rikare länder.
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