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Introduktion
För att vägleda och samla organisationen 
i arbetet för en hållbar utveckling antog 
kommunfullmäktige den 20 december 2016 
Varbergs kommuns hållbarhetsmål för perioden 
2017–2025. 

Den gemensamma målsättningen ska ge oss en 
samsyn kring vad ett komplext begrepp som hållbar 
utveckling innefattar och betyder för kommunen 
som organisation, samt en enighet om vilka ut-
maningar och möjligheter som måste prioriteras 
om Varberg ska kunna utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt.

Följande rapport är sammanställd av samhälls-
utvecklingskontoret och syftar till att ge en läges-
beskrivning av det implementeringsarbete som 
pågår av Varbergs kommuns hållbarhetsmål för 
perioden 2017–2025. Den ska fungera som ett stöd 
till politiken i arbetet med att ta fram nya kommun-
fullmäktigemål och prioriterade målområden för 
kommande mandatperiod.

Alla måste hjälpa till 
Hållbarhetsmålen är en lokal översättning av en 
global målsättning. De utgör ett lokalt ramverk 
för den omställning som krävs av Varbergs 
kommun för att nå målen i Agenda 2030 – 
FN:s globala hållbarhetsmål. För att uppfylla 
Agenda 2030 måste alla hjälpa till – alla länder, 
kommuner, verksamheter, organisationer och 
individer. För att ta sig an det hela ur ett lokalt 
verksamhetsperspektiv handlar det om att utveckla 
ett systematiskt, målinriktat och integrerat arbete 
med hållbarhetsfrågorna – och att samarbeta! 

Väsentlighetsanalys underlättar
Ett första steg i implementeringsarbetet av håll- 
barhetsmålen har varit att påbörja en väsentlig-
hetsanalys. Där har hittills bland annat kartlagts 
vilka olika delar av vår organisation som bidrar 
med vilken pusselbit i arbetet mot målen. En 
förståelse för nuläge och möjlighet att bidra skapar 
förutsättningar för att prioritera och fokusera. 
Detta gör arbetet med hållbarhet mer hanterbart, 
och dessutom lättare att förstå och att kommunicera 
– både till kommunens medarbetare och invånare.

Beskrivning av vårt nuläge
Denna rapport är en sammanställning av den första 
delen av väsentlighetsanalysen som är inriktad mot 
att beskriva nuläge, det vill säga pågående arbete 
samt områden där det finns möjlighet att bidra 
även om aktivt arbete inte pågår. Materialet är 
sammanställt utifrån de tre underliggande huvud- 
inriktningarna inom hållbarhetsmålen: Livs-
kraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning 
och Välmående samhälle, där identifierade ämnes-

områden inom huvudinriktningarnas målbilder 
utgör utgångspunkt för analys. 

Den övergripande inriktningen i kommunens 
hållbarhetsmål, Varberg visar vägen, finns inte 
representerat som ett eget ämnesområde i denna 
rapport, men finns inkluderad i analysen med 
avsikten att visa på Varbergs ambitionsnivå att 
bli ett föredöme och inspirationskälla i hållbar-
hetsarbetet.

Prioriteringar för mandatperioden 
Under våren 2019 kommer nästa del av väsentlig-
hetsanalysen att genomföras, vilket innebär att 
respektive förvaltning och bolag arbetar fram ett 
förslag på hållbarhetsprioriteringar till nämnd 
och styrelse att gälla för mandatperioden. Hänsyn 
tas då bland annat till fullmäktiges strategiska 
målområden och nämndens/bolagets uppdrag och 
förutsättningar.
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Huvudsakliga utgångspunkter från FN:s hållbarhetsmål:

Inriktning: Livskraftiga ekosystem 
Målbilder och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) som 
utgångspunkter

Följande målbilder beskriver det tillstånd vi vill att vårt hållbarhets- 
arbete inom inriktningen Livskraftiga ekosystem ska leda till:

       Varbergs kommun bidrar till att minska förekomsten av 
         gifter i ekosystemen lokalt och globalt.

       I Varbergs kommun ger maten minsta möjliga påverkan 
        på ekosystem och klimat.

       Varberg bevarar och utvecklar ekosystemtjänsternas 
        funktion och kvalitet.

       I Varberg minimeras klimatpåverkan från resor och 
        transporter.

Bakgrund:
Livskraftiga ekosystem är en förutsättning för att naturen ska klara av att 
leverera de tjänster som krävs för att vi människor ska kunna leva på jorden. 
Varberg ska långsiktigt bevara och stärka de lokala ekosystemen och verka 
för ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster globalt.
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Minska 
förekomsten av gifter
Kommunens insatser för att minska förekomsten 
av skadliga och giftiga ämnen i vår miljö påverkas 
i stor utsträckning av vilka produkter och tjänster 
som används inom kommunen. Beställning och 
upphandling är områden där hållbarhetsarbetet 
får stort genomslag. Arbetet kräver emellertid bred 
kompetens, underlag, verktyg, och samordning 
mellan kommunens olika verksamheter. Möjlig-
heten till kravställning inom området kan öka 
genom stärkt kunskap samt tydliga riktlinjer och 
policyer. Att skapa giftfria miljöer såväl inomhus 
som utomhus är ett tydligt behov – framför allt i 
miljöer där barn och unga vistas. Ett dedikerat och 
samordnat arbete med att ta fram en plan inom 
området för gifter och kemikalier skulle bidra till 
att stärka målområdet. 

Klimatsmart mat och ekologiska 
livsmedel – höj ambitionsnivån
Varbergs kommun är en stor konsument av livs-
medel, och via verktyg som upphandling kan 
kommunen påverka förutsättningarna för klimat-
smart mat och minskad användning av gifter inom 
livsmedelsproduktion. Omvärldsbevakning inom 
området för ekologiska livsmedelsinköp visar att 
ambitionsmålet bör höjas om kommunen ska visa 
vägen och ligga i framkant. Riktlinjer inom området 
för klimatsmart mat saknas i ett bredare perspektiv 
där även evenemang, konferenser och arrangerandet 
av personalaktiviteter inkluderas.

Odlingslandskap och 
stadsodling viktigt när Varberg växer
Varbergs kommun växer, liksom behovet att säkra 
områden för odling och livsmedelsproduktion 
samt bevara naturvärden och öka den biologiska 
mångfalden, vilket är viktigt för en hållbar framtid. 
Genom kommunens strategiska dokument för mark- 
användning värnas värdefull jordbruksmark, men 
det saknas system för att följa upp hur arealen jord- 
bruksmark förändras över tid och i takt med att 
kommunen växer. Främjandet av stadsodling är en 
del i en kommande grönblå plan, och arbete med 
att ta fram en strategi för stadsnära odling pågår. 
Att planera och stimulera för stadsodling görs idag 
med perspektiv på kunskap och markutnyttjande, 
exempelvis vid beställning av skolor och förskolor, 
samt vid detaljplaner inom staden och satsningar 
på offentlig plats.

Beteendeförändring och 
satsningar inom hållbara transporter
Varbergs kommun ligger i framkant med att ställa 
om till en fossilfri fordonsflotta. Idag är 80 procent 
av alla kommunala fordon fossilfria. Insatser för 
att påverka och uppmuntra till hållbara resor och 
transporter har minskat. En aktiv beteendepåverkan 
samt arbete i projektform som verktyg för innova-
tion och kunskap är viktiga för att främja ett håll-
bart resande. För att nå kommunens ambitioner 

måste arbetet präglas av en långsiktighet, där in- 
satser genomförs regelbundet och systematiskt. 
Även genom att skapa infrastrukturella förutsätt-
ningar, såsom cykelvägar, elladdstolpar och 
kollektivtrafikstråk. För att minska utsläpp från 
tjänsteresor i Varbergs kommun pågår en utredning 
om klimatväxling med klimatkonto för att driva en 
beteendeförändring. Detta kommer att göras inom 
riktlinjerna för tjänsteresor.

 Kartläggning av ekosystemtjänster 
– en del av samhällsutvecklingen
Arbetet med att bevara, sköta och utveckla kommu-
nens mark- och vattenområden utifrån deras vär- 
den för natur och rekreation, utförs enligt såväl 
samhällsplaneringsunderlag som strategiska doku- 
ment och skötselplaner. Kommunens arbete 
kan vidareutvecklas genom att aktivt kartlägga 
ekosystem och ekosystemtjänster. Detta kommer 
att göras i Västerport, där ekosystemtjänstekart-
läggningen blir ett värdefullt underlag och stöd i  
kommunens och byggaktörers fortsatta planering  
av området. Arbete med att ta fram kompensations-
riktlinjer pågår. Riktlinjerna syftar till att etablera 
ett arbetssätt och en praxis för att ersätta ekosystem-
tjänster som förloras vid exempelvis byggnation 
av bostäder. Det finns även en viktig koppling till 
klimatanpassning där kommunen för att stärka sig 
inom klimatområdet är i behov av att arbeta fram en 
tydlig plan och strategi.
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Följande målbilder beskriver det tillstånd vi vill att vårt hållbarhetsarbete 
inom inriktningen Hållbar resursanvändning ska leda till:

       Varberg är föregångare inom förnybar och återvunnen    
        energiproduktion.

       Varbergs kommun utmärker sig inom effektiv energi-
        användning och stimulerar energismarta livsstilar.

       I Varberg bygger vi resurseffektivt med giftfria materialval.

       Våra konsumtionsmönster rättar sig efter naturens resurser 
        och kretslopp. 

Huvudsakliga utgångspunkter från FN:s hållbarhetsmål:

Inriktning: Hållbar resursanvändning 
Målbilder och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) som 
utgångspunkter

Bakgrund:
Människan överkonsumerar planetens resurser och utvinningstakten överstiger stort 
den återskapning och återuppbyggnad som krävs. På grund av denna höga utvin-
ningstakt kan det i framtiden komma att råda brist på flera av naturens resurser. I 
Varberg ska vi leva resurssnålt och resursanvändning ska ske med minsta möjliga 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
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Förnybar energi och 
energieffektivisering är starka områden
Kommunens arbete med förnybar energi och 
energieffektivisering har en god måluppfyllnad. 
Inom energiproduktion har exempelvis Varbergs 
kommun en av Sveriges största solcellsparker 
(Solsidan). Andra exempel på aktiviteter är om- 
ställning till biogas, utökad vindkraft samt 
marknadsföring för etablering av solkraft och 
laddinfrastruktur. Inom kommunkoncernen 
pågår ett aktivt arbete med åtgärder för energi-
effektivisering, såsom värmekonvertering till 
fjärrvärme samt utbyte av all gammal armatur/
belysning till LED. Det är viktigt att kommunen 
fortsätter att sikta högt med ett kontinuerligt arbete 
för att ligga i framkant inom detta område. Varberg 
Energi har skapat ett nytt affärsområde, Inforgi, som 
är kopplat till innovativa tjänster och samarbeten 
inom energioptimering, Sakernas Internet med 
mera, vars utveckling kommer att ske i allt snabbare 
takt och i större omfattning. 

Ökat hållbarhetsfokus på byggprojekt
Inom området för byggnation och byggvaror 
pågår ett arbete i kommunen med fokus på håll-
bara byggmaterial. Arbetet omfattar en träbygg-
nadsstrategi som kommer att tas fram under 2019, 
samt att byggmaterial ska granskas, registreras och 
utvärderas utifrån en digital loggbok under hela 
byggnadens livslängd, vilket ger byggnader med 
medvetna materialval. Ett stort miljöprojekt inom 
kommunen är saneringen av kvarteret Renen, vilket 
kommer möjliggöra ny användning av området.

Vid byggprojekt är krav på hållbarhet ett fokus-
område. Här behöver ambitionerna tydliggöras 
redan vid beställning. För att nå dessa mål är 
hållbarhetsprogram och ekosystemtjänsteanalyser 
viktiga verktyg; Men även arbete med investerings-
kalkyler och cirkulär ekonomi, där långsiktig 
hållbarhet prioriteras. Inför utvecklingen av 
Västerport har ett hållbarhetsprogram tagits fram 
som ska användas i såväl planerings- och bygg- 
som förvaltningsskedet. Programmet kan även 
komma att användas som vägledning för framtida 
fastighetsägare, brukare, näringsidkare och övriga 
berörda aktörer i området.

Skapa förutsättningar för hållbara 
konsumtionsmönster
Kommunkoncernen kan göra mer för att uppmuntra 
och underlätta till hållbar konsumtion, inom såväl 
sin egen verksamhet som för kommunens invånare 
och företag. Den nya avfallsplanen är en viktig del i 
arbetet med att stimulera återvinning och återbruk 
samt vidta åtgärder för minskat matsvinn och ökad 
sopsortering. Vid den nya återvinningscentralen på 
Holmagärde finns möjlighet att lämna in material 
för återbruk. Kommunens organisation har idag 
ingen förutsättning eller process för att ta hand om 
internt begagnat material. PS gymnasieskola arbetar 

med cirkulär ekonomi inom sitt forum Cirkulär 
Afterwork.

Ett nystartat Vinnova-projekt är uppstartat inom 
kommunen i syfte att skapa förutsättningar för 
cirkulär ekonomi. Ett första steg har tagits mot 
att etablera ett ramverk för cirkulär ekonomi 
tillsammans med experter från RISE Institut. 
Projektets målsättning är att höja kunskaps-
nivån om cirkulär ekonomi hos kommunen och 
dess medborgare och näringsliv, samt utreda 
förutsättningarna för att etablera en regional 
arena där samhällets intressenter kan mötas 
och samverka för en cirkulär omställning. Inom 
kommunen kan gemensamma inköp och ägo-
delande mellan olika verksamheter utvecklas, 
samt skapa förutsättningar för insatser som 
syftar till en hållbar konsumtion och en cirkulär 
ekonomi.
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Inriktning: Välmående samhälle 
Målbilder och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) som 
utgångspunkter

Följande målbilder beskriver det tillstånd vi vill att vårt hållbarhetsarbete 
inom inriktningen Välmående samhälle ska leda till:

       Varberg erbjuder en attraktiv och hållbar livsmiljö där        
        människor trivs, stannar kvar och flyttar in.  
       Varberg har västkustens bästa förutsättningar för en 
        hälsosam livsstil.

       I Varberg har alla invånare möjlighet att finna en   
        meningsfull sysselsättning.

       Varberg är ett inkluderande och rättvist samhälle.

        Varberg är en magnet för kreativa människor med  
        hållbara verksamheter.

Huvudsakliga utgångspunkter från FN:s hållbarhetsmål:

Bakgrund:
I en välmående och hållbar kommun finns stödjande miljöer där människor kan trivas 
och tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och hälsa. Alla invånare ges för-
utsättningar till att vara delaktiga, ha inflytande och känna sig trygga.

Social hållbarhet är den dimension av hållbar utveckling som vanligtivs anses svårast 
att definiera och det finns inte någon allmänt vedertagen definition av begreppet. 
Varbergs utgångspunkt är de globala hållbarhetsmålen, samt hållbarhetsprincip 
nummer 4 från Sveriges Ekokommuner. Principen anger att i ett socialt hållbart sam-
hälle hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov, till exempel via 
resursknapphet, orättvisor och oanständiga levnads- och arbetsvillkor. 
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God livsmiljö och fler bostäder för alla
I utformning av en god livsmiljö har kommunen 
en bred roll. Att skapa möjligheter till bostäder för 
olika skeden i livet är en roll. Kommunen arbetar 
långsiktigt för en god livsmiljö med fler bostäder, 
exempelvis genom stadsbyggnadsprogram, nya 
fördjupade översiktsplaner och ortsutvecklings-
strategier. Kommunen har under året stärkt det 
strategiska arbetet med markberedskap, både 
inom organisationen och genom inköp av mark. 
Kommunen har svårast att uppfylla sina åtaganden 
gällande bostäder för nyanlända och de grupper 
som socialnämnden har särskilt ansvar för. Fler 
bostäder behöver byggas i hela kommunen för att 
fler ska kunna stanna kvar eller kunna flytta till 
kommunen. En god livsmiljö innebär även närhet 
till grönområden och platser för rekreation och lek.

Skapa säkra och trygga miljöer
Kommunens arbete inom säkerhet och trygghet 
är fördelat på två huvudområden: nätverkande 
och relationsbyggande, samt områdes- och plats-
utveckling. Kommunen bedriver samverkansprojekt, 
som Trygg i Varberg, och samarbetar med före-
ningar och utsatta grupper med åtgärder inom 
olika prioriterade fokusområden. Trygga och säkra 
miljöer skapas i stads- och bostadsmiljöer genom 
praktiska åtgärder såsom belysning av byggnader 
och områden. Ett ökat fokus på att skapa miljöer, 
områden och stadsrum för olika aktiviteter och 
målgrupper (barn, unga, äldre) som befolkar dem 
vid olika tider på dygnet och därigenom ökar flödet 
av människor bidrar till ökad trygghet.

Hållbar mobilitet – 
en förutsättning i framtidens samhälle
Genom att främja, planera och utveckla olika trans- 
portstråk, främst inom gång, cykel och kollektiv-
trafik, arbetar Varbergs kommun med att skapa 
förutsättningar för en hållbar mobilitet. Hållbar 
mobilitet omfattar såväl stad som landsbygd där 
olika lösningar behövs. Förändringen mot hållbar 
mobilitet bygger på minskat bilanvändande och  
pågående teknikutveckling förändrar såväl använ- 
darbeteende som affärsmodeller och ökad sam-
verkan mellan olika transportsystem. För att nå 
en attraktiv hållbar stadsmiljö behövs samord-
nande insatser för att minska bilanvändande.

Stimulera och 
samverka för att främja hälsa
Varbergs kommun kan göra mycket för att under- 
lätta, stimulera och inspirera till hälsa och hälso- 
samma vanor. Såväl internt inom kommunen för 
anställda, som externt via service och omsorg. 
Elevhälsaarbetet är prioriterat och genomslaget 
blir större genom samverkan med företag och 
föreningar. Ur ett folkhälsoperspektiv är mat 
och måltidshantering ett viktigt målområde där 
kommunen både upphandlar och serverar ett stort 
antal måltider inom många olika områden. Genom 
upphandling, utbildning och kommunikation kan 

kommunen nå ut brett och påverka för en hälso-
sam och hållbar kosthållning på bred front. Att 
uppmärksamma fysisk aktivitets påverkan även på 
den mentala hälsan som ett förebyggande arbete 
för målgrupper som exempelvis barn, unga och 
nyanlända kan få stora positiva effekter.

Meningsfull sysselsättning 
och ett hållbart näringsliv
Kommunens arbete med att skapa meningsfull 
sysselsättning bygger på kortsiktiga och långsiktiga 
insatser. De långsiktiga bygger på utbildning. Med 
relevant utbildning som baseras på individanpassad 
vägledning skapas bra förutsättningar för fram-
tiden. Samtidigt görs omedelbara insatser för att 
stötta individer som står utanför arbetsmarknaden 
genom samverkan med bland andra  Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan, Region Halland och 
utbildningssamordnare. Kommunen spelar 
en viktig roll som aktör på arbetsmarknaden. 
Kartläggningen har visat att kommunen kan 
vara ett föredöme genom att vara en kreativ, 
inspirerande arbetsgivare som visar vägen genom 
nytänkande kring inkludering, rekrytering och 
anställning, samt genom att skapa sysselsättning för 
specifika grupper och möjliggöra fler feriearbeten. 
Exempel på kreativa satsningar är Varberg Energis 
innovationsprogram inQb som öppnar för samarbete 
med andra företag och innovatörer. Gentemot 
näringslivet har kommunen en tydlig ambition att 
erbjuda service riktat mot att stötta och förenkla, 
vilket framför allt sker genom dialog.

Stimulera till ökad 
delaktighet och minskat utanförskap
Varberg är en kommun i tillväxt och förändring. 
Detta kräver engagemang, involvering och 
aktivt arbete med inkludering. Genom olika 
medborgardialoger och initiativ bjuder kommunen 
in till deltagande i Varbergs utveckling, där 
näringsliv och grupper inom samhället får vara 
med och utforma och påverka. Inom barn- 
och skolarbetet sker insatser för inkludering, 
elevhälsaarbete, värdegrundsarbete och 
likabehandlingsplaner, med mål för ökat välmående 
och ett minskat utanförskap. Som arbetsgivare 
gör kommunen insatser för ökad jämställdhet 
och jämlikhet. För att öka dialog och delaktighet 
behöver nya forum och former utvecklas. Varberg 
i omvärlden är en ny plattform för samtal, där ett 
första projekt kring kreativa hållbara vägar till 
framtidens Varberg har pågått under hösten 2018.
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Avslutande reflektioner
Varbergs kommun har bra förutsättningar och 
gör inom flera områden ett bra arbete för att 
nå uppsatta mål inom hållbarhet, men det finns 
mer att göra. Inte minst om kommunen ska kunna 
leva upp till sin ambition att vara föredöme och 
inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. 

Nedan redogörs för områden där kommunen, 
enligt kartläggningen i den första delen av väsent-
lighetsanalysen, behöver utvecklas och stärka sitt 
arbete.

Samarbete i fokus
För att uppnå Varbergs kommuns hållbarhetsmål 
krävs både ökad samverkan internt i kommunens 
organisation och ett bra samarbete med externa 
aktörer som kommuninvånare och näringsliv. 
Samarbete i olika former är helt avgörande för 
att nå resultat inom hållbarhetsmålens alla tre 
inriktningar. 

Upphandling ett kraftfullt 
verktyg för att nå hållbarhetsmålen
Upphandling är ett verktyg med omedelbar effekt 
och stor utvecklingspotential för att driva och styra 
hållbarhetsarbetet framåt inom flera målområden. 
Idag begränsas möjligheterna genom att det 
inte finns tydliga riktlinjer, målsättningar och 
prioriteringar för kravställning.

Varbergs kommun som arbetsgivare
Som den största arbetsgivaren i kommunen 
har Varbergs kommun möjlighet att genom 
föredömligt arbete inom områden som jämlikhet 
och jämställdhet, personalvård, sysselsättning, 
utbildning, integration, samverkan, cirkulär 
omställning och rekrytering, skapa förutsättningar 
och inspirera till ökat fokus på att nå mål inom det 
sociala hållbarhetsarbetet. Arbetet skapar påverkan 
även utanför kommunens verksamhet.

Potential med projektbaserat 
arbete för innovation och förändring
Att våga pröva nya lösningar genom att starta upp i 
mindre skala i projektform har stora fördelar. Det är 
kostnadseffektivt, utvärderande, innovativt och kan 
omprövas. Det ger även möjlighet att arbeta med 
externa parter och kan leda till nya metoder, verktyg 
och samarbeten som sedan kan bli en del i den ordi-
narie verksamheten.
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