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1 Inledning 

Kommunfullmäktige i Lerums kommun antog i november 2009 Vision 2025 om att ut
vecklas till Sveriges ledande miljökommun. Hållbarhetsarbetet i dess nuvarande form 
grundar sig på Brundtlandkommissionens rapport från 1987 om hållbar utveckling. Den 
vetenskapliga definitionen av begreppet hållbarhet utvecklades vidare och djupare ge
nom en dialog initierad av Karl-Henrik Robèrt för ca 25 år sedan. Formuleringarna har 
utvecklats, granskats, testats och förfinats av forskare och användare världen över. För 
närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhet. 

-

-

 
Visionsrapporten följer den hållbara utvecklingen i Lerum utifrån principer och indika
torer som inryms i de globala målen. Under varje princip visas vilka av de globala må
len som har en koppling. Hållbarhetsprinciperna hjälper till att styra mot hållbarhet utan 
att diktera några direkta lösningar. De fungerar som spelregler som förklarar hur man 
vinner men matchen kan utvecklas på en rad olika sätt. 

-
-

 

 
 

-

-

 

-

 

Visionsrapporten har sedan 2011 redovisat statistik som visar om Lerums kommun har 
utvecklats i riktning mot Vision 2025 eller inte. Visionsrapporten syftar till att ge en 
nulägesbild och belysa hållbarheten i den geografiska kommunen och inte i förvalt
ningen även om enstaka förvaltningsspecifika nyckeltal redovisas. Rapporten fungerar 
även som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Den används bland annat som 
underlag för budgetberedningen. Uppföljningen baseras på de grundvillkor som Kom
munstyrelsen har beslutat om. Hållbar utveckling handlar om och innehåller ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensioner. I denna visionsrapport redovisas för första gången 
även den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. 

Det är viktigt att de olika dimensionerna av hållbarhet behandlas i gemensamma forum. 
Hållbarhetsdimensionerna är inte fristående och oberoende av varandra. De samverkar 
på ett komplicerat sätt och i ett verkligt långsiktigt hållbart samhälle måste alla tre di
mensionerna vara hållbara samtidigt. Årets visionsrapport visar i begränsad omfattning 
hur de olika hållbarhetsdimensionerna hänger ihop och hur de samverkar med varandra. 
Kommande visionsrapporter kommer att utvecklas vidare inom detta område. 
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Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om ekologisk hållbarhet, den 
andra delen handlar om social hållbarhet och den tredje delen belyser ekonomisk håll
barhet med kopplingar till de två föregående delarna. Till rapporten finns en referens
och tabellbilaga som innehåller statistik, definitioner och källhänvisningar. 

-
- 

 

1.1 Agenda 2030 för en hållbar utveckling 
Agenda 2030 är globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattig
dom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre hållbarhets
dimensionerna av hållbar utveckling.  

-

-

De globala målen består av 17 stycken mål för hållbar utveckling som FN:s samtliga 
medlemsländer förbundit sig att arbeta utifrån för att uppnå en hållbar värld till år 2030. 
Ambitionen för Sverige är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. 
Visionsrapporten följer den hållbara utvecklingen i Lerum utifrån principer och indika
torer som inryms i de globala målen. Under varje princip i rapporten så visas vilka av de 
globala målen som principen har koppling till. 

-
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2 Så här redovisas resultatet 

 

 
 

-

-

-

 

-

 

 
 

 
 

-

 

Hållbarhet definieras med hjälp av tre hållbarhetsprinciper för den ekologiska dimen
sionen och fem hållbarhetsprinciper för den sociala dimensionen. Utgående från de åtta 
principerna för social- respektive ekologisk hållbarhet har några övergripande indikato
rer kopplats till respektive princip. Det saknas etablerade och allmänt erkända principer 
för ekonomisk hållbarhet. Likväl finns det tillgång till data/statistik och därmed ett antal 
indikatorer, som kan kopplas till olika delområden under paraplyet ”ekonomisk hållbar
het”. 

Rapporten innehåller resultat för de övergripande indikatorerna. Resultaten i Lerum kan 
i de flesta fallen jämföras med andra kommuner. Inom dimensionen ekologisk hållbar
het är det även möjligt att jämföra med några lokala mål.  

Status (nuläget baserat på tillgänglig data och statistik) återges på en skala med rött, gult 
och grönt. Vid jämförelse med andra kommuner utgör rött de 25 procent sämsta, gult de 
50 procent som ligger i mitten och grönt de 25 procent bästa. 

Vid jämförelse mot uppsatta mål (för närvarande bara inom dimensionen ekologisk 
hållbarhet) innebär rött att målet inte är uppnått eller att det blir mycket svårt att uppnå 
det, gult betyder att målet inte är uppnått och att det är osäkert om det kommer att upp
nås. Grönt innebär att målet är uppnått eller att det sannolikt uppnås enligt uppsatta mål. 
Inom dimensionen social hållbarhet belyses indikatorerna utifrån perspektiven kön, 
ålder, utbildningsnivå och geografi där det är möjligt. 
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3 Sammanfattning 

3.1 Ekologisk hållbarhet 
Naturen utsätts inte för en systematisk… 
… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden, hållbarhetsprincip 1 
Kommunens förvaltning har genom effektiviseringar och klimatsmarta åtgärder i de 
egna lokalerna reducerat energiförbrukningen till målnivån i Energiplan 2013. Det 
pågår även ett aktivt arbete med att byta ut kommunens fordonsflotta för att göra den fri 
från fossila bränslen. Kommunens energirådgivning och taxan för planer och bygglov 
gynnar respektive premierar klimatsmart samhällsplanering och byggnation. 
Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar för långsamt för att det ska vara möjligt 
att uppnå målet i Klimatstrategin. En viktig förutsättning för att minska utsläppen och 
levandegöra lokalsamhället i kommunen är att det blir naturligt att välja andra sätt att 
resa än att åka i egen bil. I en framtida ledande miljökommun är kollektivtrafiken 
attraktiv och står för en större andel av persontransporterna än den gör idag. En fortsatt 
utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen är gynnsamt för hälsa, turism, lokal 
ekonomi och utveckling. 
 
… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion, hållbarhetsprincip 2  
Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter har minskat under 2017-2018. Det 
innebär att Lerums kommun numera är en medelmåttig kommun inom detta område 
bland landets kommuner. Mängden grovavfall per invånare och år är förhållandevis hög 
i Lerums kommun. Däremot är mängden övrigt hushållsavfall glädjande nog mer blyg
sam. Det är angeläget att minska uppkomsten av avfall enligt prioriteringsordningen 
undvika onödig konsumtion, återanvända, återvinna, utvinna energi och i sista hand 
lägga på deponi. Hållbara konsumtionsmönster är av avgörande betydelse för att inte 
utsätta naturen för mer än vad den tål. 

-

 
… undanträngning med fysiska metoder, hållbarhetsprincip 3 
Nya bostäder i Lerums kommun ligger i 90 % av fallen på rimligt avstånd från kollek
tivtrafik (avser beviljade bygglov år 2018). För villor (1-2 bostadshus) är andelen bara 
77 %. Förtätning av befintliga tätorter är resurseffektivare jämfört med att glesa ut be
byggelsen avseende möjligheten till kollektivtrafik, avfallstransporter, vatten- och av
lopp, vägar, elförsörjning och samhällsservice. Det innebär en effektivare markanvänd
ning och en minskad risk för att skada skyddsvärd natur. Förtätning gynnar ett även ett 
rikt och varierat utbud av bostäder, handel, kultur och offentlig service. Detta innebär ett 
mer hållbart samhälle för alla, så att människor inte stängs ute på grund av kön, ålder 
eller etnicitet. 

-

-
-

-

 
Inflytande, delaktighet och rankingar 
En stor majoritet av invånarna tycker att Lerums kommun bör satsa på att bli Sveriges 
ledande miljökommun. Invånarnas upplevelse av om de är delaktiga i miljöarbetet får 
däremot ett betydligt lägre betyg. Här har kommunen stora utmaningar genom att föregå 
med gott exempel, underlätta för invånarna att göra hållbara val och synliggöra visions
arbetet ytterligare. 

-
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3.2 Social hållbarhet 
På det stora hela har Lerum en god situation för att lokalt skapa social hållbarhet. Lerum 
har förutsättningarna och kapacitet att vara ”ledande” i arbetet med social hållbar 
utveckling. Lerums roll i arbetet med social hållbar utveckling kan komma att bli 
betydelsefull i ett regionalt perspektiv. Vilken roll och vilket ansvar ska Lerum, med 
sina goda förutsättningar, ta på den regionala arenan? Inom flertalet av de indikatorer 
som belyses inom social hållbarhet framträder vissa geografiska skillnader mellan 
kommundelarna där Gråbo genomgående har lägre resultat. Ett resultat som bör beaktas 
i visionsarbetet. 
 
I ett socialt hållbart samhälle hindras inte människor systematiskt från… 
… hälsa, hållbarhetsprincip 4 
Övergripande kan sägas att Lerum har ett gott hälsoläge i befolkningen. Inom principen 
hälsa framkommer stora skillnader i ohälsotal mellan könen. Skillnaden mellan könen 
är inget nytt fenomen men kvarstår. Att bidra till att bryta denna skillnad är angeläget. 
Positivt är dock att kvinnor trots höge ohälsotal skattar sin hälsa som god i lika hög 
utsträckning som män. Att utbildning är en friskfaktor som ger positiva effekter på flera 
bestämningsfaktorer för hälsa är tydligt. 
Äldre har högre ohälsotal än yngre och det är färre äldre som skattar sitt hälsotillstånd 
som gott. Att arbeta vidare med hur denna skillnad kan minskas behöver adresseras. På 
flera ställen i Sverige ses geografiska skillnader i medellivslängd men mellan 
kommundelarna i Lerum framkommer inga stora skillnader. Kvinnor lever längre än 
män i Lerum precis som i övriga Sverige. 
 
… inflytande, hållbarhetsprincip 5 
Lerumsbor går och röstar och förstagångsväljarna ökar. I Lerum har invånarna generellt 
ett gott inflytande men nöjdheten runt inflytande skiljer sig. Män tenderar att vara 
mindre nöjda än kvinnor. Ungas inflytande har ett klart förbättrat resultat. Den nedgång 
som syntes 2013 och 2015 verkar vara bruten. Att skapa inflytande och förtroende för 
unga är viktigt. Att tillsammans med unga utveckla nya arbetssätt behöver fortsätta. 
Det finns tydliga geografiska skillnader mellan kommundelarna när det gäller 
inflytande-index, där Gråbo har ett lägre resultat än övriga kommundelar. Att delta i 
samhället påverkas av vilken utbildningsnivå man har. Utbildningsnivån är lägst i 
kommundel Gråbo. Detta kan ha påverkat resultatet. 
 
… kompetens, hållbarhetsprincip 6 
I Lerum har en högre andel av befolkningen eftergymnasial utbildning än nationellt. 
Kommunen ligger i topp vad avser förvärvsarbete. Men könsskillnaderna är tydligare i 
Lerum än i riket när det gäller utbildningsnivå där kvinnor har längre utbildning än män. 
Skillnader som är välkända sedan många år tillbaka och gapet mellan kvinnor och män i 
Lerum har ökat ytterligare. De etablerade utbildningsskillnaderna leder till 
stigmatisering. Att verka för att skillnaderna minskar är viktigt. 
Tydliga skillnader i utbildningsnivå ses mellan kommundelarna där Gråbo ligger lägst 
och har ett lägre resultat i jämförelse med riket. Andelen med eftergymnasial utbildning 
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har ökat i alla kommundelar men gapet mellan kommundelarna har också ökat. Hur 
påverkar detta utvecklingen kopplat till social hållbarhet?  
Den geografiska skillnaden finns dock inte när det gäller förvärvsarbetande. Trots 
kortare utbildning i Gråbo har man arbete. Resultatet kan bero på att Lerum är en 
småföretagarkommun. De största småföretagarbranscherna i Gråbo är bygg och handel. 
Dessa branscher kräver inte lång utbildning i lika stor utsträckning.  
För kommunen totalt är bilden tydlig när det gäller utbildningsnivå och 
förvärvsfrekvens där de som inte har gymnasieutbildning har låg förvärvsfrekvens. 
 
… opartiskhet, hållbarhetsprincip 7 
Könsskillnaderna kopplat till förvärvsinkomst är större i Lerum än i riket där män har 
högre förvärvsinkomst än kvinnor. Detta trots att kvinnor har längre utbildning. För hela 
befolkningen i Lerum framkommer att utbildningsnivån påverkar förvärvsinkomsten 
positivt. 
Skillnaderna mellan kommundelarna och förvärvsinkomst är små. På kommundelsnivå 
är bilden för Gråbo lite speciell med låg andel med eftergymnasial utbildning men med 
god förvärvsfrekvens och förvärvsinkomst. Ett annorlunda men positivt resultat.  
Den upplevda tryggheten är genomsnittlig i Lerum men kvinnor och äldre upplever sig 
minst trygga. Dessa målgrupper är viktiga att utgå ifrån i skapandet av trygga 
livsmiljöer. Inflytande kan vara särskilt viktigt i formandet av offentliga miljöer för att 
minska skillnaderna i upplevd trygghet. Äldre människor lider även ökad risk för 
ofrivillig ensamhet. Det kan vara negativt för tilliten då möten med andra människor 
ofta bidrar till ökad trygghet. Det framkommer geografiska skillnader i invånares 
upplevda trygghet. Gråbo är den kommundel där den upplevda tryggheten är lägst. 
En positiv effekt av ett tillitsbaserat samhälle är att personer som lever i trygga 
samhällsinstitutioner blir trygga i sig själva och tenderar att också vara trygga med 
andra. 
Färre antal våldsbrott anmäls i Lerum i förhållande till övriga Sverige. Det är fler män 
än kvinnor som är målsägande (offer) i Lerum kopplat till anmälda våldsbrott. Det är 
vanligare att kvinnor utsätts för våld i nära relation och detta kan påverkan 
könsskillnaderna när det gäller målsägande. De geografiska skillnaderna ser ut så att 
Gråbo har flest antal per 100 000 invånare följt av Lerum och lägst antal har Floda. För 
kommundel Gråbo sammanfaller fler anmälda våldsbrott med lägre upplevd trygghet. 
Det vanliga är att antalet anmälda våldsbrott är högre i områden där det finns krogar och 
uteliv. Så är dock inte fallet i Lerum.  
Antalet våldsbrott i Lerum har sjunkit de senaste fyra åren. Avsaknad av våld är en 
förutsättning för att människor ska ha möjlighet att forma sina egna liv och samhället på 
sina egna villkor. 
 
… mening, hållbarhetsprincip 8 
Det sammanhållande kittet i ett socialt hållbart samhälle är tillit. Både när det gäller tillit 
och socialt deltagande ligger Lerum på en bra nivå i förhållande till andra svenska 
kommuner. Inga tydliga könsskillnader framkommer. Yngre personer i Lerum känner i 
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större utsträckning att man inte kan lita på de flesta människor. Även på nationell nivå 
ser resultatet likadant ut. 
Frågan är dock om resultatet där 23 procent upplever avsaknad av tillit till andra och 13 
procent uppger lågt socialt deltagande är ett bra resultat. Ett samhälle där människor 
litar på varandra gynnar samhällsekonomin. På nationell nivå är sambandet mellan stora 
ekonomiska klyftor och liten tillit tydligt. Vilken ambition vill Lerum ha för invånarnas 
meningsfullhet? Kan skillnaderna mellan unga och äldre när det gäller socialt 
deltagande förklaras av naturliga orsaker eller finns det en ofrivillig ensamhet hos 
målgruppen äldre som behöver adresseras? 
Det finns skillnader mellan kommundelarna i om man känner att man i allmänhet kan 
lita på de flesta människor. Floda och Gråbo har ett lägre resultat i jämförelse med 
Lerum. 
Unga uppvisar en avsevärd förbättring i betygsindex med Lerum som plats att leva och 
bo på i jämförelse med tidigare enkäter. För att öka attraktiviteten som boplats anges 
bland annat fler bostäder, fritidsmöjligheter och upplevd trygghet som viktiga områden. 
 

3.3 Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet är kopplat till social och ekologisk hållbarhet 
Många av indikatorerna för social och ekologisk hållbarhet är mycket relevanta som 
indikatorer även för ekonomisk hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Kommande visionsrapporter kan med fördel kompletteras med samhällsekonomiska 
kalkyler för några av indikatorerna.   
 
Hållbart företagande och arbetsliv 
Lerums kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i antal nyregistrerade före
tag per tusen invånare. Antalet företag med miljöledningssystem har däremot minskat 
till hälften mellan 2012 och 2018. Lerum har också en av landets absolut högsta utpend
lingar. För en långsiktig hållbar utveckling i Lerums kommun behöver det skapas fler 
arbetstillfällen i närområdet och i ett framtida hållbart samhälle behöver det vara lätt 
och effektivt att resa på annat sätt än med bil. 

-

-

 
Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling 
Utifrån tillgänglig statistik går det inte att se någon tydlig utveckling mot mer hållbar
hetsanpassade inköp i kommunens verksamhet. Den ekonomiska dimensionen är en 
integrerad del av hållbarheten. I flera fall är det möjligt att både hålla nere kostnaderna 
och samtidigt göra miljöanpassade och/eller etiska inköp. Det är nödvändigt att arbeta 
med delvis andra hållbarhetskrav för att åstadkomma mer hållbara upphandlingar/inköp. 
Flera verksamheter i vår omvärld eftersträvar redan idag långsiktigt hållbara affärsmo
deller med betydande inslag av cirkulär ekonomi. 

-

 
-
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Självförsörjningsgrad av livsmedel 
Sverige importerar ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi 
exporterar. Vi importerar även produkter som direkt konkurrerar med den svenska pro
duktionen, exempelvis kött, frukter och grönsaker och mejeriprodukter. Sveriges själv
försörjningsgrad varierar mycket, både mellan olika produkter och under året. Åker
arealen minskar i Sverige, i Västra Götalands län och i Lerums kommun. 

-
-

-

Återbruk, återvinning, energiutvinning och deponering 
I en nationell jämförelse har Lerums kommun en stor mängd grovavfall, men förhål
landevis lite hushållsavfall i övrigt. Hushållsavfallet materialåtervinns till mer än 40 %. 
Drygt hälften går till förbränning och energiutvinning. Ca 6 % hamnar till slut på 
deponi. Tidningar, returpapper och förpackningar materialåtervinns genom det så 
kallade producentansvaret. Den insamlade mängden har minskat på senare år. Det beror 
huvudsakligen på en minskning av mängderna tidnings- och returpapper samt glas
förpackningar. Troligen avspeglar detta ändrade konsumtionsmönster genom att färre 
prenumererar på papperstidningar och att plastförpackningar ersatt glasförpackningar. 

-

-

Åtgärder för att förbättra avfallshantering, återbruk och återvinning i Lerums kommun 
Renhållningsenheten vidtar en rad åtgärder för att öka återbruk och återvinning samt 
minska avfallsmängderna i kommunen. Enheten deltar även i flera projekt med GR och 
Västra Götalandsregionen. Sedan flera år tillbaka samarbetar kommunen med Myrorna, 
”Återbruket” (Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad), Röda korset med flera. 
Möblerum (kommunens annonsportal för återbruk) och naturarbetsgruppens aktiva 
arbete med detta inklusive transporttjänster är ytterligare ett gott exempel.  

Urval av indikatorer om ekonomisk hållbarhet från Kolada 
Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, innehåller några indikatorer för ekonomisk 
hållbarhet. Inom ramen för denna rapport presenteras ett urval utan någon analys. Man 
kan ändå på goda grunder hävda att en hög sysselsättning och en förhållandevis hög 
andel som har eftergymnasial utbildning är gynnsamma faktorer för ekonomisk hållbar
het i Lerums kommun. 

-
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-

4 Ekologisk hållbarhet 

4.1 Bakgrund 
Den ekologiska dimensionen av hållbarhet definieras utifrån tre hållbarhetsprinciper: 

I ett ekologiskt hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 
1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

(klimatpåverkan och hushållning med naturresurser),
2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

(kemikalier, gifter och hormonstörande ämnen),
3. undanträngning med fysiska metoder (hushållning med mark,

ekosystemtjänster och naturresurser).

Hållbarhetsprinciperna definierar de grundläggande villkoren för ett hållbart samhälle 
och hjälper till att säkerställa att vi inte systematiskt förstör de ekologiska systemen som 
vi är beroende av. Principerna fungerar som instruktioner för att skapa ett välmående 
samhälle idag och i framtiden. 

4.2 Naturen utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av 
ämnen från berggrunden 

För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta mineraler som är 
sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, använda alla råvaror effektivt 
och systematiskt minska vårt beroende av fossila bränslen. Faktarutan nedan återger de 
indikatorer som har valts ut (och där data finns tillgängliga) för att belysa hållbarhets
princip 1. 

Naturen utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av ämnen från 
berggrunden (klimatpåverkan och hushållning med naturresurser) 

• Energianvändning i den geografiska kommunen
• Energiförbrukning i kommunens lokaler
• Klimatutsläpp i den geografiska kommunen
• Lerumbornas sätt att transportera sig
• Körsträcka med bil
• Bil- och cykelvägar i kommunen



15 

4.2.1 Energianvändning i den geografiska kommunen 

Status: 

 

Lerums mål för effektiv energianvändning i Energiplan 2013 omfattar energin som 
används för el och värme. År 2020 ska energianvändningen för el och värme vara max 
9 000 kWh/invånare och år. Målet uppnåddes nästan under åren 2014 - 2016, men tar 
man hänsyn till variationen i årsmedeltemperatur och korrigerar för ett normalår krävs 
det ytterligare cirka 15 procents minskning av energianvändningen för att nå målet. I 
jämförelse med andra kommuner har Lerum en låg energiförbrukning per invånare. 
Användningen av eldningsolja är försumbar sedan några år tillbaka. 

 -
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Bilden visar energianvändningen i den geografiska kommunen fördelat på olika energislag. 

4.2.2 Energiförbrukning i kommunens lokaler 

Måluppfyllnad:

Fjärrvärme

Trädbränsle
Eldningsolja >1
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Bilden visar energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler under perioden 2000 – 2017. Mål
värdet till år 2020 är 145 kWh/m2 och år. 

Redan 2014 och 2015 uppnåddes målvärdet (145 kWh/m2 och år) för år 2020 i Energi
plan 2013 om minskad energianvändning i kommunens verksamhetslokaler. Främst 
beror minskningen på åtgärder för att effektivisera energianvändningen (till exempel 
byte av energislukande ventilation) och på att de nya lokaler som byggts är klimat
smarta. Med mindre energiåtgång per kvadratmeter blir notan för energiinköp lägre och 
de gemensamma ekonomiska och ekologiska resurserna sparas. Ytterligare en milstolpe 
nåddes redan under 2014 då kommunens verksamhetslokaler blev fria från fossil olja. 
Av bilden ovan framgår det att energiförbrukningen under 2016 och 2017 låg något 
över målvärdet. 

4.2.3 Klimatutsläpp i den geografiska kommunen 

Måluppfyllnad: 

Enligt Klimatstrategin för Lerums kommun ska utsläppen av fossilt koldioxid år 2020 
ha minskat till 1,5 ton per invånare och år. Långtidstrenden visar att utsläppen minskar 
kontinuerligt. Likväl är det långt kvar till målet på 1,5 ton. I dagsläget utgör koldioxid
utsläppen från transporter mer än hela målvärdet. I jämförelse med andra kommuner 
tillhör Lerum de 25 procent bästa i landet, men det beror delvis på en relativt låg andel 
energiförbrukande industrier. 
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Utsläpp av växthusgaser i Lerums kommun 

 

-
-
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Bilden visar utsläpp av växthusgaser från transporter, uppvärmning och elförbrukning i övrigt. Metan 
(CH4) och lustgas (N2O) är omräknade till motsvarande mängd koldioxid (CO2). 

4.2.4 Lerumbornas sätt att transportera sig 

Status:

CO2 transporter

CO2 värme och el

CH4
N2O

Mål 2020

En viktig förutsättning för att minska utsläppen och levandegöra lokalsamhället i kom
munen är att det blir naturligt att välja andra sätt att resa än att åka i egen bil. I en fram
tida ledande miljökommun är kollektivtrafiken attraktiv och står för en större andel av 
persontransporterna än den gör idag. En större andel aktiva transporter stimulerar till 
upplevelser, förbättrad hälsa och möten vilket gör att det finns mer folkliv och ökad 
trygghet i det offentliga rummet. Detta är också identifierat i Kommunfullmäktiges 
Framtidsbild 2018 och det är en avgörande del i att göra det enkelt att välja en hållbar 
livsstil. 

Enligt Klimatstrategin ska minst 40 procent av resandet mellan Lerums kommun och 
Göteborg ske med kollektivtrafik år 2025. Det finns ingen statistik över detta som har 
Lerum som geografisk avgränsning. På grund av att kollektivtrafiken ägs och styrs av 
regionen finns bara uppgifter om resande per linje, oavsett hur många kommungränser 
den korsar. Det saknas därför exakta uppgifter om procentandelen i dagsläget, men 
uppskattningsvis ligger den runt 15-20 procent. 

Enligt resvaneundersökning utförd 2017 på uppdrag av Lerums kommun används bilen 
som det huvudsakliga färdsättet. Oavsett om man är kvinna eller man, vad man har för 
sysselsättning, hur gammal man är (bortsett från den yngsta gruppen 18- 24 år) eller var 
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i Lerums kommun man bor så dominerar bilen. Andelen som huvudsakligen använder 
bil är störst bland de som bor utanför tätorterna Lerum, Floda och Gråbo.  
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Bilden visar det huvudsakliga sättet att transportera sig i Lerums kommun 
enligt resvaneundersökning från år 2017. 
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Bilden visar det huvudsakliga sättet att transportera sig bland invånare som 
bor i någon av kommunens tätorter och för de som bor utanför tätort enligt 
resvaneundersökning från år 2017. 

4.2.5 Körsträcka med bil 

Status:

Lerum

F G U L F G U L F G U L F G U L F G U

Körsträckan med bil per invånare och år har legat relativt stabil sedan 2012. Det är 
betydande skillnader mellan kommunerna i Sverige. Lerums kommun ligger på en 
medelmåttig nivå, något över medelnivån i länet och riket. Länsnivån och riksnivån är 
nästintill lika stora. 
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Bilden visar körsträcka med bil i mil per invånare och år 

4.2.6 Bilvägar och cykelvägar i kommunen 

Tabellen visar antal meter cykelväg respektive bilväg per invånare i Lerums kommun. 

Lerums kommun 2015 2016 2017 

Cykelvägar, meter per invånare 2,7 2,7 2,6 

Bilvägar, meter per invånare 22,0 21,9 21,5 

Statistiken ovan visar tydligt att det finns en stor potential att öka andelen cykelvägar i 
kommunen. Ett aktivt sätt att transportera sig har goda effekter på hälsan och den per
sonliga ekonomin. Attraktiva gång- och cykelvägar är även gynnsamt för turism, lokal 
ekonomi och utveckling. För Sverige som helhet och för Lerums kommun finns det 
goda utvecklingsmöjligheter, men det kräver en betydligt större bilfri infrastruktur för 
gång och cykel. 

4.2.7 Elbilar, laddstolpar och energieffektivt byggande 

Arbetet med att göra kommunens fordonsflotta fossilfri är fortsatt aktivt. Förvaltningen 
har nu 55 elbilar (28 % av alla motorfordon). Det finns laddstolpar i alla kommundelar 
vilket förenklar för invånarna att ha elbil. Kommunen har utsetts till Bäst på elbilar 
2018 (av Miljöfordon Sverige) och även vunnit Laddguldet 2018 (instiftat av 2030-
sekreteriatet, Power Circle och Fortum Charge & Drive). Kommunen bedriver dessutom 
en aktiv energirådgivning som verkar för en klimatsmart samhällsplanering och byggna-
tion. Detta förstärks av en taxa för planer och bygglov, som premierar ett energieffektivt 
byggande. 

4.2.8 Sammanfattning och analys av principen Naturen utsätts inte för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 

Kommunens förvaltning har genom effektiviseringar och klimatsmarta åtgärder i de 
egna lokalerna reducerat energiförbrukningen till målnivån i Energiplan 2013. 
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Energianvändningen i den geografiska kommunen minskar kontinuerligt, men det är 
delvis en effekt av förhållandevis milda vintrar.  Målet till år 2020 i Energiplan 2013 
bör vara möjligt att uppnå. Arbetet med att göra kommunens fordonsflotta fossilfri är 
fortsatt aktivt. Kommunens energirådgivning och taxan för planer och bygglov gynnar 
och premierar klimatsmart samhällsplanering och byggnation.  
Andelen resor med kollektivtrafik har inte ökat under de senaste åren och det är mycket 
långt till Klimatstrategins mål på 40 procent för resor mellan Lerum och Göteborg. 
Lerum tillhör de medelmåttiga kommunerna vad avser körsträcka med bil per invånare 
och år. Det finns en stor potential att öka andelen cykelvägar i kommunen. Ett aktivt sätt 
att transportera sig har goda effekter på hälsan och den personliga ekonomin. Det är 
även gynnsamt för turism, lokal ekonomi och utveckling i kommunen. 
Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar kontinuerligt och Lerums kommun ligger 
bra till i jämförelse med andra kommuner. Detta beror delvis på en relativt låg andel 
energiförbrukande industrier. Utsläppen minskar för långsamt för att det ska vara möj
ligt att uppnå målet i Klimatstrategin. Det är uppenbart att våra transporter av människor 
och gods har en helt avgörande betydelse. En viktig förutsättning för att minska utsläp
pen och levandegöra lokalsamhället i kommunen är att det blir naturligt att välja andra 
sätt att resa än att åka i egen bil. I en framtida ledande miljökommun är kollektivtrafiken 
attraktiv och står för en större andel av persontransporterna än den gör idag.  

-

-

4.3 Naturen utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av 
ämnen från samhällets produktion 

För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa svårnedbrytbara 
och syntetiska ämnen med ämnen som bryts ned lättare i naturen. Vi måste även använ
da alla ämnen som produceras av samhället effektivare och släppa ut dem i en takt som 
inte överbelastar naturens förmåga. Faktarutan nedan återger de indikatorer som har 
valts ut (och där data finns tillgängliga) för att belysa hållbarhetsprincip 2. 

-

Naturen utsätts inte för systematisk koncentrationsökning av ämnen 
från samhällets produktion (kemikalier, gifter och hormonstörande 
ämnen) 

• Ekologisk mat i kommunens verksamheter
• Mängden grovavfall per invånare och år
• Mängden restavfall och matavfall per invånare och år
• Avfallshantering – redovisas i rapportens ekonomiska del
• Hållbar konsumtion  – redovisas i rapportens ekonomiska del
•
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4.3.1 Ekologisk mat i kommunens verksamheter 

Status: 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Ett ofta hett omdiskuterat ämne är maten som serveras av kommunen varje dag, i ser
viceboenden, förskolor och skolor. För att vara ledande miljökommun behöver målti
derna komponeras på ett sätt som gör att de är goda, näringsrika och samtidigt också 
klimatsmarta och producerade på ett sätt som inte skadar naturen omkring oss (till 
exempel genom att servera fisk från hotade bestånd). Andelen ekologisk mat har min
skat 2017-2018 och Lerum befinner sig inte längre bland de 25 procent bästa kom
munerna. Om vi skall vara ledande 2020 (kvala in i Ekomatligan) måste vi ha över 50 
procent ekologisk mat.  

Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter (i procent) 

Bilden visar andelen ekologisk mat i Lerums kommun i jämförelse med medelvärdet för Sveriges 
kommuner avseende den kommunala verksamheten. 

4.3.2 Mängden grovavfall per invånare och år 

Status: 

Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att 
slänga i det vanliga sopkärlet. Exempel är kasserade möbler, hårdplast, cyklar, barnvag
nar, förbrukade hushållsmaskiner eller avfall från normal trädgårdsskötsel, som exem
pelvis gräsklipp och löv. Grovavfallet har länge varit en av Lerums svagaste grenar, 
med en hög nivå av grovavfall jämfört med andra kommuner. Två tredjedelar av landets 
kommuner hade mindre mängder grovavfall än Lerum under 2017. Mängden har min
skat jämfört med tidigare år, men det beror delvis på att 10 % schablonmässigt har sub
traherats (grovavfall från företag) från den totala mängden grovavfall. 

En rimlig förklaring till den stora mängden grovavfall är att Lerum är en relativt väl
mående kommun med en hög genomsnittlig inkomst, låg arbetslöshet och där de flesta 
bor i villa. Lerums kommun har dessutom förhållandevis generösa villkor för att lämna 
avfall med 20 fria besök på återvinningscentralen. Det är dessutom möjligt att lämna 
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vissa avfallsfraktioner utanför bommarna, vilket leder till fler besök och att andra än de 
som bor i kommunen kan bidra till avfallsmängderna. 
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4.3.3 Mängden rest- och matavfall per invånare och år 

Status:

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rest- och matavfall
kg/invånare

Mängden rest- och matavfall har minskat långsamt under de senaste nio åren. Lerums 
kommun låg med viss marginal bland de 10 % bästa kommunerna i landet under 2017. 
Insamling av matavfall infördes under perioden 2012 - 2014. Från 2015 har vi statistik 
som gör det möjligt att särredovisa mängden matavfall. Under 2017 var mängden in
samlat matavfall 42 kg per invånare. En ökande andel (90 procent år 2017) av kunderna 
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sorterar ut matavfallet för kompostering och rötning till biogas. Kommunen har uppnått 
det regionala målet för insamling av matavfall eftersom minst 50 procent av matavfallet 
från hushåll och verksamheter har tagits om hand inklusive tillägget att matavfall ska gå 
till biogasproduktion.  

4.3.4 Indikatorer för avfallshantering och hållbar konsumtion 

Kommunens hantering av avfall redovisas i visionsrapportens ekonomiska del under 
rubrikerna Återbruk, återvinning, energiutvinning och deponering samt Åtgärder för att 
förbättra avfallshantering, återbruk och återvinning i Lerums kommun. 
 
Kommunens inköp av ett antal produkter eller produktgrupper där man har ställt 
miljökrav och/eller etiska krav redovisas i visionsrapportens ekonomiska del under 
rubriken Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling. 
  

4.3.5 Sammanfattning och analys av principen Naturen utsätts inte för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter har minskat under 2017-2018. Det 
innebär att Lerums kommun numera är en medelmåttig kommun inom detta område. 
Andelen behöver öka till över 50 procent till år 2020 för att Lerum ska få tillhöra 
Ekomatligan och därmed svara upp mot ambitionen att vara en ledande hållbarhets
kommun. 

-

Mängden grovavfall per invånare och år är förhållandevis hög i Lerums kommun. Det 
har varit en av kommunens svagare grenar under flera år. Mängden restavfall i kärl och 
matavfall minskar och mängden är så pass liten att Lerums kommun tillhör de 10 pro
cent bästa i landet. Det är angeläget att minska uppkomsten av avfall enligt priorite
ringsordningen undvika onödig konsumtion, återanvända, återvinna, utvinna energi och 
i sista hand deponera avfallet.

-
-

   
Hållbara konsumtionsmönster är av avgörande betydelse för att inte utsätta naturen för 
en systematisk koncentrationsökning från samhällets produktion. Vår konsumtion utsät
ter naturen för detta i samband med utvinning och förädling av råvaror, vid produktion 
av varor och tjänster, under brukandet av varan eller tjänsten samt vid kvittblivningen 
av uttjänta varor. Det vore önskvärt att under kommande år komplettera visionsrappor
ten med ytterligare några indikatorer som belyser våra konsumtionsmönster inom den 
geografiska kommunen. 

-

-

4.4 Naturen utsätts inte för systematisk undanträngning med 
fysiska metoder 

För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade 
ekosystem, systematiskt använda både resurser och mark på ett produktivt och effektivt 
sätt samt iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, till exempel förändrad 
markanvändning. Faktarutan nedan återger de indikatorer som har valts ut (och där data 
finns tillgängliga) för att belysa hållbarhetsprincip 3. 
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Naturen utsätts inte för systematisk undanträngning med fysiska metoder 
(hushållning med mark, ekosystemtjänster och naturresurser) 

• Andel invånare som är bullerstörda 
• Närhet till kollektivtrafik 
• Exploatering av skyddsvärd natur 
• Andelen ekologiskt odlad mark 

4.4.1 Andel invånare som är bullerstörda 

Status: 

Lerums kommun har varit ledande inom arbete mot buller genom att tidigt ha gjort en 
bullerkartläggning och en undersökning av hälsoeffekter av buller. År 2009 antogs ett 
tematiskt tillägg om buller till Lerums Översiktsplan - ÖP 2008, som omfattar åtgärder 
och en prioritering av dessa. Utifrån detta har hittills två stora prioriterade åtgärder 
genomförts: Bullerskydd Södra vägen 2012 och Noisun 2014. Genom att Noisun kom 
på plats minskade andelen bullerstörda invånare från nio till åtta procent. Buller är en 
fråga som Lerum arbetat med under många år. I den första uppföljningen av Vision 
2025 var andelen bullerstörda tio procent. Genom politiska satsningar har andelen 
sjunkit, även i absoluta tal, trots ökande befolkning. 

4.4.2 Närhet till kollektivtrafik 

Status:

 

 

En viktig egenskap i ett framtida samhälle är att det är lätt och effektivt att resa på annat 
sätt än med bil och att behovet av att resa minskas genom att den nya byggnationen 
finns nära kollektivtrafik. Detta har också pekats ut som en prioriterad utveckling i 
regionens strukturbild.  
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Närhet kollektivtrafik

Bilden visar andelen beviljade bygglov avseende 1-2 bostadshus, som ligger nära eller långt 
ifrån kollektivtrafik. Närhet till kollektivtrafik innebär ett avstånd som möjliggör arbetspendling 
eller studieresor och definierades till och med 2016 som högst 400 m till busslinje, 800 m till 
snabb- eller expressbuss samt 1200 m till pendeltåg. Från 2017 ändrades definitionen till högst 
400 m till lokalbusslinje eller 1200 m till pendeltåg/expressbuss. 

Under 2014 var andelen bygglov nära kollektivtrafik den lägsta som redovisats i mät
serien. Samma sak syntes i statistiken över bygglov som medgivits utanför detaljplan. 
Under 2015-2018 ökade andelen bygglov nära kollektivtrafik till mellan 66 % och 
79 %. En utglesning av samhället kräver mer resurser i form av utbyggd infrastruktur 
och det innebär också att det blir svårare för invånarna att göra hållbara val.  

Tabellen visar andelen pågående detaljplaner och andelen beviljade bygglov som ligger nära 
kollektivtrafik. Närhet till kollektivtrafik innebär ett avstånd som möjliggör arbetspendling eller 
studieresor och definierades till och med 2016 som högst 400 m till busslinje, 800 m till snabb
eller expressbuss samt 1200 m till pendeltåg. Från 2017 ändrades definitionen till högst 400 m 
till lokalbusslinje eller 1200 m till pendeltåg/expressbuss. 

Lerums kommun 2015 2016 2017 2018 

Pågående detaljplaner för bostäder, 
verksamheter och kommunal service, 
nära kollektivtrafik 17 av 17 17 av 21 17 av 22 16 av 18 

Beviljade bygglov för bostäder 
(flerbostadshus och 1-2 bostadshus), 
nära kollektivtrafik 89 90 85 90 

Förtätning av befintlig bebyggelse och närhet till kollektivtrafik gynnar ett rikt och 
varierat utbud av bostäder, handel, kultur och offentlig service. Detta innebär också en 
utveckling mot ett mer hållbart samhälle för alla, så att människor inte stängs ute på 
grund av kön, ålder eller etnicitet. 
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4.4.3 Exploatering av skyddsvärd natur 

För att få en indikation på om skyddsvärd natur (i den geografiska kommunen) värnas 
eller inte redovisas andelen bygglov där skyddsvärd natur har tagits i anspråk. Under 
2017 var andelen 13 procent av 291 beviljade bygglov. Andelen har legat mellan 13 och 
17 procent under perioden 2013 – 2017. En framtida komplettering av nyckeltalet bör 
även inkludera en analys av vad man har byggt/anlagt, skälen till att skyddsvärd natur 
har tagits i anspråk, vilken påverkan åtgärden har haft på det skyddsvärda området samt 
i vilken utsträckning kompensationsåtgärder har tillämpats. 

4.4.4 Ekologiskt odlad mark 

Status: 

Det som kännetecknar ett ekologiskt lantbruk är en varierad växtföljd, mycket strikta 
begränsningar för användningen av bekämpningsmedel, handelsgödsel, antibiotika till 
djuren, livsmedelstillsatser och andra insatsmedel. Det är dessutom helt förbjudet att 
använda genetiskt modifierade organismer. Det ska användas växt- och djurmaterial 
som är motståndskraftiga mot sjukdomar och som är anpassade till lokala förhållanden. 
Det går bra att använda egen stallgödsel och eget foder som produceras på gården. 
Andelen ekologiskt odlad mark är låg i Lerums kommun i jämförelse med övriga 
kommuner i Sverige, men vi kan ändå se en tydlig ökning 2016 och 2017. 

Andel ekologiskt odlad mark (i procent) 

Bilden visar andelen ekologiskt odlad mark i Lerums kommun i jämförelse med övriga kommuner. 

4.4.5 Sammanfattning och analys av principen Naturen utsätts inte för systematisk 
undanträngning med fysiska metoder 

Andelen bullerstörda i Lerums kommun har minskat till en relativt låg nivå genom 
bullerutredningar, politiska satsningar och ett mångårigt arbete. Det senaste exemplet av 
stor betydelse är tillkomsten av Noisun. Kommunens arbete med buller, som är en svår 
utmaning, motiverar att Lerums kommun kan göra anspråk på att vara ledande inom 
området. 
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Under 2015-2018 har andelen bygglov nära kollektivtrafik och inom detaljplan ökat 
igen efter år 2014, som avvek på ett negativt sätt. Förtätning av befintliga tätorter är 
resurseffektivare jämfört med att glesa ut bebyggelsen och det underlättar för invånarna 
att göra hållbara val. Det innebär en effektivare markanvändning och en minskad risk 
för att skada skyddsvärd natur. Sist men inte minst gynnar förtätningen ett rikt och 
varierat utbud av bostäder, handel, kultur och offentlig service. Detta innebär också en 
utveckling mot ett mer hållbart samhälle för alla, så att människor inte stängs ute på 
grund av kön, ålder eller etnicitet. 
Under år 2017 har 13 procent av byggloven beviljats inom skyddsvärd natur.  Antalet 
och procentandelen ger inget heltäckande mått på i vilken utsträckning skyddsvärd natur 
värnas eller inte. En framtida komplettering av nyckeltalet bör även inkludera en analys 
av vad man har byggt/anlagt, skälen till att skyddsvärd natur har tagits i anspråk, vilken 
påverkan åtgärden har haft på det skyddsvärda området samt i vilken utsträckning 
kompensationsåtgärder har tillämpats. 
Andelen ekologiskt odlad mark ökade relativt mycket i Lerums kommun under 2016 
och 2017. Arealen är likväl låg i Lerums kommun i jämförelse med övriga kommuner i 
Sverige. 

4.5 Inflytande, delaktighet och rankingar 
SCB genomför årligen en medborgarundersökning bland Sveriges kommuner. Lerum 
deltar vanligtvis vartannat år. Från och med år 2011 har vi lagt till frågor som handlar 
om kommuninvånarnas uppfattning om Vision 2025. 

4.5.1 Uppfattning om visionen 

 
Status:  
 

 

 
 

 
 

 

Lerums kommun 2011 2013 2015 2017 

Uppfattning om visionen 8,1 7,8 7,6 7,6 

När invånarna svarar på frågan om de tycker att Lerums Vision 2025 att bli "Sveriges 
ledande miljökommun" är en bra vision att arbeta mot blir betyget 7,6 av 10 möjliga. 
Det får ses som ett gott betyg. 

4.5.2 Delaktighet i miljöarbetet 

Status: 

Lerums kommun 2011 2013 2015 2017 

Delaktighet i kommunens miljöarbete/visionsarbete 5,8 5,8 5,6 4,9 
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När invånarna svarar på frågan om de känner sig delaktiga i Lerums miljöarbete 
(visionsarbete från och med 2017) blir betyget 4,9 av 10 möjliga. Det är i jämförelse 
med de flesta andra frågor i medborgarundersökningen ett relativt lågt betyg. Frågans 
formulering ändrades 2017 till Känner du dig delaktig i kommunens visionsarbete från 
den tidigare formuleringen Känner du dig delaktig i kommunens miljöarbete. Resultatet 
för 2017 är därför inte helt jämförbart med tidigare medborgarundersökningar. 

4.5.3 Aktuell Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt) - Sveriges miljöbästa kommun 

 

Status:  
 

-

-

-

Lerums kommun ligger på plats 40 av 290 i 2018 års kommunrankning. Det är en 
försämring jämfört med föregående år. I länet ligger Lerums kommun på plats 4 av 49 
kommuner och i kommungruppen pendlingskommuner nära storstad ligger Lerum på 
plats 14 bland 43 kommuner. 

Lerum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ranking 13 21 5 38 35 25 23 40 

4.5.4 Sammanfattning och analys av Inflytande, delaktighet och rankingar 

De fyra medborgarundersökningar där man efterfrågat invånarnas syn på Vision 2025 
har gett positiva resultat. En stor majoritet av invånarna tycker att Lerums kommun bör 
satsa på att bli Sveriges ledande miljökommun. Det finns en svag tendens att stödet för 
visionen minskar. Det kan tyda på att resultatet av visionsarbetet behöver synliggöras 
ytterligare. 
Invånarnas upplevelse av om de är delaktiga i miljöarbetet/visionsarbetet får ett betyd
ligt lägre betyg än synen på visionen. Kommunens ambition är att göra det lättare för 
invånarna att göra rätt och därmed vara delaktiga i miljöarbetet. Här har kommunen 
stora utmaningar genom att föregå med gott exempel, underlätta för invånarna och syn
liggöra visionsarbetet ytterligare. 
Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges miljöbästa kommun ger inget vetenskapligt 
eller helt rättvisande mått på vem som är bäst i landet, men de frågor man ställer i enkä
ten stimulerar till reflektioner, diskussioner, kreativitet och förbättringar i kommunen. 
Placeringen ger inget stöd för Lerum att kalla sig ”ledande” men den är heller inte 
alarmerande låg. Kommunen placerar sig fortfarande högt i Västra Götalands län.  
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5 Social hållbarhet 

5.1 Bakgrund 
Lerums kommuns arbete med social hållbarhet har sin utgångspunkt i det övergripande 
ramverk för Strategisk hållbarhetsutveckling som Blekinge Tekniska Högskola forskat 
fram. Detta ramverk innehåller bland annat en robust principiell definition av social 
hållbarhet.  

I ett socialt hållbart samhälle hindras inte människor systematiskt från; 
- hälsa,
- inflytande,
- kompetens,
- opartiskhet och
- mening.

Det sociala systemet vilar på mänskliga behov. Vi människor är en social art. Ett socialt 
hållbart system är motståndskraftigt, anpassningsbart och har bra 
återhämtningsförmåga. En genomgående och nödvändig ingrediens för social hållbarhet 
är tillit. Tillit är en förutsättning för ett social hållbart samhälle och fungerar som ett 
sammanhållande kitt i det sociala systemet. 

5.2 Social hållbarhet innebär att människor inte systematiskt 
hindras från att ha hälsa 

Hälsa handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Minskade hälsoskillnader 
stärker den sociala hållbarheten.  
Sociala förutsättningar såsom möjlighet till utbildning och minskad fattigdom har stor 
betydelse för utveckling av god hälsa. Ändå förknippar vi ordet hälsa oftast med 
frånvaro av sjukdom. På fråga vad som är viktigast för oss människor, vad vi önskar 
mest i livet, svarar vi oftast att ha hälsa. Detta indikerar att för de flesta av oss är det ett 
synnerligen eftertraktat tillstånd.  

Inom principen hälsa belyses följande övergripande indikatorer: 

• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
• Återstående medellivslängd vid födseln
• Ohälsotal, dagar
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5.2.1 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd 

Det går att mäta befolkningens hälsa på olika sätt. Ett sätt är att fråga människor hur 
de mår. Självskattad hälsa är en indikator som visar hur befolkningen uppfattar sin 
egen hälsa. Individens egen bedömning och upplevelse av sin hälsa blir central. 
 

Status:  
 

 

 
 

  
 

75 procent av befolkningen i Lerum anger ett bra självskattat hälsotillstånd. Fler i 
Lerum har ett bra självskattat hälsotillstånd i jämförelse med riket. Invånare med bra 
självskattat hälsotillstånd har ökat de senaste nio åren. 

Kön 

Av invånarna i Lerum uppger 76 procent av männen samt 75 procent av kvinnorna att 
de har ett bra självskattat hälsotillstånd.  
Kvinnor och män i Lerum uppger sig ha bättre självskattat hälsotillstånd än kvinnor och 
män i riket. Särskilt kvinnor uppger ett bättre hälsotillstånd i jämförelse med riket. 
Trenden de senaste åtta åren för män är oförändrad medan trenden för kvinnor är 
positiv. Skillnaden mellan könen har minskat.  

Ålder 

En större andel yngre uppger att de har en god självskattad hälsa jämfört med äldre på 
nationell nivå. Andelen som anger att de har gott självskattat hälsotillstånd har ökat 
något för gruppen äldre. För de yngre sker en svag nedgång. 

Utbildningsnivå 

Nationellt framgår att individer med lång utbildning skattar sin hälsa som god i högre 
utsträckning än individer med kort utbildning.  

5.2.2 Återstående medellivslängd vid födseln 

Medellivslängden används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta 
befolkningens hälsoläge. Medellivslängden är ett mått på hur hälsan utvecklas. 

Status:

Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. I Lerum är medellivslängden för kvinnor 
84,1 år och för män 81,2 år. Medellivslängden är något högre i Lerum än i riket. 
Medellivslängden för både kvinnor och män har sjunkit något i Lerum mellan 2016-
2017. 
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Kön   

Kvinnor lever längre än män. I förhållande till riket så lever både kvinnor och män 
något längre i Lerum. Skillnaderna mellan kvinnor och män är mindre i Lerum i 
förhållande till riket. Trenden de senaste 15 åren är att skillnaderna mellan könen har 
minskat i Lerum. 

Utbildningsnivå 

På nationell nivå är det skillnad i medellivslängd mellan personer med låg respektive 
hög utbildningsnivå, där personer med låg utbildningsnivå har lägre medellivslängd. 

Geografi 

 

 

 

  
 

Det skiljer lite i medellivslängd mellan våra kommundelar för män. Det skiljer 1,5 år i 
medellivslängd mellan kvinnor i Gråbo och Floda. 

5.2.3 Ohälsotal mätt i dagar  

Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från Försäkringskassan, 
per person och år (för personer mellan 16-64). 

Status:

Befolkningen i Lerum har totalt lägre ohälsotal (25,7 dagar) än riket (29,8 dagar). 
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Kön 

Det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män både i Lerum och i riket, där 
kvinnor har högre ohälsotal än männen.  

Ålder 
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Totalt stiger antal ohälsodagar med åldern i Lerum. Samma bild ses för riket. Lerum har 
bättre resultat i alla åldersspann i förhållande till riket, framförallt i åldern innan 
pension.  

Utbildningsnivå 

Antal sjukpenningdagar per person i Lerum är lägre för personer med eftergymnasial 
utbildning (11,9 dagar) i förhållande till övriga utbildningsnivåer (13,9 dagar). 
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Geografi 

 

5.2.4 Sammanfattning och analys av principen hälsa i Lerum 

På totalnivå inom principen hälsa visar Lerum ett gott resultat i förhållande till andra 
kommuner i Sverige. En notering är att återstående medellivslängd ökar i riket men en 
nedgång ses för Lerums del i jämförelse med Visionsrapporten 2016. Varför det noteras 
en nedgång i återstående medellivslängd för Lerum är svårt att svara på. Måttet 
återstående medellivslängd är känsligt för små variationer i dödligheten om 
befolkningen är liten. I yngre åldrar är det få som avlider i Sverige och i många 
kommuner är det många år ingen som avlider i vissa åldrar. Om det då ett år avlider 
exempelvis en 10- åring får det stor påverkan på kommunens medellivslängd. Om detta 
kan förklara Lerums nedgång är dock inte fastställt.  
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Då Lerums 
befolkningsstruktur uppvisar förhållandevis hög andel med eftergymnasial utbildning är 
resultatet för Lerums del väntat och ligger i linje med befolkningsstrukturen. Att 
utbildning är en friskfaktor som ger positiva effekter på flera bestämningsfaktorer för 
hälsa är tydligt. 
Skillnaden mellan könen i uppskattat hälsotillstånd har minskat till att det i princip inte 
finns några könsskillnader. Däremot är det stora skillnader i ohälsotal mellan könen. 
Anledning till detta skulle kunna vara den traditionella fördelningen av obetalt hem-och 
omsorgsarbete som ökar belastningen för kvinnor. Kvinnor är i högre utsträckning 
kommunalt anställda och kommunalt anställda har fler ohälsotal i jämförelse med 
anställda inom privat sektor, stat och landsting. Att arbeta för att utjämna denna 
könsskillnad är viktigt för ett social hållbart samhälle.  
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Däremot skiljer det sig inte nämnvärt mellan könen vad gäller självskattat hälsotillstånd. 
Indikatorerna mäter olika saker och det verkar som att kvinnor kan uppskatta sitt 
hälsotillstånd som gott trots högre ohälsotal.  
Tydliga skillnader i ohälsotal kopplat till ålder träder också fram i Lerum där äldre har 
högst ohälsotal. Färre äldre skattar sitt hälsotillstånd som gott i jämförelse med yngre. 
Ökningen i medellivslängd på nationell nivå beror på minskad dödlighet i medel- och 
pensionsåldern. Kvinnor lever längre än män i Lerum precis som i övriga Sverige. Det 
är små skillnader mellan kommundelarna i medellivslängd, en bild som skiljer sig från t 
e x Göteborg. Positivt att de geografiska skillnaderna är små. Skillnaderna i livslängd 
mellan grupper med olika utbildningsbakgrund har ökat under de senaste decennierna i 
Sverige.  
 

5.3 Social hållbarhet innebär att människor inte systematiskt 
hindras från att ha inflytande 

Möjligheten att utöva inflytande över sin livssituation är en grundläggande förutsättning 
för upplevelsen av delaktighet i samhället och utgör en grund för tillit. Människor ska 
ha möjlighet att delta i formandet av det samhället de är del av och beroende av.  
 

       
 
 
 
 
 

Inom principen inflytande belyses följande övergripande indikatorer: 

• Valdeltagande 
• Nöjd Inflytandeindex 

5.3.1 Valdeltagande 

Att få vara med och bestämma vilka som ska styra landet och kommunen är en viktig del 
av en demokrati. Att människor faktiskt utnyttjar rätten att gå och rösta brukar ses som 
ett tecken på att demokratin i ett samhälle fungerar. Högt valdeltagande gör det lättare 
att realisera demokratins kärnvärden; politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande. 
 

Status:  
 

 

I riksdagsvalet 2018 röstade 91,3 procent av befolkningen i Lerum. Nationellt låg 
valdeltagandet på 87,2 %. Lerums resultat är en liten ökning från föregående 
riksdagsval. I kommunalvalet i Lerum röstade 89,8 procent och resultatet på nationell 
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nivå var 84,1 %. Av Sveriges alla valdistrikt hade Lerum det valdistrikt med högst 
valdeltagande. I Ljungbacken-Stamsjön röstade hela 96,2 procent.  

Kön 

På nationell nivå finns det en skillnad mellan könen. Kvinnor röstar i något högre grad 
än män i riksdagsvalet.  

Ålder 

De tre senaste valen fram till år 2014 ökade valdeltagandet till kommunfullmäktige i 
Lerum något i gruppen förstagångsväljare. Om man tittar på hur valdeltagandet till 
riksdagsvalet ser ut i olika åldersgrupper på nationell nivå så blir det vanligare att rösta 
ju äldre man blir, upp till ungefär 70 års ålder. Därefter minskar valdeltagandet.  

Utbildningsnivå 

På nationell nivå röstar personer med lång utbildning i större utsträckning än personer 
med kort utbildning.  

Geografi 

 

 

  
 

Andelen som röstade i senaste riksdagsvalet var högst i Lerum och lägst i Gråbo. Det 
skiljer 3 procent mellan Lerum och Gråbo, vilket är en något mindre skillnad mot 
föregående val. Resultatet för Gråbo ligger något bättre än resultatet för riket. I alla tre 
kommundelar röstade något fler i valet år 2018 mot valet år 2014.  
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5.3.2 Nöjd inflytandeindex 

Nöjd inflytandeindex beskriver invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala 
beslut och verksamheter. Det handlar om upplevelsen av information, kontakt, 
förtroende och påverkan.  

Status: 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-inflytande-Index (NII) för hur medborgarna 
bedömer möjligheterna till inflytande i Lerums kommun hamnade år 2017 på en 
godkänd nivå, index 44. Lerums resultat ligger något högre i förhållande till de 131 
kommuner som deltagit i undersökningen. Nöjdheten i Lerum ligger på en medelnivå i 
förhållande till övriga deltagande kommuner. Det är en liten uppgång i jämförelse med 
år 2015.  
(40 eller lägre som ”icke godkänt”, 55-74 uppskattas som ”nöjd”, 75 och över som 
”mycket nöjd”).   

Kön 

Både i Lerum och i förhållande till övriga kommuner är det små skillnader mellan män 
och kvinnor. Lerums kommuns resultat fördelat på kön är något bättre än övriga 
deltagande kommuner. Kommunens resultat för 2017 faller inom ramen för godkänt. 
Skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat sedan 2015, det beror främst på att 
männens index har ökat.  

Ålder 
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Resultatet kring inflytande ligger på en godkänd eller icke godkänd nivå kopplat till 
ålder. Högst inflytande-index ger de yngsta och äldsta Lerumsborna. Minst nöjda med 
inflytande är unga vuxna mellan 25-34 där resultatet är icke godkänt och övre 
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medelåldern 55- 54 år där resultatet är precis godkänt. Ungas inflytande i åldern 18-24 
år var index år 2015 38, ett klart förbättrat resultat nu år 2017 med index 51. Den 
nedgång som syntes 2013 och 2015 verkar vara bruten.  

Utbildningsnivå 

Desto längre utbildning invånarna har desto mer nöjda är dem med sitt inflytande. 
Resultatet för invånare med förgymnasial utbildning hamnar på en icke godkänd nivå. 

Geografi 
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Resultatet mellan kommundelana skiljer sig kopplat till hur nöjda invånarna är med sitt 
inflytande. Lerum och Floda hamnade på en godkänd nivå men resultatet för kommundel 
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Gråbo är på en icke godkänd nivå. Upplevelsen av påverkan är högst i Floda som hamnar på 
nivån nöjd. 

5.3.3 Sammanfattning och analys av principen inflytande i Lerum 

I Lerum har invånarna generellt ett gott inflytande.  
Valdeltagande till riksdagsvalet 2018 var högt i Lerum, högre än snittet för riket. 
Positivt är att andelen förstagångsväljare ökar i Lerum. Valdeltagandet är högt vilket 
sammanfaller med bilden av att kranskommuner till de tre storstäderna brukar ha högst 
valdeltagandet i landet.  
Orsaken till det höga valdeltagandet i Sverige har en rad förklaringar. Bland annat finns 
en tillit till att valen går korrekt till, möjlighet till förtidsröstning och att flera val 
genomförs samtidigt. Lerums höga valdeltagande beror rimligen på ovanstående samt 
den befolkningsstruktur kommunen har. 
Andelen som röstade i senaste riksdagsvalet var högst i Lerum i jämförelse med Floda 
och Gråbo. Gråbo hade lägst valdeltagande i kommunen men högre valdeltagande i 
jämförelse med riket. De geografiska skillnaderna kring valdeltagande består men det är 
positivt att andelen som röstat i Gråbo har ökat. Att Gråbo har lägre utbildningsnivå än 
Lerum och Floda skulle kunna vara en orsak till det lägre valdeltagandet. 
För indikatorn Nöjd-Inflytandeindex framträder skillnader inom perspektiven kön ålder, 
och geografi. Det finns en skillnad mellan könen, som är större än riket i stort, där män 
tenderar att vara mindre nöjda än kvinnor. En potentiell förklaring till skillnaden mellan 
könen skulle kunna vara att kvinnor har längre utbildning och därmed upplever större 
möjlighet till inflytande vilket påverkar nöjdheten.  
Ungas inflytande i åldern 18-24 år var index år 2015 38, ett klart förbättrat resultat nu år 
2017 med index 51. Den nedgång som syntes 2013 och 2015 verkar vara bruten. Det 
förbättrade resultatet kan ha påverkats av att förvaltningen har trappat upp det 
utåtriktade arbetet kopplat till unga och deras inflytande. Att skapa inflytande och 
förtroende för unga är viktigt. Att tillsammans med unga utveckla nya arbetssätt 
behöver fortsätta. 
De tydliga geografiska skillnader mellan kommundelarna när det gäller inflytande-index 
kvarstår. Att delta i samhället påverkas av vilken utbildningsnivå man har. 
Utbildningsnivån är lägre i kommundel Gråbo i förhållande Lerum och Floda. Detta kan 
ha påverkat resultatet. Pilot Gråbo kan ha bidragit till att invånare i Gråbo har ökad 
kunskap om delaktighet och hur man som invånare kan vara med och påverka. Denna 
kunskap kan leda till ett mer kritiskt förhållningssätt hos invånarna, vilket kan förklara 
ett lågt betygsindex. Ett kritiskt förhållningssätt är positivt om det innebär att invånarna 
engagerar sig mer i samhällsutvecklingen. Floda har ett påtagligt bättre resultat än 
övriga kommundelar. Utbildningsnivån är hög i Floda, vilket kan påverka resultatet i 
denna riktning.  
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5.4 Social hållbarhet innebär att människor inte systematiskt 
hindras från att ha kompetens 

Att känna sig kompetent, lita på sin egen förmåga och kapacitet är centralt för att vi ska 
må bra och våga utvecklas som individer. Det handlar om att säkra att varje individ och 
grupp har möjlighet att vara bra på något och att, utifrån individuella förutsättningar, 
utvecklas för att bli ännu bättre. Därigenom stärks individers egenmakt att själva bidra 
till att få sina behov uppfyllda.  
I dagens samhälle är fortfarande formell utbildning följt av förvärvsarbete viktigt, även 
om vi kan se att fler hittar andra arenor och vägar för att skaffa sig kompetens.  
 

     
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Inom principen kompetens belyses följande övergripande indikatorer: 
 

• Andelen med eftergymnasial utbildning 
• Andelen förvärvsarbetande 

5.4.1 Andelen med eftergymnasial utbildning 

Utbildning är ofta avgörande för en människa att känna till och kunna hävda sina 
mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av 
information och själv bilda sig en uppfattning. I dagens samhälle där information flödar 
är ett granskande och analyserande förhållningssätt viktigt. 

Status:

Andelen av befolkningen i Lerum i ålder 20-64 år med eftergymnasial utbildning 
uppgår till 45 procent. För riket är den siffran 41 procent. 

Kön 

Kvinnor har i större utsträckning än män eftergymnasial utbildning både i Lerum och på 
nationell nivå. Skillnaderna mellan könen är något större i Lerum än på nationell nivå. 
Skillnaderna mellan könen ökade något år 2018 mot år 2016.  
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Ålder 

Andelen med eftergymnasial utbildning är högst i åldersspannet 25-44 år för både 
Lerum och riket. Lerum ligger högre vad avser eftergymnasial utbildning i jämförelse 
med riket i alla åldersspann. 

Geografi 

 

 

 

  
 

Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat i alla tre kommundelar sedan 2015. 
Det finns tydliga geografiska skillnader när det gäller eftergymnasial utbildning där 
Lerum har högst andel, därefter Floda och sedan Gråbo. Det skiljer 19 procent mellan 
Lerum och Gråbo, vilket är en ökad klyfta från 2015 års mätning. Andelen med 
eftergymnasial utbildning i Gråbo ligger 9 procentenheter lägre än riket. 

5.4.2 Andelen förvärvsarbetande 

Att ha ett arbete är centralt för individen och samhällets livskraft såväl socialt som 
ekonomiskt. Att ha ett arbete minskar riskerna för social utslagning. Arbetsplatsen och 
arbetslivet utgör en central arena för samhälleligt deltagande. 

Status:

Lerum ligger högt när det gäller förvärvsarbetande i jämförelse med andra kommuner i 
Sverige. Förvärvsfrekvensen i Lerum ligger på 87 procent och för riket är det 79 
procent. Utvecklingen för förvärvsarbete ligger på en stabil hög nivå både avseende 
kvinnor och män i Lerum. 
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Kön 

Det är små skillnader mellan könen både i Lerum och i riket, män ligger dock något 
högre. 

Ålder 
Lerum har högre andel förvärvsarbetande i samtliga åldersgrupper än riket i övrigt. 
Generellt ökar andel förvärvsarbetande med stigande ålder för att sedan sjunka kraftigt i 
pensionsåldern. 

Utbildningsnivå 

 

 

 

Lerum % förvärvsarbetande 16- år
Förgymnasial 31
Gymnasial 70
Eftergymnasial < 3 år 72
Eftergymnasial 3- år 81
Uppgift saknas 21

     

     

     

     

     

Personer med gymnasial eller längre utbildning har hög förvärvsfrekvens i Lerum. 
Personer med kort utbildning har låg förvärvsfrekvens.  

Geografi 

Andelen förvärvsarbetande nationellt är 79 % 
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Det är en hög andel förvärvsarbetande i samtliga kommundelar. Andelen har ökat något 
i alla tre kommundelar sedan 2016. Skillnader mellan de tre kommundelarna är fortsatt 
små. 
 

5.4.3 Sammanfattning och analys av principen kompetens i Lerum 

Principen kompetens visar för Lerums del ett gott läge. I Lerum har en högre andel av 
befolkningen eftergymnasial utbildning än nationellt. Lerum ligger i topp vad avser 
förvärvsarbete.  
Kvinnor har en högre utbildningsnivå än män och skillnaderna mellan könen är större i 
Lerum än i riket. En ökad könsskillnad ses från föregående Visionsrapport. Mycket 
tyder på att könsskillnaden inom eftergymnasial utbildning kommer att fortgå. Denna 
utveckling kommer sannolikt på lång sikt att påverka hälsotillstånd, arbetsmarknaden 
och familjesammansättning för olika socioekonomiska grupper i samhället. De 
etablerade utbildningsskillnaderna leder till stigmatisering. Att verka för att skillnaderna 
minskar är viktigt. 
Det finns tydliga geografiska skillnader när det gäller eftergymnasial utbildning där 
Lerum har högst utbildningsnivå, följt av Floda och sedan Gråbo. Andelen med 
eftergymnasial utbildning är lägre i Gråbo i förhållande till riket. Andelen har ökat i alla 
kommundelar men gapet mellan kommundelarna har också ökat. 
Eftergymnasial utbildning verkar däremot inte påverka förvärvsfrekvensen som är hög i 
samtliga kommundelar. Trots att det finns tydliga skillnader i utbildningsnivå mellan 
kommundelarna syns det inte i andel förvärvsarbetande. Resultatet för Gråbo med låg 
utbildningsnivå men högt förvärvsarbetande kan bero på att Lerum är en 
småföretagarkommun. De största småföretagarbranscherna i Gråbo är bygg och handel. 
Dessa branscher kräver inte lång utbildning i lika stor utsträckning.  
Lerum ligger även i topp när det gäller förvärvsarbetande. Det är små skillnader mellan 
könen. Trots att männen har lägre utbildningsnivå så har man i lika hög eller högre 
utsträckning jobb. Andelen förvärvsarbetande ökar med stigande ålder i Lerum för att 
sedan sjunka naturligt i pensionsåldern. Det framkommer tydliga skillnader för Lerum 
totalt när det gäller utbildningsnivå i förhållande till förvärvsarbetande där de som inte 
har gymnasieutbildning har låg förvärvsfrekvens. Bilden av att möjligheten att få ett 
jobb påverkas av utbildning, stämmer i Lerum totalt. 
 

5.5 Social hållbarhet innebär att människor inte systematiskt 
hindras från att bli opartiskt behandlade 

Att bli opartiskt behandlad är lika viktigt i möten med myndigheter som med andra 
människor. Dels handlar det om rättssäkerhet, att vara lika inför lagen, dels att vi ska bli 
bemötta utifrån dem vi är som individer utan att drabbas av diskrimineringen.  
Opartiskhet handlar om att bekräfta att alla människor har samma rättigheter och lika 
värde och därmed ska behandlas jämlikt oberoende av faktorer som kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
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trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta gäller såväl 
individer emellan som mellan individer och organisationer. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom principen opartiskhet belyses följande övergripande indikatorer: 

• Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst 
• Upplevd trygghet (index) 
• Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare 

5.5.1 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst 

Skillnaden mellan de med låg och hög förvärvsinkomst i Sverige har blivit större. Sedan 
början av 90-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något 
annat västland. För stora skillnader i inkomst har negativa effekter på ett flertal 
faktorer så som hälsa och inflytande. 
 

Status:  
 

 

 

Den sammanräknade förvärvsinkomsten totalt i Lerum ligger på 367 000 kr. I riket 
ligger den på 314 000 kr. 
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Kön 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors inkomst är större i Lerum än i riket. Männen har 
betydligt högre förvärvsinkomst än kvinnorna. Kvinnor i Lerum har 318 tkr och männen 
har 416 tkr. 

Ålder 

Förvärvsinkomsten stiger upp till åldersspannet 40-49 år för att sedan sjunka igen till 
pensionsåldern. 

Utbildningsnivå 

Invånare i Lerum med lång utbildning har högre förvärvsinkomst i förhållande till 
invånare med kort utbildning.  
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Geografi 

 

För riket är medianinkomsten 314 tkr. 

Det finns geografiska skillnader mellan kommundelarna där Lerum har högst 
sammanräknad förvärvsinkomst. Det skiljer 35 000 kr i sammanräknad förvärvsinkomst 
mellan invånare i Lerum och i Gråbo, dock ligger Gråbo högre i förhållande till riket. 

5.5.2 Upplevd trygghet 

Att känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Såväl i relationer mellan 
människor som i samhällets utformning. Trygghet är en känsla eller upplevelse som 
påverkar människor i exempelvis ett bostadsområde, ett centrum eller i offentliga 
miljöer. 

Status:

Lerum ligger över snittet i förhållande till de kommuner som genomför 
medborgarundersökningen. Lerums index hamnar på 66 och snittet för övriga 
kommuner är 60. Det är en liten ökning från föregående mätning år 2015. (40 eller lägre 
som ”icke godkänt”, 55-74 uppskattas som ”nöjd”, 75 och över som ”mycket nöjd”). 
Ingen större förändring över tid utan upplevd trygghet har legat stabilt.  

Kön 

Kvinnor upplever en lägre trygghet än män, men här finns en statistisk osäkerhet i 
underlaget. Tendensen över tid är att skillnaderna mellan män och kvinnor minskar för 
NRI-helhet men att skillnaderna finns kvar för trygghet.  
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Ålder 
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Trygghet uppdelat på ålder

Skillnaderna mellan olika åldersintervall är relativt stora och det är tydligt att yngre 
människor generellt är mer trygga än äldre människor. De äldsta medborgarna ger ett 
betydligt högre betygsindex för trygghet jämfört med tidigare enkäter 2011 och 2013 
och ett liknande index som 2015 (56). Åldersintervallet 18-24 år uppvisar en avsevärd 
förbättring i betygsindex jämfört med tidigare enkäter för trygghet då den för år 2017 är 
index 76. Dock måste man ha i åtanke att den statistiska osäkerheten är betydande 
eftersom varje åldersintervall består av relativt få individer som har svarat. 

Utbildningsnivå 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial < 3 år Eftergymasial > 3 år

Trygghet efter utbildningsnivå

M
yc

ke
t n

öj
d

N
öj

d

N
öj

d

N
öj

d

N
öj

d

N
öj

d

N
öj

d

Personer med förgymnasial utbildning ger ett betygsindex för trygghet på samma nivå 
som personer med eftergymnasial utbildning. Detta trots att högre utbildningsnivå 
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brukar innebära ett högre betyg. Gruppen gymnasial utbildning utgör en betydande 
andel av de som svarat på enkäten liksom gruppen eftergymnasial utbildning >3 år, så 
skillnaderna är statistiskt signifikanta.  
 
Geografi 

 

 
 

 
 

  
 

Resultatet för Lerums alla kommundelar hamnar på en nivå där invånarna är nöjda. Det 
framkommer dock skillnader för kommundel Gråbo där invånare i lägre utsträckning 
känner trygghet än invånarna i Floda och Lerum. 

5.5.3 Antal Anmälda våldsbrott/100 000 inv 

Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för 
egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld raserar den mellanmänskliga 
tilliten och den sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, 
miljömässiga och sociala utveckling. 

Status:

Anmälda våldsbrott i kommunen uppgår till 479 per 100 000 invånare. För riket är det 
866 per 100 000 invånare.  
Trenden för anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Lerum har legat på samma nivå 
sett över de senaste 15 åren. För riket är trenden ökande. 
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Kön 

De senaste fyra åren har antalet målsägande män (offer) varit högre än antalet 
målsägande kvinnor (offer) när det gäller våldsbrott. 2017 var målsägande kvinnor 117 
och målsägande män 162 i Lerum. 

Geografi 

 

  

Antal anmälda våldsbrott i riket 866 per 100 000 invånare. 

Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare är högst i Gråbo. Gråbo ligger dock 
lägre än riket. 

5.5.4 Sammanfattning och analys av principen opartiskhet i Lerum 

I Lerum syns vissa skillnader i opartiskhet. Generellt har invånarna en hög 
förvärvsinkomst, men det finns tydliga könsskillnader. Skillnaderna mellan könen är 
större i kommunen än vad den är i riket. Löneskillnaderna beror bland annat på att 
kvinnor och män väljer olika typer av yrken och att mansdominerade yrken tenderar att 
betalas bättre än kvinnodominerade yrken. Den segregerade arbetsmarknaden gäller 
också för Lerum, och är segregerade i något större utsträckning än i riket där kvinnor 
jobbar i offentliga organisationer och män i privata organisationer. Trots att kvinnor har 
något högre utbildningsnivå än män är deras förvärvsinkomst mycket lägre. Det är 
någonting som i förlängningen påverkar förmågan att vara ekonomiskt oberoende när 
man går i pension och är en ojämställdhet.  
Det framkommer också tydliga skillnader i förvärvsinkomst utifrån utbildningsnivå i 
Lerum. Utbildning är en viktig faktor för att påverka förvärvsinkomsten.
Det är förhållandevis små skillnader mellan kommundelarna i Lerum när det gäller 
förvärvsinkomst. 
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Människor med högre inkomst har mer resurser för att kunna påverka sina liv. Det ger 
dem möjligheter att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor och levnadsvanor. 
Skillnader i inkomstspridning har påvisats ha en negativ inverkan på samhällets 
sammanhållning och befolkningens hälsa. Samtidigt visar vissa forskningsresultat att 
vad som kan uppfattas som rimliga inkomstskillnader kan vara något positivt, medan 
oskäliga, strukturella och framför allt stora inkomstskillnader kan leda till social 
nedbrytning och sämre hälsa i samhället. 
Den uppleda tryggheten är genomsnittlig i Lerum, men kvinnor upplever sig något 
mindre trygga än män. Att uppleva otrygghet kan påverka var man rör sig och under 
vilka tider, vilket är en begränsning i att leva sitt liv och kunna påverka samhället fullt 
ut. Inflytande kan vara särskilt viktigt i formandet av offentliga miljöer för att minska 
skillnaderna i upplevd trygghet.  
Skillnaderna mellan olika åldersintervall är relativt stora och det är tydligt att yngre 
människor generellt är mer trygga än äldre människor. En orsak till detta kan vara att 
det med åldern kan uppstå olika typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, 
vilket kan öka upplevelsen av sårbarhet. Äldre människor lider även ökad risk för 
ofrivillig ensamhet. Det kan vara negativt för tilliten då möten med andra människor 
ofta bidrar till ökad trygghet. 
Det framkommer geografiska skillnader i invånares upplevda trygghet. Gråbo är den 
kommundel där den upplevda tryggheten är lägst. 
En positiv effekt av ett tillitsbaserat samhälle är att personer som lever i trygga 
samhällsinstitutioner blir trygga i sig själva och tenderar att också vara trygga med 
andra. Invånare tenderar att vara mer trygga i små kommuner enligt 
medborgarundersökningen. En tänkt anledning kan vara att i den lilla kommunen 
känner man sina grannar bättre, kontaktytorna är mindre anonyma och att det skapar en 
upplevelse av trygghet.  
Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare är lägre i Lerum i förhållande till riket.  
Det är fler män än kvinnor som har anmält våldsbrott. 2015 var det 116 målsägande 
kvinnor och 133 målsägande män. Det är vanligare att kvinnor utsätts för våld i nära 
relation och detta kan påverkan könsskillnaderna när det gäller målsägande. Ju mer nära 
en relation är, desto svårare är det för målsäganden att göra en polisanmälan. Kvinnor 
känner generellt mer otrygghet än män i det offentliga rummet. Undersökningar visar att 
såväl kvinnor som män är medvetna om risken att utsättas för misshandel och rån, men 
kvinnor tänker betydligt mer på risken att utsättas för sexualiserat våld, exempelvis 
sexuella trakasserier eller våldtäkt.   
De geografiska skillnaderna gällande anmälda våldsbrott ser ut så att Gråbo har flest 
antal per 100 000 invånare följt av Lerum och lägst antal har Floda. För kommundel 
Gråbo sammanfaller fler anmälda våldsbrott med lägre upplevd trygghet. Det vanliga är 
att antalet anmälda våldsbrott är högre i områden där det finns krogar och uteliv. Så är 
dock inte fallet i Lerum.  
Antalet anmälda våldsbrott totalt i Lerum har de senaste fyra åren sjunkit. I samhällen 
och relationer präglade av våld syns allvarliga brister i förtroende mellan människor och 
organisationer. Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska ha möjlighet 
att forma sina egna liv och samhället på sina egna villkor. 
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5.6 Social hållbarhet innebär att människor inte systematiskt 
hindras från att uppleva mening 

Mening handlar om att uppleva en tydlig känsla av varför en organisation eller en 
samhällsstruktur behövs, och för individen att uppleva varför denne behövs som en del 
av samhället. Mening omfattar att man säkerställer det ärliga uppsåtet i motiv och 
handlingar och transparens i samhället.  
Meningsfullhet kan skapas på många sätt och i olika sammanhang. En förutsättning är 
att det finns tillit, såväl till andra människor i samhället som till myndigheter och det 
politiska systemet. Meningsfullhet påverkas av hur man på individ- och samhällsnivå 
upplever att de utmaningar man ställs inför är värda att engagera sig i.  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Inom principen mening belyses följande övergripande indikatorer: 

• Andel invånare med avsaknad av tillit till andra 
• Lågt socialt deltagande 
• Lerums kommun som plats att leva och bo på (index NRI) 

5.6.1 Andelen invånare med avsaknad av tillit till andra 

En genomgående och nödvändig ingrediens för social hållbarhet är tillit. Tillit är en 
förutsättning för ett social hållbart samhälle och fungerar som ett sammanhållande kitt 
i det sociala systemet. Med utgångspunkt i detta blir frågan ”Tycker du att man i 
allmänhet kan lita på de flesta människorna” relevant. 
 

Status:  
 

 

Andelen invånare med avsaknad av tillit till andra uppgår i senaste mätningen till 23 
procent totalt för befolkningen. Lerum ligger något bättre till än riket. 

Kön 

Det är små skillnader mellan könen. Så har det sett ut de senaste åtta åren. 
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Ålder 

Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människorna?
 Nej (%)

18-24 45

25-34 23

35-44 6

45-54 12

55-64 14

65-74 13

75-84 10

Lerumsbor mellan 18 och 24 år är den åldersgrupp som i störst utsträckning känner att 
man inte kan lita på de flesta människor, totalt 45 procent. Individer mellan 35 och 44 år 
är de som i störst utsträckning känner att de kan lita på andra människor. 

Utbildningsnivå 

Nationellt syns skillnader i avsaknad av tillit till andra, där personer med kort utbildning 
i högre utsträckning upplever avsaknad av tillit till andra. 

Geografi 

Det finns skillnader mellan kommundelarna i om man känner att man i allmänhet kan 
lita på de flesta människor. I Floda och Gråbo upplever 19 respektive 20 procent av 
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invånarna en avsaknad av tillit till de flesta människor i allmänhet, medan 11 procent av 
invånarna i Lerum upplever motsvarande.   
 

5.6.2 Lågt socialt deltagande 

Sociala relationer har en central plats i de allra flesta människors liv. Att känna sig 
behövd tillsammans med andra, med ömsesidiga skyldigheter och åtaganden är 
grundläggande för oss alla. Sociala relationer medför ett socialt engagemang och 
delaktighet i olika sammanhang samt att sociala relationer ger tillgång till materiella 
och immateriella resurser. 
 

Status:  

 

 

 

  
 

13 procent av befolkningen i Lerum uppger lågt socialt deltagande i den senaste 
mätningen (2015-2018). Resultatet för riket är 17 procent. 

Kön 

Skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat över tid. Nu framkommer inga 
skillnader mellan kvinnor och män i Lerum. 

Ålder 

På nationell nivå är det tydliga skillnader mellan unga och äldre. Lågt socialt deltagande 
stiger med stigande ålder och är som störts i åldersspannet 65-84 år. 

Utbildningsnivå 

Personer med kort utbildning uppger i betydligt högre utsträckning lågt socialt 
deltagande än personer med lång utbildning på nationell nivå. 

5.6.3 Lerums kommun som en plats att bo och leva på 

En positiv och allmänt god uppfattning av Lerums kommun som en plats att bo och leva 
på påverkar upplevelsen av meningsfullhet. 

Status:

Medborgarnas bedömning av Lerums kommun som en plats att bo och leva på var 66 i 
medborgarundersökningens Nöjd-Region-Index (NRI). Snittet för övriga kommuner 
som deltog var 60. (40 eller lägre som ”icke godkänt”, 55-74 uppskattas som ”nöjd”, 75 
och över som ”mycket nöjd”). 
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Kön 

Kvinnor anger högre nöjdhet än män i Lerum. 

Ålder 

NRI uppdelat på ålder

  18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år

NRI 70 68 69 61 63 67 70

Åldersintervallet 18-24 år uppvisar en avsevärd förbättring i betygsindex jämfört med 
tidigare enkäter för NRI. Här måste man ha i åtanke att den statistiska osäkerheten är 
betydande eftersom varje åldersintervall består av relativt få individer som har svarat. 

Utbildningsnivå 

Betygindexet för NRI-helhet uppvisar inga stora skillnader mellan de olika kategorierna 
av utbildningsnivåer, men personer med gymnasial utbildningsnivå avviker från det 
förväntade mönstret. Högre utbildningsnivå brukar innebära att man ger ett högre betyg. 
Gruppen gymnasial utbildning utgör en betydande andel av de som svarat på enkäten 
liksom gruppen eftergymnasial utbildning >3 år, så skillnaderna är statistiskt 
signifikanta. 
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Geografi 

Floda och Lerum är de kommundelar där invånarna uppger höst index för kommunen 
som plats att leva och bo i. Gråbo har ett något lägre index. 

5.6.4 Sammanfattning och analys av principen mening i Lerum 

När det gäller principen mening uppvisar Lerum totalt ett gott resultat för indikatorerna 
andel invånare med avsaknad av tillit till andra samt lågt socialt deltagande. 
I Lerum ses inga direkta könsskillnader när det gäller avsaknad av tillit till andra. 
Yngre personer i Lerum känner i större utsträckning att man inte kan lita på de flesta 
människor. Även på nationell nivå ser resultatet likadant ut. Att man svarar olika i olika 
åldrar kan dels hänga samman med att man samlar på sig erfarenheter med åren och dels 
kan det bero på faktiska skillnader i livssituation (ekonomi, arbete, bostad, familj med 
mera).  
Nationellt ser man att personer med kort utbildning i högre utsträckning uppger 
avsaknad av tillit till andra. En högre utbildningsnivå bidrar till att ge fler perspektiv, 
tränar analytisk förmåga, förmågan att kommunicera samt ger en ökad 
begreppsförståelse. 
På nationell nivå är sambandet mellan stora ekonomiska klyftor och liten tillit tydligt, 
och detsamma gäller de svenska kommunerna. Att tillit och ekonomiska klyftor 
samvarierar verkar främst kunna förklaras av en upplevd orättvisa, där större skillnader 
gör att människor inte uppfattar att de delar ”samma öde”. 
Goda välfärdssystem som minskar ojämlikheter i samhället kan vara en förklaring till 
höga nivåer av tillit. När människor känner förtroende för staten och välfärdssystemen 
så tenderar de även att lita mer på andra människor. 
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I förhållande till andra har Lerum ett gott resultat runt avsaknad av tillit till andra. Det är 
dock 23 procent som uppger avsaknad av tillit till andra.  
Ett samhälle där människor litar på varandra gynnar samhällsekonomin. Tillit kan 
beskrivas som ett smörjmedel som gör att allt flyter snabbare, smidigare och blir mer 
effektivt. På en strukturell nivå har välfärd en avgörande effekt för medborgares 
förtroende. Det är i länder med små inkomstskillnader och en pålitlig byråkrati som 
tilliten är som högst.  
Skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat över tid. Nu framkommer inga 
skillnader mellan kvinnor och män i Lerum. Nationellt är bilden tydlig att äldre 
personer och personer med kort utbildning i större utsträckning har lågt socialt 
deltagande.  
Det finns skillnader mellan kommundelarna i om man känner att man i allmänhet kan 
lita på de flesta människor. Floda och Gråbo har ett lägre resultat i jämförelse med 
Lerum. 
13 procent uppger lågt socialt deltagande i Lerum. Kan skillnaderna mellan unga och 
äldre förklaras av naturliga orsaker eller finns det en ofrivillig ensamhet hos målgruppen 
äldre som behöver adresseras? 
Lerums kommun som en plats att bo och leva på visar ett genomsnittligt resultat. 
Unga uppvisar en avsevärd förbättring i betygsindex med Lerum som plats att leva och 
bo på i jämförelse med tidigare enkäter. För att öka attraktiviteter som boplats anges 
bland annat fler bostäder, fritidsmöjligheter och upplevd trygghet som viktiga områden. 
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6 Ekonomisk hållbarhet 

-
-

-

6.1 Vad är ekonomisk hållbarhet? 
Ekonomi som begrepp kan härledas från grekiskans oikonomiʹa eller oikonoʹmos. Det är 
en vetenskaplig disciplin som omfattar resursers bildande, organisation och användning. 
Ett alternativt sätt att uttrycka det är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av 
knapphet. 
Det finns flera definitioner av ekonomisk hållbarhet. Skillnaderna har sin grund i att 
man använt olika hållbarhetsmodeller som utgångspunkt. I den första av två definitioner 
definieras ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför nega
tiva konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekono
miskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av ett minskat naturkapital eller socialt 
kapital. 
I den andra definitionen definieras ekonomisk hållbarhet utifrån ekonomisk tillväxt, 
som anses vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. Ett ökat ekonomiskt 
kapital kan tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av 
naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. 
Det finns även de som avstår från att använda ekonomisk hållbarhet som begrepp för att 
istället prata om ekonomin som ett verktyg där dess strukturer och institutioner antingen 
främjar eller hämmar en hållbar utveckling. 
Visionsrapporten utgår från följande synsätt: Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden 
om hushållning med knappa resurser, att man gör investeringar ur ett långsiktigt 
perspektiv och att man värderar olika typer av kapital jämsides med det monetära 
kapitalet. Diskussionen om vad ekonomisk hållbarhet är, både inom och utanför den 
akademiska världen, har på senare år alltmer handlat om begreppet cirkulär ekonomi. 

6.2 Ekonomipriset 2018 - Kunskap, ekonomi och klimat i växelverkan 
Ekonomipristagarna 2018 har utvecklat metoder för att besvara några av vår tids mest 
avgörande och utmanande frågor om långsiktig tillväxt och globalt välstånd. Ekonomi 
handlar i grunden om hur mänskligheten hanterar begränsade resurser. Ekonomer har i 
alla tider betraktat naturen och våra samlade kunskaper som de största begränsningarna 
för ekonomisk tillväxt. Naturen sätter ramarna och våra kunskaper avgör hur vi kan 
verka inom dessa ramar. 
Trots att natur och kunskap spelar så centrala roller har ekonomer traditionellt inte 
studerat deras växelverkan med marknad och ekonomiska beteenden. Årets (2018) 
pristagare Paul M. Romer och William D. Nordhaus har vidgat vyerna för ekonomisk 
analys genom att konstruera de verktyg som krävs för att analysera hur marknads
ekonomin långsiktigt påverkar naturen och våra samlade kunskaper. 
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William Nordhaus har byggt upp en modell där han studerade sambanden mellan eko
nomin, fossila bränslen och klimateffekter. Modellen har bland annat använts för att 
räkna fram förutsägelser för utsläpp och koldioxidskatter. Paul Romer har riktat in sin 
forskning på betydelsen av teknologisk utveckling för tillväxt och byggde upp en 
modell för att lyfta fram vikten av idéer för att driva på ny teknik. 

-

6.3 Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans 
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av 
avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett sam
hällsekonomiskt perspektiv. 

-

Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändrings
benäget. I ett samhälle där människor mår bra har man generellt både förmågan och 
energin att ta till sig kunskap om klimatpåverkan och andra hållbarhetsfrågor. Social 
hållbarhet kan därför ses som grundläggande både för en ekologisk och en ekonomisk 
hållbar utveckling. 

-

Att arbeta med ekonomisk hållbarhet kopplat till de andra hållbarhetsdimensionerna kan 
till exempel handla om att göra en investering för att förbättra den lokala dagvattenhan
teringen. Investeringen förbättrar våra möjligheter att hantera kommande klimatföränd
ringar och kan minska kostnaderna för dagvattenrening och översvämningar. Det kan 
också handla om att bygga ett socialt kapital. Om vi skapar områden där den upplevda 
tryggheten är hög och risken för brott är låg ökar den sociala hållbarheten. Området blir 
mer attraktivt och därigenom skapas även ekonomiska värden. 

-
-

6.4 The Triple Bottom Line – People, Planet, Profit 
Flera stora företag, exempelvis IKEA och Nordic Choice Hotels, tillämpar och utveck
lar hållbara affärsmodeller utifrån de tre dimensionerna människa/samhälle, miljö och 
ekonomi. På engelska används begreppet the triple bottom line för att betona att man 
inte bara rapporterar om det ekonomiska resultatet utan också om det sociala och det 
miljömässiga resultatet för verksamheten. Ofta används begreppen (eller dimensioner
na) People, Planet, Profit av de företag som framhåller att de bedriver eller vill bedriva 
en hållbar och ansvarstagande verksamhet.  

-

-

Nordic Choice Hotels får tjäna som exempel på hur ett företag kan redovisa sitt resultat 
utifrån the triple bottom line. Under resultatdimensionen People redovisas nyckeltal för 
mångfald (exempelvis andel icke-skandinaviska medarbetare respektive mellanchefer 
samt antalet olika nationaliteter i koncernen), trivsel bland medarbetarna, sjukfrånvaro, 
donationer till Unicef och fördelningen kvinnor/män (särskilt avseende avdelningsche
fer, hotellchefer och koncernledning). 

-

Under resultatdimensionen Planet redovisas vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och 
kemikalieanvändning per gästdygn. Energiförbrukning redovisas per kvadratmeter. 
Matavfall redovisas som gram per gäst – ett område som man arbetat mycket aktivt 
med. Utöver nyckeltalen ovan redovisas mer PR-mässiga tal, exempelvis att 3 000 
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koppar ekologiskt kaffe serveras per timma och att koncernen bevarat 75 500 fotbolls
planer regnskog tillsammans med gästerna under år 2017. 

-

Under resultatdimensionen Profit kompletteras den traditionella resultatredovisningen 
med ytterligare nyckeltal. De nyckeltal som lyfts fram är antalet rum, omsättning-drift, 
omsättning per tillgängliga rum och omsättning via webb. Samtliga nyckeltal visar på 
en relativt snabb tillväxt. 
I grund och botten eftersträvar IKEA, Nordic Choice Hotels (och ett antal andra företag 
som anammat ovanstående) en sund ekonomisk affärsmodell tillsammans med långsik
tiga överväganden av hur verksamheten påverkar miljön, människorna och samhället 
där företaget är verksamt. 

-

6.5 Nyttorealisering, förändringsarbete och ekonomisk hållbarhet 
Nyttorealisering är ett koncept framtaget inom ramen för en nationell vägledning som 
E-delegationen tog fram och som Ekonomistyrningsverket förvaltar. Konceptet kan
användas för att stärka förmågan att bedriva förändringsarbete. Nyttorealisering är ett
systematiskt arbetssätt med syfte att förverkliga de nyttor som ligger till grund för att en
förändringsinsats genomförs. Det omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter,
beskriva lösningsförslag samt att identifiera, planera, realisera och följa upp nyttan med
en förändring.
Genom ett systematiskt arbetssätt blir det mer sannolikt att man fattar beslut baserat på 
tillförlitliga underlag och tydliga premisser. Det blir också mer sannolikt att man gör 
rätt satsningar och att resursåtgången blir den förväntade. Sist men inte minst blir det 
mer troligt att man når definierade mål och att man förverkligar de nyttor som man 
hoppas att uppnå. 
E-delegationen definierar nytta som en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv
av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål.
E-delegationens vägledning delar upp nyttor i två övergripande typer. Kvalitativ nytta
ska vara direkt resultatpåverkande och kan på sikt leda till kostnadsbesparingar, till
exempel bättre informationskvalitet, högre servicenivåer, flexiblare arbetssätt, ökad
tillgänglighet, ökad insyn, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Ekonomisk nytta
kan realiseras i direkta kostnadsbesparingar, till exempel kostnader som minskar eller
undviks helt, frigjord arbetstid och en effektivare användning av resurser.

6.6 Cirkulär ekonomi 
En kort och enkel definition av cirkulär ekonomi är följande: en ekonomi där värdet på 
produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och där 
avfallsgenereringen minimeras. 
Övergången till en cirkulär ekonomi är en möjlighet att omvandla vår linjära ekonomi 
(som något förenklat innebär att ”ta upp material – tillverka – använda - slänga”) och 
göra ekonomin mer hållbar. En cirkulär ekonomi bidrar till att uppnå klimatmålen, 
bevara Jordens resurser, skapa lokala arbetstillfällen och generera konkurrensfördelar 
för Europa, Sverige och Lerums kommun i en värld som står inför genomgripande 
förändringar. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer också att bidra positivt till 
målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. 
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Bilden visar en schematisk översikt över hur den cirkulära ekonomin kan fungera med ett biologiskt och 
ett teknologiskt kretslopp. Källa: Ellen MacArthur Foundation 

6.6.1 Ett biologiskt och ett teknologiskt kretslopp 

Ellen MacArthur Foundation har tagit fram en schematisk översikt över hur den 
cirkulära ekonomin kan fungera (se bilden ovan). Alla material ingår i ett biologiskt och 
ett teknologiskt kretslopp. På vänster sida i figuren ser vi biologiska material som tas ut 
ur och som återvänder till biosfären (den del av världen där det finns liv) utan att göra 
skada. Näringsämnen som bidrar till att återskapa naturtillgångar återförs till naturen. 
Detta sker bland annat genom kompostering eller genom rötning för framställning av 
biogas och gödsel. 
Produktion som är baserad på biologiska material innebär uttag från biosfären. Material 
återförs därefter och blir till näring som kan bli nya material i ett kretslopp. Det är också 
möjligt att förlänga livslängden på biologiska material genom att de designas för att 
kunna användas i flera olika produkter efter varandra (se ordet Cascades i bilden ovan). 
Exempelvis kan kläder av bomull användas som stoppning i möbler och därefter som 
isolering innan materialet till slut förs tillbaka till biosfären. 
På höger sida i bilden ovan ser vi tekniska material som cirkulerar i ett kretslopp och 
som utgör näringsämnen till industriella processer i teknosfären. I den yttersta cirkeln 
(se ordet Recycle) sker en återvinning av olika material så att de inte förlorar i kvalitet 
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och så att de kan tas tillbaka till produktionen om och om igen. Mycket av dagens åter
vinning är så kallad downcycling med material som inte är designade för att återvinnas. 
Det gör att materialen förlorar i kvalitet och därmed i värde för varje återvinningscykel. 
Dessutom sker det hela tiden ett läckage (som innebär miljöpåverkan och ett ekono-
miskt slöseri) eftersom flödena av material inte är slutna. 

-

I en cirkulär ekonomi är tekniska material designade för upcycling. Det innebär att ma
terialen cirkulerar i så slutna system som möjligt där de behåller kvalitet och ekono
miskt värde trots många upprepade kretsloppscykler. Ju närmare man kan komma de 
innersta cirklarna av direkt återanvändning desto större är besparingarna eftersom 
behovet av nya råvaror minskar. Det går också åt mindre energi för transporter och 
bearbetning av material. 

-
-

I cirkeln innanför återvinning handlar det om återtillverkning (se orden Refurbish/ 
remanufacture). Det innebär att tillverkare tar tillbaka produkterna till en anläggning för 
återtillverkning, exempelvis för att byta utslitna delar eller för att snygga upp delar som 
kan återanvändas. Produkterna säljs på nytt med förnyade garantier men ofta till ett 
lägre pris än nytillverkade motsvarigheter. 

6.6.2 Innovativa affärsmodeller 

I de två innersta cirklarna till höger i bilden ovan skapas värde genom att produkter och 
komponenter cirkulerar ”som de är”. Det innebär lägre kostnader för material, arbete 
och energi. Här finns ett stort utrymme för innovativa affärsmodeller som bygger på 
begagnatmarknad, uthyrning, abonnemang och delande av produkter. Tillgång till en 
produkt är i många fall det viktiga, inte nödvändigtvis att äga den. Företag säljer 
produktens funktion som en tjänst istället för produkten i sig. 
Det blir också viktigt att designa produkter så att de håller länge och att de är möjliga att 
uppgradera för att fungera för flera olika användare som följer på varandra (se orden 
Reuse/redistribute). Med hjälp av underhåll och service kan produkten stanna hos en 
och samma användare under lång tid (se orden Maintain/prolong). I dessa affärsmodel
ler gäller principen att om produkten kan betjäna så många kunder som möjligt och så 
länge som möjligt ger det mer vinst per enhet. 

-

6.6.3 Design för cirkulär ekonomi 

Produkter, komponenter och material måste vara designade för en cirkulär ekonomi om 
man vill att kretsloppen i bilden ovan ska fungera. Värdet på produkter, material och 
resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsmängderna minimeras genom 
att ”designa bort avfall”. Biologiska material måste vara så rena att de inte orsakar skada 
när de återförs till biosfären och de tekniska materialen måste vara designade så att de 
kan återvinnas utan att förlora i kvalitet för varje cykel. Dessutom behöver produkter 
designas för att kunna tas isär. Vissa produkttyper bör vara uppbyggda med utbytbara 
komponenter så att reparation och uppdatering enkelt kan ske istället för att byta ut hela 
produkten. 

6.6.4 Cradle to Cradle 

Cradle to Cradle (förkortas ofta C2C) är en designfilosofi. Grundidén är att efterlikna 
naturliga system och betrakta avfall som näring till nya processer, endast använda 
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förnybar energi och bejaka mångfald. Idag talar man ofta om Cradle to Cradle som ett 
verktyg för att arbeta med cirkulär ekonomi, bland annat genom den produktmärkning 
(Cradle to Cradle Certified Products) som kan ges till produkter utformade utifrån 
cirkulära principer. Cradle to Cradle handlar ytterst om att skapa positiva värden för oss 
människor och för biosfären. 

6.6.5 Industriell symbios 

Inom familjen ”cirkulär ekonomi” ryms också industriell symbios, som syftar på lång
siktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Det möjliggör en effektivare 
användning av material, energi, vatten och andra tillgängliga resurser med möjligheter 
att skapa både affärsnytta och miljönytta. Avfall minimeras genom att det som faller ur 
en process blir inflöde till en annan. Industriell symbios (eller företagssymbios) kan 
stimulera innovation, bidra till ökad affärsnytta och en hållbar utveckling lokalt och 
regionalt. 

-

6.6.6 Delningsekonomi 

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället 
för att själv äga dem. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker 
räknas in i begreppet. Ett annat namn för företeelsen är gemensam (eller kollaborativ) 
konsumtion som fokuserar på att dessa arrangemang kan möjliggöra för fler personer att 
konsumera en vara jämfört med om de var och en skulle köpa den. Delningsekonomi 
och kollaborativ konsumtion har stor potential för resurseffektivisering. 
Begreppet delningsekonomi används framför allt vid de tillfällen när Internet och annan 
informationsteknologi används för att möjliggöra delningen, bytet, hyran eller liknande. 
Exempel är taxitjänsten Uber, övernattningstjänster som Airbnb, bilpooler och tjänster 
som uthyrning av mötesrum företag emellan. Även sådant som samåkning eller hyra av 
en ny märkesväska för en kväll kan avses. Med en bred definition skulle vanliga 
hyrbilsfirmor och taxirörelser kunna räknas in i delningsekonomin.  

6.7 Indikatorer för ekonomisk hållbarhet 

6.7.1 Indikatorer för social hållbarhet kopplat till ekonomi 

För de flesta av oss är hälsa och möjligheten att råda över sitt eget liv ett synnerligen 
eftertraktat tillstånd. Amartya Sen, ekonomipristagare 1998 för hans bidrag till den 
ekonomiska välfärdsanalysen, har bland annat skrivit följande: “…people would rather 
have longer and more disease-free lives with more autonomy rather than a higher level 
of GNP per head”.  
Det finns studier där man har uppskattat den samhällsekonomiska effekten av fysisk 
aktivitet. Om 10 % av de mest stillasittande vuxna blir måttligt fysiskt aktiva sparar 
Sverige som helhet ca 10 miljarder kr per år i minskade sjukvårdskostnader och minskat 
produktionsbortfall i 2002 års prisnivå. Överfört till Lerums kommun och 2018 års pris
nivå blir det uppskattningsvis mer än 50 miljoner kr per år. Inkluderar man alla ålders
grupper och/eller höjer ambitionsnivån, så blir beloppet givetvis betydligt större. 

-
-
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Även om det är en utmaning av ”översätta” data/statistik för social hållbarhet direkt till 
pengar så är det ändå uppenbart att många av indikatorerna för social hållbarhet är rele
vanta som indikatorer även för ekonomisk hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt per
spektiv. Resultat och analys presenteras i visionsrapportens avsnitt för social hållbarhet 
enligt nedan: 

-
-

Hälsa 
5.2.1 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd 
5.2.2 Återstående medellivslängd vid födseln 
5.2.3 Ohälsotal mätt i dagar 

Inflytande 
5.3.2 Nöjd inflytandeindex 
Kompetens 
5.4.1 Andelen med eftergymnasial utbildning 
5.4.2 Andelen förvärvsarbetande 
Opartiskhet 
5.5.1 Sammanräknad förvärvsinkomst, Medianinkomst 
5.5.2 Upplevd trygghet 
5.5.3 Antal anmälda våldsbrott/100 000 invånare 
Mening 
5.6.1 Andel invånare med avsaknad av tillit till andra 
5.6.2 Lågt socialt deltagande 
5.6.3 Lerums kommun som en plats att bo och leva på 

6.7.2 Indikatorer för ekologisk hållbarhet kopplat till ekonomi 

Naturligtvis är många av indikatorerna för ekologisk hållbarhet även relevanta som indi
katorer för ekonomisk hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nästa visions
rapport kommer förhoppningsvis att innehålla samhällsekonomiska kalkyler för några 
av indikatorerna. Resultat och analys presenteras i visionsrapportens avsnitt för ekolo
gisk hållbarhet enligt nedan: 

-
-

-

Ämnen från berggrunden (klimatpåverkan, resurshushållning) 
4.2.1 Energianvändning i den geografiska kommunen 
4.2.2 Energiförbrukning i kommunens lokaler 
4.2.3 Klimatutsläpp i den geografiska kommunen 
4.2.4 Lerumbornas sätt att transportera sig 
4.2.5 Körsträcka med bil 
4.2.5 Bil- och cykelvägar i kommunen 
Ämnen från samhällets produktion (kemikalier, gifter, hormonstörande ämnen) 
4.3.2 Mängden grovavfall per invånare och år 
4.3.3 Mängden rest- och matavfall per invånare och år 

Undanträngning av naturen (hushållning med mark, ekosystemtjänster, naturresurser) 
4.4.1 Andelen invånare som är bullerstörda 
4.4.2 Närhet till kollektivtrafik 
4.4.3 Exploatering av skyddsvärd natur 
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6.7.3 Indikatorer för hållbart företagande och arbetsliv 

En av målsättningarna med Vision 2025 är att fler arbetstillfällen ska skapas i kommu
nen och att företagen i Lerum har goda förutsättningar att växa och bidra till ett hållbart 
samhälle. Kommunfullmäktiges Framtidsbilder 2018 anger också detta med fokus på 
arbetstillfällen inom turism- och miljösektorerna. Fler arbetstillfällen i kommunen ska 
bidra till minskad utpendling och mer liv i tätorterna under större del av dagen. I Budget 
2019 Plan 2020-2021 formuleras liknande ambitioner för utvecklingen av det lokala 
näringslivet. Faktarutan nedan återger de indikatorer som har valts ut (och där data finns 
tillgängliga) för att belysa området Hållbart företagande och arbetsliv.  

-

• Nyregistrerade företag i kommunen
• Antal företag med miljöcertifiering
• Nettoinpendling

Nyregistrerade företag i kommunen 

Tabellen visar antalet nyregistrerade företag i Lerums kommun uttryckt som antal/1000 invånare för att få 
en jämförbarhet med andra kommuner. Statistiken är hämtad från Kommun- och landstingsdatabasen, 
www.kolada.se. Indikatorn ger ett mått på tillväxt. Lerums kommun tillhör de 25 % bästa i landet bland 
kommunerna, men värdet ligger något under medelvärdet för hela Sverige. 

Nyregisterade företag i Lerums kommun 2015 2016 2017 

Antal/1000 invånare 5,9 5,9 6,0 

Antal företag med miljöcertifiering 
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Bilden visar antalet företag med registrerade miljöledningssystem i Lerum, Partille och Härryda. 

http://www.kolada.se/
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Bilden ovan visar att antalet företag i Lerums kommun med miljöledningssystem min
skat till hälften mellan 2012 och 2018. Partille och Härryda har under samma period 
legat på relativt stabila nivåer. 

-

Nettoinpendling 

Nettoinpendling till kommunen 

-

Bilden visar nettoinpendlingen till Lerums kommun i jämförelse med medelvärdet för kommunerna i 
Sverige. Ett negativt värde visar att flera pendlar ut än in i kommunen. Värdet beräknas på följande sätt: 
Antalet inpendlare minus antalet utpendlare divideras med antalet förvärvsarbetare som bor i kommunen. 
Kvoten multipliceras med 100 för redovisning i procent. 

För en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver det skapas fler 
arbetstillfällen i kommunen och därmed en minskad utpendling. Lerum har en av 
landets absolut högsta utpendlingar. I särskilt hög grad är det män som pendlar ut ur 
kommunen. På grund av sitt läge är det inte konstigt att Lerum har en hög utpendling, 
men det är också identifierat i Framtidsbilder 2018 som ett område att förändra för att 
åstadkomma ett starkare näringsliv inom kommunen.  

6.7.4 Indikatorer för cirkulär ekonomi 

Övergången till en cirkulär ekonomi är inte begränsad till vissa material eller sektorer. 
Det är ett systemskifte som påverkar hela ekonomin och berör alla produkter och tjän
ster. Indikatorer för cirkulär ekonomi behöver fånga upp status/trender när det gäller att 
bevara det ekonomiska värdet av produkter, material och resurser samt status/trender i 
fråga om avfallsproduktion. Man har diskuterat möjliga indikatorer även på EU-nivå 
och valet av indikatorer nedan utgår från detta. Det finns i dagsläget en begränsad 
tillgång till data och statistik, särskilt när det gäller den lokala nivån inom Lerums 
kommun. Det är möjligt att idag få fram uppgifter om: 
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• Självförsörjningsgrad av livsmedel (avseende åkerarealer)
• Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling
• Avfall - återbruk, återvinning, energiutvinning och deponering
• Förbättringar (lokalt/regionalt) av återbruk och återvinning

På lite längre sikt vore det intressant att få fram uppgifter om livsmedelproduktion, 
investeringar, sysselsättningsgrad, förädlingsvärde, handel, efterfrågan och andra 
indikatorer på lokal nivå för att övervaka om utvecklingen går mot en mer cirkulär 
ekonomi. 

Självförsörjningsgrad av livsmedel 
Sverige importerar ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi 
exporterar. En betydande del av importen utgörs av produkter som vi inte producerar 
själva, till exempel citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor. Vi importerar även pro
dukter som direkt konkurrerar med den svenska produktionen, exempelvis kött, frukter 
och grönsaker samt mejeriprodukter. Sveriges självförsörjningsgrad varierar mycket, 
både mellan olika produkter och under året. För närvarande saknas tillförlitlig statistik 
på lokal nivå. I referensbilagan till denna rapport redovisas marknadsandelarna i han
deln av några animaliska och vegetabiliska livsmedel på nationell nivå. 

-
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Bilden visar hur åkerarealen minskar över tid i Sverige, i Västra Götalands län och i Lerums kommun. 
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas. 

Bilden ovan visar hur åkerarealen per invånare har förändrats i Sverige, i länet och i 
Lerums kommun de senaste tjugo åren. Åkerarealen kan inte direkt översättas till 
självförsörjningsgrad för livsmedel, men är en av flera möjliga indikatorer. Det framgår 
tydligt att åkerarealen minskar i Sverige, i Västra Götalands län och i Lerums kommun. 
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I referensbilagan till denna rapport redovisas även hur betesarealen per invånare har 
förändrats i Sverige, i länet och i Lerums kommun de senaste femton åren. 

Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling 
Från och med 2014 har kommunens miljöanpassade inköp följts upp. Utifrån statistiken 
nedan går det inte att se någon tydlig utveckling mot mer miljöanpassade inköp. Även 
inköpen av Fairtradeprodukter har följts upp för åren 2016-2018. Inte heller där går det 
att se något tydlig utveckling över tid. De miljökrav som ställs i Lerum (och generellt 
inom offentlig sektor) utgår från kriterier som, lite förenklat, är en del av ett traditio
nellt, linjärt ekonomiskt tänkande. Det är nödvändigt att arbeta med delvis andra håll
barhetskrav för att åstadkomma mer hållbara upphandlingar/inköp. Flera verksamheter i 
vår omvärld eftersträvar redan idag långsiktigt hållbara affärsmodeller med betydande 
inslag av cirkulär ekonomi.  

-
-

Den ekonomiska dimensionen är en integrerad del av hållbarheten. Det är möjligt att i 
flera fall både hålla nere kostnaderna och ändå göra miljöanpassade och/eller etiska in
köp. Att hålla i bruk och att återbruka i stället för att slänga och köpa nytt eller att satsa 
på klimatsmart mat som alternativ till ekologisk mat är några exempel på en möjlig 
kombination av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det är även möjligt att få med den 
sociala dimensionen både i valet av leverantör och hos ”slutkunderna”, exempelvis bar
nen i skola och förskola som man gärna vill erbjuda god, hälsosam, näringsriktig och 
klimatsmart mat kombinerat med en positiv upplevelse av måltiderna i övrigt. 

-

-

 

Tabellen visar andelen miljöinköp som har gjorts via kommunens inköpssystem. Sammanträdestjänst 
omfattar endast kaffe och te under 2016 och 2017. Andra halvåret 2017 saknas statistik för personalfrukt
lådor. Det saknades avtal på området skolmaterial från september 2016 - mars 2017. 

Miljöinköp - Lerums kommun 2014 2015 2016 2017 2018 

Sammanträdestjänst (smörgåsar, kaffe, te, kaffebröd) 57 % 84 % 94 % 95 % - 

Frukter (kök och personal) 30 % 72 % 69 % 52 % 100 % 

Kontorsmaterial (inkl. skolmaterial & kopieringspapper) 24 % 31 % 37 % 38 % 54 % 

Mjukpapper (produkt av engångskaraktär) 35 % 65 % - - - 

Kemisk-tekniska produkter 48 % 46 % 35 % 49 % - 

Ekologisk mat i kommunens verksamheter 30 % 39 % 39 % 34 % - 

-

Tabellen visar andelen köp av Fairtradeprodukter som har gjorts via kommunens inköpssystem. 

Fairtrade – Lerums kommun 2016 2017 2018 

Bananer 22 % 20 % 38 % 

Kaffe 87 % 99 % 90 % 

Te 61 % 60 % 61 % 

Choklad 70 % 92 % 72 % 

Kryddor (kanel, vitpeppar, svartpeppar) 33 % 16 % 4 % 
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Återbruk, återvinning, energiutvinning och deponering 
Grovavfall samt restavfall och matavfall redovisas under den ekologiska delen av 
visionsrapporten, se 4.3.2 Mängden grovavfall per invånare och år och 4.3.3 Mängden 
rest- och matavfall per invånare och år. Det saknas i dagsläget tillförlitlig statistik om 
återbruk i Lerums kommun utanför den kommunala organisationen. Det finns data om 
det hushållsavfall som samlas in där en liten del går till återbruk. Arbetet med återbruk 
pågår likväl aktivt och redovisas nedan under rubriken Åtgärder för att förbättra 
avfallshantering, återbruk och återvinning i Lerums kommun. 

-

-

-
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Bilden visar hur mängderna förpackningar, tidningar och returpapper som samlas in i 
Lerums kommun inom ramen för producentansvaret. De företag som sprider förpackningar 
och tidningar på den svenska marknaden ansvarar för att dessa samlas in och återvinns. 

I bilden ovan visas hur mycket tidningar, returpapper och förpackningar som samlas in i 
Lerums kommun som ett led i att materialåtervinna papper, glas, plast och metaller. 
Mängderna som samlas in har minskat under senare år. Det beror huvudsakligen på en 
minskning av mängderna tidnings- och returpapper samt glasförpackningar. Troligen 
avspeglar detta ändrade konsumtionsmönster genom att färre prenumererar på pappers
tidningar och att plastförpackningar har ersatt glasförpackningar. 
Hushållsavfallet som samlas in i Lerums kommun behandlas på olika sätt beroende på 
vad det är för material. Fördelningen visas i bilden och i tabellen nedan. Andelen åter
bruk är liten i sammanhanget. Materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) 
utgör mer än 40 %. Drygt hälften av hushållsavfallet går till förbränning och energiut
vinning. En liten men inte försumbar andel (ca 6 %) hamnar till slut på deponi. 
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Bilden visar mängderna av hushållsavfall i Lerums kommun som behandlas genom material- 
återvinning, användning som konstruktionsmaterial, rötning, kompostering, energiutvinning 
och deponering. 

Tabellen visar andelen av hushållsavfallet i Lerums kommun som materialåtervinns och 
som behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. 

Lerums kommun 2015 2016 2017 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, andel (%) 43 42 41 

Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning 
inklusive hemkompostering, andel (%) 56 58 56 

Insamlat matavfall som behandlas biologiskt så att både 
växtnäring och energi tas tillvara (endast rötning), andel (%) 23 28 27 

Åtgärder för att förbättra avfallshantering, återbruk och återvinning i Lerums kommun 
Möblerum är Lerums kommuns annonsmarknad för återanvändning inom kommunför
valtningen av möbler och andra föremål som kommunen äger. Under 2017 var återbru
ket via Möblerum av möbler och andra inventarier försumbart. Under 2018 har återbru
ket ökat något, men det ligger fortfarande på en låg nivå. Det saknas statistik på åter
bruk inom förvaltningen som skett utanför Möblerum. 
Under 2019 kommer många av kommunens förråd med möbler och inventarier att töm
mas. Naturarbetsgruppen på arbetsmarknadsenheten kommer liksom tidigare att erbjuda 
hjälp med transporter och gruppen kommer även att förvara möbler och inventarier som 
kan återbrukas. Naturarbetsgruppen använder Möblerum som annonsportal. Det mer 
ordnade sättet att hantera återbruket i kommunens verksamhet i kombination med enga
gemang innebär att mängderna som återbrukas bör kunna öka väsentligt redan under 
2019. 
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Lerum deltar i ett GR-projekt sedan 2017 för erfarenhetsutbyte och utveckling av kom
munikation kring matavfallsinsamling. Förutom nätverksträffar som syftar till erfaren
hetsutbyte har man inom nätverket 2018 fokuserat på att hitta nya metoder och vägar för 
att kommunicera matavfallsinsamling, vilket i slutändan syftar till att inspirera till ett 
ändrat beteende.  

-
-

Lerum har också deltagit i två omgångar av projektet ”Minimeringsmästarna” koordi
nerat av GR med stöd av Västra Götalandsregionen där hushåll i regionen deltagit för 
att tävla om minskade avfallsmängder och få information runt detta. Vidare deltar 
Lerum i GR-projektet ”Räkna till 10” som är ett informationsprojekt för att minska 
avfallsmängderna. Hösten 2018 hade Lerum textilkärl utställda i kommunhuset och på 
Hultet för att öka insamlingen av utsorterad textil som återanvänds eller återvinns inom 
EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. 

-

-
-

Bilden visar Avfallstrappan, som har fastställts genom ett EU-direktiv och som även finns i den svenska 
miljöbalken. I första hand ska man förhindra att avfall skapas – se ordet ”Minska” ovan. Det är önskvärt 
att befinna sig så högt upp på trappan som möjligt. I en cirkulär ekonomi kan man även se trappstegen 
som en bild av hur ekonomiska värden bevaras. Ju lägre trappsteg desto större är slöseriet med våra 
begränsade ekonomiska resurser. 

Till äldreboende i kommunen har det gått ut information om GR-projektet ”Resurssmart 
boende” som initierats för att förebygga avfall inom äldreomsorgen. Ett äldreboende på 
Riddarstenshöjden deltar från Lerums kommun. Lerum samarbetar sedan några år till
baka med Myrorna om en container på Hultet där besökarna kan lämna saker för åter
användning. Det finns också sedan 2017 en container för överblivet byggmaterial som 
tas emot av ”Återbruket”, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad. Båda containrarna är 
ett led i arbetet att förebygga avfall och flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. 
Fyra gånger om året kör Farligt avfall-bilen under två kvällar rundor i kommunen och 
samlar in farligt avfall. Två av turerna åtföljs sedan några år av en Second Handbil för 
att göra det enklare för invånarna att lämna saker till återanvändning och därmed 
minska avfallsmängderna. Det insamlade materialet från Second Hand-turen lämnas till 
försäljning till RIA eller Röda korset i Lerum. Renhållningsenheten har också haft så 
kallade Bytardagar på Hultet enligt konceptet ”Ta och Ge” där man har kunnat lämna 
saker till återanvändning, men även ta med sig saker därifrån. 
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Under 2014 och 2015 samarbetade renhållningsenheten med Retoy och genomförde ett 
antal leksaksbytaraktiviteter runt om i Lerums kommun. Aktiviteterna erbjöd verksam
het och mötesplatser där barn får möjlighet att byta leksaker och inse hur kul det är att 
vara miljövänlig samtidigt som de lär sig om sina rättigheter utifrån FN:s barnkonven
tion. 

-

-

Under 2015-2016 genomförde Lerum ett pilotprojekt i Gråbo tillsammans med Partille, 
Härryda och Renova med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Resultatet av projektet visade på minskade mängder förpackningar och tidningar i 
restavfallet men även ökad utsortering av matavfall. Målet har varit att införa ett sådant 
system i hela kommunen men så har inte skett på grund av problem med tidigare entre
prenör och en förändrad förordning av producentansvaret, som kommer ge nya förut
sättningar för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

-
-

 

6.7.5 Urval av indikatorer om ekonomisk hållbarhet från Kolada 

   

   

   

    

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 
Tabellen visar ett urval av indikatorer för ekonomisk hållbarhet i Lerums kommun som är hämtade från 
Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. Vid jämförelse mellan landets kommuner får de 
bästa resultaten (25 % av kommunerna) grön färg, de sämsta (också 25 % av kommunerna) får röd färg 
och kommunerna i mitten (de resterande 50 %) får gul färg. Kolada har fler indikatorer under Offentlig 
ekonomi samt Tillväxt. Tillväxtindikatorerna Nyregistrerade företag och Nettoinpendling redovisas 
under rubriken Hållbart företagande och arbetsliv i denna rapport. 

Offentlig ekonomi 2015 2016 2017 

Soliditet kommunkoncern, (%) 44,5 44,8 41,2 
Kommunkoncernens egna kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, 
exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. 

Demografisk försörjningskvot 

Demografisk försörjningskvot i kommunen 0,85 0,85 0,85 
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 
0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. 

Sysselsättning 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 86,7 87,1 87,1 
Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 
20-64 år. 

Investeringar 

Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv 1 522 5 390 1 631 
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar, tkr, kommun dividerat med 
antal invånare. 

Forskning och utveckling 

Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv 109 44 
Kostnad forskning och utveckling kommun. kr/inv. Avser utgifter för egen FoU + 
utgifter för utlagd FoU (uppdrag). 

Eftergymnasial utbildning 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 46,0 46,6 47,1 
Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år 
samt forskarutbildning. 

  

http://www.kolada.se/
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6.8 Sammanfattning och analys av dimensionen Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet är kopplat till social och ekologisk hållbarhet 
Många av indikatorerna för social och ekologisk hållbarhet är mycket relevanta som 
indikatorer även för ekonomisk hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Kommande visionsrapporter kan med fördel kompletteras med samhällsekonomiska 
kalkyler för några av indikatorerna.   
 
Hållbart företagande och arbetsliv 
Lerums kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i antal nyregistrerade före
tag per tusen invånare. Antalet företag med miljöledningssystem har däremot minskat 
till hälften mellan 2012 och 2018. Lerum har också en av landets absolut högsta utpend
lingar. För en långsiktig hållbar utveckling i Lerums kommun behöver det skapas fler 
arbetstillfällen i närområdet och i ett framtida hållbart samhälle behöver det vara lätt 
och effektivt att resa på annat sätt än med bil. 

-

-

 
Självförsörjningsgrad av livsmedel 
Sverige importerar ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi 
exporterar. Vi importerar även produkter som direkt konkurrerar med den svenska pro
duktionen, exempelvis kött, frukter och grönsaker och mejeriprodukter. Sveriges själv
försörjningsgrad varierar mycket, både mellan olika produkter och under året. Åker
arealen minskar i Sverige, i Västra Götalands län och i Lerums kommun. 

-
-

-

 
Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling 
Utifrån tillgänglig statistik går det inte att se någon tydlig utveckling mot mer hållbar
hetsanpassade inköp i kommunens verksamhet. Den ekonomiska dimensionen är en 
integrerad del av hållbarheten. I flera fall är det möjligt att både hålla nere kostnaderna 
och samtidigt göra miljöanpassade och/eller etiska inköp. Det är nödvändigt att arbeta 
med delvis andra hållbarhetskrav för att åstadkomma mer hållbara upphandlingar/inköp. 
Flera verksamheter i vår omvärld eftersträvar redan idag långsiktigt hållbara affärsmo
deller med betydande inslag av cirkulär ekonomi.  

-

-

 
Återbruk, återvinning, energiutvinning och deponering 
I en nationell jämförelse har Lerums kommun en stor mängd grovavfall, men förhål
landevis lite hushållsavfall i övrigt. Hushållsavfallet materialåtervinns till mer än 40 %. 
Drygt hälften går till förbränning och energiutvinning. Ca 6 % hamnar till slut på 
deponi. Tidningar, returpapper och förpackningar materialåtervinns genom det så 
kallade producentansvaret. Den insamlade mängden har minskat på senare år. Det beror 
huvudsakligen på en minskning av mängderna tidnings- och returpapper samt glas
förpackningar. Troligen avspeglar detta ändrade konsumtionsmönster genom att färre 
prenumererar på papperstidningar och att plastförpackningar ersatt glasförpackningar. 

-

-

 
Åtgärder för att förbättra avfallshantering, återbruk och återvinning i Lerums kommun 
Renhållningsenheten vidtar en rad åtgärder för att öka återbruk och återvinning samt 
minska avfallsmängderna i kommunen. Enheten deltar även i flera projekt med GR och 
Västra Götalandsregionen. Sedan flera år tillbaka samarbetar kommunen med Myrorna, 
”Återbruket” (Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad), Röda korset med flera. 
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Möblerum (kommunens annonsportal för återbruk) och naturarbetsgruppens aktiva 
arbete med detta inklusive transporttjänster är ytterligare ett gott exempel.  
 
Urval av indikatorer om ekonomisk hållbarhet från Kolada 
Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, innehåller några indikatorer för ekonomisk 
hållbarhet. Inom ramen för denna rapport presenteras ett urval utan någon analys. Man 
kan ändå på goda grunder hävda att en hög sysselsättning och en förhållandevis hög 
andel som har eftergymnasial utbildning är gynnsamma faktorer för ekonomisk hållbar
het i Lerums kommun. 

-
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