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Förord
Skövde fortsätter att växa samtidigt som framtidsutmaningarna
blir större.
Redan idag gör Skövde kommun mycket inom miljöområdet,
men för en hållbar samhällsutveckling behöver vi både göra
mer och intensifiera arbetet. Skövde ska vara en god förebild
när det gäller vår egen miljöpåverkan. Det blir vi genom att
ställa miljökrav i upphandlingar, göra ansvarsfulla investeringar och välja klimatsmart resande. I flera fall kan detta också
innebära att innovativa lösningar kan prövas och göras tillgängliga för övriga delar av samhället.
När det gäller ekosystemens återhämtning och bevarandet
av den biologiska mångfalden är det särskilt bråttom. Idag går
utvecklingen inom dessa områden åt fel håll. Sverige är inget
undantag – klimatförändringarna slår hårt även mot våra egna
ekosystem, både i skogen, inom jordbruket och i tätorten. Utsläppen av växthusgaser behöver minska i snabbare takt samtidigt som landskapets ekologiska samband behöver stärkas i
den fysiska planeringen.
Eftersom framtiden präglas av osäkerhet och risker, målkonflikter och bristande rådighet är det oerhört viktigt att
få till en god styrning. Vi behöver förbättra de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna, skapa en översyn av våra
investeringar för att minska deras negativa miljöpåverkan
samt analysera incitament och styrmedel för ett hållbart
samhälle. För att lyckas med det krävs ännu mer samarbete
och strukturerade arbetssätt.
För att vägen mot målet ska bli tydlig krävs att alla verksamheter och aktörer har en gemensam målbild av hur miljö- och

klimatarbetet ska drivas framåt. Det kan vi åstadkomma genom
att ta fram klimatplaner, öka kraven i våra upphandlingar samt
värna om och utveckla kommunens gröna områden ännu mer.
På det viset kan vi behålla och utveckla ett samhälle som står
emot klimatförändringar. Rätt insatser nu kommer att minska
Skövdes kostnader och sårbarhet framöver.
Det är möjligt att åstadkomma goda resultat på ett effektivt sätt
tillsammans. Låt oss göra det.

Ulrica Johansson
Kommunalråd (C) och miljöpolitisk talesperson

Caroline Hagström
Samhällsbyggnadschef
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1. Sammanfattning
Många pusselbitar behöver läggas för att skapa hållbar samhällsutveckling. Både stora och små initiativ
behöver beskrivas – tunga, tekniska investeringar
lika väl som mjuka, beteendepåverkande värden.
Alla delar bidrar till utvecklingen. Denna miljöredovisning är ett sätt att lyfta olika miljöhändelser som
under 2019 har betydelse för Skövde.
Skövde kommun har börjat införa klimatanpassning i verksamheten. Få kommuner har gjort det så renodlat som Skövde –
och arbetssättet har gett resultat. I den senaste kartläggningen
har Skövde 2019 klättrat upp bland de fem bästa kommunerna i
Sverige när det gäller klimatanpassning. Så sent som 2017 låg vi
runt plats 100.
På Frostaliden står Sveriges största bostadsområde med
höga hus av trästomme nästan klart. Den sista inflyttningen
sker i april 2020. Husen är byggda av klimatsmarta material
och området är mycket attraktivt med närhet till det mesta.
Det hållbara byggandet har väckt stort intresse i Byggsverige.
Frostaliden har tagit emot många studiebesök som kommit för
att se ett projekt som är nationellt trendsättande.
Under 2019 har ett spännande projekt inletts i Timmersdala.
Projektet heter KomILand – en förkortning av Kombinerad
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mobilitet i landsbygder – och har bland annat uppmärksammats i nationell media. Initiativet har lett fram till en lokalt
anpassad meny av mobilitetstjänster som baserats på medborgarnas behov. I den mobilapplikation som Timmersdalaborna
kommer att använda genom projektet under 2020 kan man
bland annat köpa biljetter till Västtrafik, boka närtrafik, dela bil
med grannarna och dela en eldriven minibuss som kan bokas
för samåkning.
Under 2019 deltog över 4 200 registrerade skräpplockare i
Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning i Skövde. Det stora
deltagarantalet innebar rekord för Skövde, som placerade sig
på topp 5 bland kommuner med flest skräpplockare i Västra
Götalands län. Skräpplockarkampanjen är ett bra tillfälle att
arbeta pedagogiskt med frågor om nedskräpning, återvinning
och konsumtion. Förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner plockar skräp – både för att göra sin närmiljö lite
finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.
I Parisavtalet ingår att skapa en fungerande finansieringsmarknad för hållbara investeringar. Finansiella flöden måste
vara förenliga med investeringar som reducerar växthusgasutsläpp. Dessutom måste flödena stödja omställningen till ett
samhälle som kan hantera ett föränderligt klimat. Skövdes
kommunkoncern har till och med september 2019 finansierat
16 olika projekt med så kallade gröna lån*, till ett sammanlagt

värde av 2,3 miljarder kronor. På det viset är kommunens investeringar öppna för aktörer som vill investera hållbart.
Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en ny
klimatplan för Skövde kommun. Under hösten 2019 har arbetet
med planen pågått. Skövdes nuvarande energi- och klimatplan gäller till och med 2020, så att ta fram en ny plan är helt
nödvändigt.
Genom att låna ut lastcyklar till Skövdeborna vill kommunen
inspirera till klimatsmart mobilitet. Nu sker uthyrningen direkt
via Stadshusets kontaktcenter istället för via Stadsbiblioteket.
Utlåningen kan betraktas som en succé – sedan den startade
har cyklarna varit bokade 100 procent av tiden.

*Gröna lån kräver att investeringsprojekt måste uppfylla fördefinierade
hållbarhetskriterier.
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2. Grönstruktur och biologisk mångfald
Naturvård

Åtgärdsförslag för Paradissjön
En utredning om Paradissjön är nu klar. Utredningen, som
finansierats via LONA*, föreslår bland annat åtgärder som
förbättrar fåglars livsmiljöer i sjön. Det handlar om att utöka
strandängarna genom muddring och röjning samt att skapa
öar för fåglars häckning. Den långsiktiga betesskötseln är också
viktig för att upprätthålla områdets värde för fågellivet. Det
finns även förslag om att skapa fågeltorn och rastplatser för
rekreation och upplevelser. Skövde fågelklubb arbetar vidare
med att genomföra projektet i samarbete med markägaren
Fortifikationsverket.

Skyddsvärda träd
De senaste åren har kommunen fortsatt att inventera särskilt
skyddsvärda träd, framför allt i Skövdes centrala park- och
naturmarker. Totalt registrerades cirka 100 nya träd. Informationen finns nu som underlag i kommunens interna kartor och
i länsstyrelsens databas. Det största trädet inne i staden är en
hamlad ask som är 5,7 meter i omkrets. I både Sparresäter och
Klagstorp finns ekar som mäter drygt 7 meter i omkrets

Samarbete mot övergödning i Tidan
– Lokalt engagemang för vatten (LEVA)
Ett projekt har dragits igång för att minska övergödningen och
samtidigt förbättra vattenhushållningen i Tidans avrinningsområde. Tidans vattenförbund och Hushållningssällskapet
Skaraborg står bakom projektet, som har tre syften.

Den biologiska mångfalden ska bevaras, utvecklas och återskapas så att alla naturligt förekommande växter och djur kan
leva i livskraftiga bestånd och under naturliga betingelser.
Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i
vår naturmiljö. Arterna kan orsaka svårigheter för inhemska
växter, djur och ekosystem samt även för samhället och dess
invånare. En främmande art blir invasiv om arten har en stark
tillväxt och konkurrerar ut inhemska arter på land eller i vatten. Jättebjörnloka, blomsterlupin, parkslide och signalkräfta
är exempel på sådana arter i Skövde som ställer till problem.

Nya naturreservat i Skövde
Naturreservaten Stora Klyftamon och Stora Bjursjön har båda
utökats. Tillsammans är de nu ett av Skövdes största sammanhängande skogliga naturreservat. Klyftamons utökning på
cirka 18 hektar kom till efter ett initiativ från en av områdets
markägare, som lämnade in en intresseanmälan om områdesskydd till länsstyrelsen. Både Klyftamon och Stora Bjursjön har
en tydlig vildmarkskaraktär och områdena är viktiga för många
djurarter, växter och svampar. Utökningen av Stora Bjursjön
med cirka 115 hektar har mestadels skett på mark som staten
har köpt in från Sveaskog AB.
Sedan några år tillbaka har bävern återigen etablerat sig i
Stora Bjursjöns sjöar och små vattendrag. Bäverns dämningar
har tydligt påverkat naturvärdena på ett positivt sätt. En
besöksparkering planeras i anslutning till naturreservaten
Borgehall och Stora Bjursjön.
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*LONA är en förkortning för Lokal naturvårdssatsning, som är ett nationellt
bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga
naturvårdsengagemang.

Projektet ska:
1. m
 inska förlusterna av näringsämnen till vatten inom
Tidans avrinningsområde
2. minska transporterna av näringsämnen i vattendragen
3. öka vattenhushållningen
Arbetet bygger på erfarenheter från tidigare lyckade lokala
projekt och genomförs nu i större skala. Tillsammans med
åtgärdssamordnarna inom avrinningsområdena kommer man
att utveckla lokalt engagemang för vatten och införa ett nytt
arbetssätt mot övergödning.
Det unika i satsningen är att det systematiska och dialogbaserade arbetet görs på lokal nivå, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet. LEVA bygger
nämligen på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. Även projektet Greppa
Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning
på gårdsnivå, är med och delar med sig av sina erfarenheter.
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Sjön Östen
Problemet med stickmyggor vid Östen har funnits i många år.
Flera insatser har gjorts för att minska myggornas påverkan på
de boende runt sjön. De senaste fem åren har man bland annat
röjt buskar och fräst tuvor för att göra strandängarna mindre
lämpliga som kläckningsytor för äggen. Åtgärderna kommer att
fortsätta under 2019 till 2021 – både i de områden som ingått i
det tidigare projektet och i nya områden. Totalt rör det sig om
70 hektar strandäng runt hela sjön. Åtgärderna sker i samarbete
med flera kommuner, områdets myggförening samt länsstyrelsen. Arbetet har finansierats med bidrag från Naturvårdsverket
samt Skövde, Mariestads och Töreboda kommuner.
Trollstigen
Next Skövde har gjort en ny populär stig på Billingen. Trollstigen, som den kallas, är en stadsnära vandring som löper mitt i
Billingens skog. Här vandrar besökaren genom den pittoreska
Rhododendrondalen i ett fint landskap nedanför platåbergets
kant. På vägen passerar man hagmarker och gamla tvättinrättningar intill en porlande bäck. Efter några kilometers vandring
når vandraren Billingens östra sida, där man ser bergets diabaspelare och kan njuta av den majestätiska utsikten vid Ryds
grottor. På vägen tillbaka passerar man genom det populära
Skogsmulleriket.
Trollstigen är alltså en vandringsled där man inte bara får
uppleva Billingens vackra och varierande natur, utan också
kan utforska bergets historia. Leden är en rundslinga på totalt
12,4 kilometer som går att dela upp i mindre promenader på
antingen 2,6 kilometer eller 8,1 kilometer. Trollstigen utgår från
en stig precis intill Billingebadet.
Vildsvinen i Skövde
I Sverige fanns det vildsvin ända fram till 1700-talet, då arten
utrotades. Under 1900-talet kom dock vildsvin från hägn ut i
det vilda och sakta men säkert började en ny population att
etablera sig. Så sent som för 40 år sedan fanns färre än 100
vildsvin i Sverige – idag finns det drygt 100 000 individer. Även
om vildsvin noterats i Skövde även tidigare var det först under
2019 som spridningen tog hög fart. Viltolyckor med vildsvin
blev då vanligare och numera kan man i stora delar av Skövde
se många spår från bökande individer.
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Svampvecka på Flämslätt
2019 års nationella mykologivecka uppmärksammades i
Flämslätt med Västgötabergens svampklubb som arrangör. Mykologiveckan infaller en gång per år och firas på olika platser i
Sverige då svampintresserade inventerar svamptillgången och
träffas både för det vetenskapliga och samhörigheten. 2019 års
möte blev väldigt lyckat eftersom hösten var relativt rik på nederbörd. Totalt registrerades drygt 900 svamparter på en vecka,
vilket tydde på ett mycket bra år. Skaraborgs variationsrika natur med allt från stäppartade torrängar och kalkbarrskogar till
rikkärr och hassellundar rymmer en fantastisk svamprikedom.
Denna blev väl dokumenterad under veckan.

Park- och tätortsnära natur
Biparadis för att gynna bin
Under året har Skövde kommun anlagt ett biparadis med
tillhörande ängar på en 600 kvadratmeter stor yta i Trädgårdsstadens område. I botten av ängen har makadam lagts. Därefter
har man fyllt på med sand för att magra ut lerjorden och
sedan har man sått en torrängsblandning med inslag av korn.
Sexkantiga rutor i galvat stål omger ängarna, och området utgör en del av en promenadslinga där det finns bänkar för vila.
I närheten har träd skulpterats som utsmyckning. Trädstockar
från avverkade träd har också lagts kvar i solbelysta lägen.
Dessa fungerar både som möjliga bomiljöer för insekter och
som sittplats och/eller balanslek för barn.
Lekplatsen som ligger precis intill är byggd i de miljövänliga
materialen lärk och robinia. Parkenheten undviker att använda

impregnerat trä och miljövänligt virke brännmärks med LARIX
för att det tydligt ska synas vad som är vad. Fortfarande sätts
impregnerat virke tyvärr upp av misstag inom kommunens
verksamheter. Att ta hand om uttjänt tryckimpregnerat virke är
kostsamt. Som underlag vid lekplatserna har parkenheten använt flis från egen avverkning istället för konstgjorda material.
Vid viadukten till Pansarregementet (P2) har det ensidiga tallbuskaget tagits bort. Istället har en örtrik ängsblandning såtts
in i den sydvända slänten. Förändringen ska gynna insekterna
och göra området vackert.
Återbruk
Parkenheten fortsätter att återanvända och rena sand istället
för att köpa ny sand till lekplatser och andra platser. I år har
detta gjorts i större skala än tidigare. Enheten har också återanvänt växtmaterial, exempelvis genom att i flera fall använda
perenner vid omgestaltningar bland annat i Garpaparken.
Dessa växter har förgyllt tillvaron på flera platser.
Ryds ekoodling
Ryds ekoodling blomstrar och föreningen har fått en egen
styrelse. Kavelbrogymnasiet har också byggt en liten kolonistuga i området. Stugan har tak av lärkträ och kommer att
öppnas under 2020. Området har kompletterats med bärbuskar, fruktträd och lekutrustning som ökar den sociala trivseln.

Mindre gift i skötseln
Hetvattenbekämpningen har fortsatt, men användningen
av hetvatten kräver 3–4 gånger fler bekämpningstillfällen än
Roundup. Det vore därför en tydlig fördel om kommunen
hade en egen maskin. En hetvattenmaskin är dyr att köpa in
men skulle vara mycket användbar. Dessutom skulle man tack
vare inköpet slippa använda ett omdiskuterat kemiskt medel
som Roundup. I övrigt används ekologisk jord och näring till
alla rabatter och krukor med gröna arrangemang.
Ett ramavtal har tecknats för att kunna ställa mer miljökrav
på entreprenader och konsulttjänster
Hertig Johans torg – biokol och ätbara växter
På Hertig Johans torg har undervattensmagasin anlagts för att
klara kraftiga regn, så kallade tioårsregn. Parkenheten har valt
kvävefixerande träd och växtbäddarna har byggts upp med bland
annat biokol. Om biokol används rätt kan det binda näring, och
det ökar också jordens vattenhållande förmåga. Dessutom fungerar biokol som en koldioxidsänka.
Möblerna på torget är i trämaterialet accoya. Materialet har
genomgått en miljövänlig behandling som kallas acetylering.
Möblerna är också lokalproducerade av Olby.
Temat för årets sommarblommor var hett och kryddigt, för
att fira att Matfestivalen fyllde 30 år. Det innebar att planteringarna innehöll ätbara växter och kryddor. Personalen kunde
konstatera att växterna skördades, exempelvis peperoni.
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Värdefulla träd och almsjuka
När ett större träd tas ned försöker parkenheten ersätta det
med två nya. Det fungerar dock inte i alla projekt eftersom
det anses fördyrande. Det är önskvärt med en policy som
stöd för ett sådant krav, så att inte krontäckningen i stadens
tätare delar minskar. Exempel på platser som fått nya träd är
Boulognerskogen, där många träd har tagits ned till förmån
för nya byggnationer. Vid kvarteret Diana har kompensationsåtgärder genomförts både på Staketgatan och i Garpaparken.
Även vid kvarteret Försäljaren (vid Coop-rondellen) har fem
träd planterats, som kompensation för dem som fått ge vika
för utbyggnaden av rondell och bussfält. I Trädgårdsstaden har
två träd planterats i biokol-jord.
Totalt har ett 50-tal nya träd planterats under hösten, främst i
Trädgårdsstaden etapp 2. Kommunen planterar medvetet arter
av olika slag. På så sätt sprider vi riskerna om nya artspecifika
sjukdomar dyker upp.
Under 2019 fick den stora allén vid golfbanan utmed Simsjövägen äntligen sina trädkronor beskurna på torrved. Många
medborgare har anmält oro för nedfallande grenar. För att
insekterna ska kunna fortsätta att frodas lades allt nedtaget
material i en faunahög i en anslutande hagmark.
Almsjukan fortsätter att påverka Skövdes almar starkt.
Svampsjukdomen sprids via almsplintborren och slår snabbt
ut trädets flöde mellan rötter och krona. Ett drygt 100-tal almar
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har under året tagits ned, de flesta i våra bostadsnära skogsmarker. Även i Boulognerskogen har vi tvingats ta ned tio träd.
Angripna almar som är helt döda flisas upp. Nyss angripna
träd plockas bort ur skogen så fort som möjligt för att förhindra ökad spridning, och säljs som brännved. Parkenheten är i
stort behov av ökade resurser för att kunna åtgärda alla almar
som kommer att drabbas och/eller dö de kommande åren. För
varje år sprider sig sjukdomen till fler träd och nya områden.
Överskottsmassor
Hanteringen av de överskottsmassor som skapas i en växande stad har blivit bättre. Numera är hanteringen kontrollerad. Fortfarande finns dock mycket att göra för att
ytterligare förbättra situationen och använda massorna mer
optimalt.

Skogsbruk
Granbarkborrar
Skogar i hela Sverige har drabbats av stora granbarkborrehärjningar – så även Skövde. Kommunen har haft stort fokus
på detta under året. På många ställen har avverkning skett
manuellt i liten skala. Virket måste tas bort innan granbarkborrarna svärmar. När de har svärmat första gången tar man
ned träden. Den här sommaren har det varit extra svärmningar. Forskarna tror att granbarkborrarna på grund av de
milda vintrarna övervintrar i träden istället för i marken,
vilket leder till större skador. Virkespriserna har gått ned
eftersom stora volymer skadat virke har tagits ur skogen. Vid
naturreservatet Billingekleven och vid Ryds grottor har det
varit stora angrepp.
Skogsavverkningar

Årets huggningar
Årets planerade huggningsinsatser var förlagda till bergssluttningens norra del. Tack vare den gynnsamma väderleken kunde flera områden huggas som inte gåtts igenom
tidigare. Skogsentreprenören som vi har avtal med har
kompletterat sin maskinpark med en maskintyp som är mer
skonsam mot marken. På så sätt blir vi inte lika beroende av
frusen mark utan kan arbeta oss igenom fler områden utan
att orsaka markskador.

•	  20 hektar ungskog har röjts vid Simsjön. Dessa skogar har

2

Skogsvård
Under året har kommunen satt 12 000 plantor (både gran och
tall) fördelade på olika områden. Skogsstyrelsen rekommenderar särskilt plantering av tall eftersom den har blivit ovanligare
de senaste 50 åren. För att minska risken för betningsskador
fördelar man tallplantorna över olika områden.
Vindskydd på Kultomten
Vid ridskolan på Kultomten har ett vindskydd för både hästar
och ryttare byggts på kommunens mark. Vindskyddet är tillverkat av kommunens eget virke.
Forest Stewardship Council
Kommunen har haft en intern revision av FSC Grönt Paraply*.
Tre mindre avvikelser noterades. Avvikelserna bottnade i områden som skulle vara lövdominerade som inte var noterade.

föryngrats efter de kraftiga stormarna Gudrun och Per.

•	 Skogsarbetena i Hentorp avslutades under 2019.
•	 Avverkningar för nya exploateringar har gjorts i Björkebacken, Stöpen.

*FSC Grönt paraply ger ett bevis på att man sköter skogen på ett ekonomiskt,
miljömässigt och hållbart sätt.
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Miljöutbildning

finansieringsmarknad för hållbara investeringar. Finansiella
flöden måste vara förenliga med investeringar som reducerar
växthusgasutsläpp. Dessutom måste flödena stödja omställningen till ett samhälle som kan hantera ett föränderligt klimat.
Skövdes kommunkoncern har totalt finansierat 16 projekt med
gröna lån, till ett sammanlagt värde av 2,3 miljarder kronor. På
det viset har kommunen öppnat sina investeringar för investerare som vill satsa hållbart. Grön finansiering är dessutom lite
billigare än konventionella lån, vilket ger en besparing på för
tillfället 460 000 kronor per år. Investeringar som har tillkommit inom kommunens gröna lån är bland annat vatten-och avloppsutbyggnaden på landsbygden, byggnationen av Dalvägens
förskola och Skövdebostäders nya höghus Grubbagården.

Många mångsidiga måndagar

3. M
 iljöutbildning, samverkan och goda exempel
som gör skillnad
För att komma vidare i miljö- och klimatarbetet
krävs kunskap, samverkan och goda initiativ som
inspirerar till vidare handling. Nedan beskrivs en del
av de aktiviteter som pågår i Skövde.

Träbyggnation sätter trenden

På Frostaliden står Sveriges största bostadsområde med höga
hus av trästomme nästan klart. Den sista inflyttningen sker i
april 2020. Byggnaderna har byggts i klimatsmarta material
och området har blivit mycket attraktivt med närhet till det
mesta. Både privata aktörer och Skövdebostäder har byggt i
området, som består av både hyresrätter och bostadsrätter. Det
hållbara sättet att bygga har väckt stort intresse i Byggsverige.
Studiebesöken har varit många och intresset är stort för ett
projekt som blivit trendsättande nationellt.

KomILand för hållbart resande

Under 2019 har projektet KomILand startat i Timmersdala.
Förkortningen står för Kombinerad mobilitet i landsbygder. Flera mycket välbesökta möten har hållits och intresset
för projektet är stort. Arbetet har också lett till att ett antal
mobilitetstjänster ska erbjudas i en lokalt anpassad meny som
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baseras på medborgarnas behov. I den mobilapplikation som
Timmersdalaborna under 2020 ska använda i projektet kan
man bland annat köpa biljetter till Västtrafik, boka närtrafik
och dela bil med grannarna. Projektet ska också ställa ut en eldriven minibuss som kan bokas för samåkning. Projektet syftar
till att ge människor möjlighet att resa mer hållbart.

Vid Stadsbibliotekets Mångsidiga måndagar har kommunen
fortsatt att erbjuda intressanta föreläsningar på aktuella miljöteman. Ett exempel är när över 90 personer kom och lyssnade
på designforskaren och modedesignern Anna Lidström från
Högskolan i Borås, när hon berättade om hur mode kan bli
mer hållbart. Textilier ligger nämligen tvåa på listan över mest
klimatförstörande verksamheter. Som konstnärlig ledare för
Re:textile, ett affärsutvecklingsprojekt inom mode för cirkulär
ekonomi, hade hon mycket matnyttigt att säga. Anna Lidström
berättade bland annat att man kan använda befintliga textila
produkter och resurser på nya sätt, oavsett om de kommer från
den privata garderoben eller från modebranschens överproduktion eller realager. Hon lyfte också hur design kan påverka
modebranschen i en mer hållbar riktning och vittnade om
unga människors stora nyfikenhet på området.

Agenda 2030 på lokal nivå

Skövde kommun ska vara en grön och hållbar kommun.
Vi ligger bra till jämfört med andra lokala aktörer i en nationell jämförelse av Agenda 2030. FN:s globala hållbarhetsmål
Agenda 2030, som beslutades 2015, har som mål att till 2030 nå
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling världen
över. Kommuner och regioner har pekats ut som viktiga aktörer
i att genomföra agendan – i kommunerna förenas de globala
målen med verkligheten. Skövde kommun ska börja inventera
hur kommunens arbete, styrning och ledning lever upp till
målen i Agenda 2030 på global nivå.
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Kemikaliesmart kommunorganisation

Sektor barn och utbildning har gjort en instruktion för hur
förskolan i Skövde ska fasa ut olämpliga produkter och hur
man ska upphandla och köpa in nya produkter. Dessutom
byter fastighetsenheten kontinuerligt ut alla PVC-mattor mot
ftalatfria linoleummattor. 8 500 kvadratmeter av totalt 10 000
kvadratmeter mattor har hittills bytts ut. Genom att minska
riskerna i barns vardag får barnen en tryggare start i livet.
Små barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga
på saker och är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det är
viktigt att förskolan skyddar barnen och även pedagogerna
mot kemiska ämnen som kan vara farliga.
All personal på Skövde VA-verk är väl medvetna om de
risker som kemikalier för med sig. Här arbetar man ständigt
för att hitta produkter med mindre miljöpåverkan. I slutet av
2019 hade verksamheten sammanlagt 249 inventerade och
riskbedömda kemikalier i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet iChemistry. Varje år inventeras alla kemikalier. Samtidigt sammanställs vilka kemikalier som finns
på restriktionslistor, för att se om det finns likvärdiga och
miljövänligare produkter.

Besök hos Klimatkommunerna

Under hösten besökte Skövdes miljöstrateg Klimatkommunernas nätverksträff i Linköping. Klimatkommunerna är en
förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med
lokalt klimatarbete. Deras arbete är mycket inspirerande. De
37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige
och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa
åtgärder. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Genom att lyfta
fram möjligheter, hinder och drivkrafter är de en pådrivande
aktör i det nationella klimatarbetet.

Hela Skövde ska utvecklas hållbart

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Skövdes
tätorter i ytterområdena ska utvecklas startade kommunen
under 2019 en process kring tätortsutveckling. Syftet är att
tillsammans med dem som bor, vistas och verkar i sju av
Skövdes tätorter skapa förutsättningar för att stärka hela
Skövdes attraktionskraft och öka livskvaliteten i kommunen.
Medborgardialogen är en central del i arbetet. Den är också en
förutsättning för att få medborgarnas perspektiv och tillsammans kunna skapa en gemensam bild av vad orten behöver för
att fortsätta utvecklas. I dialogerna får medborgarna möjlighet
att tycka till om hur det är att leva och bo på orten. De kan
också lämna sina perspektiv på hur vi kan nå en mer hållbar
utveckling i framtiden.

Skövde fortsätter att låna grönt

Hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen att kommunens
hållbara investeringar skulle finansieras med så kallade
gröna lån *. I Parisavtalet ingår att skapa en fungerande
*Gröna lån kräver att investeringsprojekt måste uppfylla fördefinierade
hållbarhetskriterier.
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Miljöutbildning

Skövde i en City Challenge

Skövde kommun deltar i WWF:s One Planet City Challenge.
Städer som vill delta i One Planet City Challenge rapporterar
sina klimatmål, utsläpp och åtgärder via en internationellt
erkänd klimatdataplattform. Plattformen står för transparens,
jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata
på nationell och lokal nivå. Genom att delta i WWF:s initiativ
och nätverk får Skövde kommun ta del av forskningen bakom
WWF:s utvärderingsramverk. Forskningen visar hur städerna
linjerar med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. I årets utmaning får alla deltagande städer råd kring snabba utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Råden baseras på ledande
global forskning.

Mycket hände kring Earth Hour 2019

Som vanligt anordnade Skövde kommun många aktiviteter
med andra aktörer i samband med Earth Hour. På programmet
fanns mycket att välja på för både gamla och unga. Skövdeborna kunde träffa miljöexperter på Elins Esplanad, pussla
kluriga klimatpussel och tävla bland Agenda 2030-kuber.
Bland besökarna fanns ett stort intresse för att samtala om
miljö och klimat.
Dave Karlsson, stationschef och forskare på Station Linné på
Öland, föreläste för både studenter och barnfamiljer både hos
Högskolan i Skövde och Balthazar Science Park. Han förmedlade om vikten av att bevara den biologiska mångfalden inte
bara handlar om kärleken till växter och djur. Våra arter renar
luften, tar hand om avfallet, håller skadegörare i schack och
bidrar till att vi får mat på bordet. Insekterna är en oumbärlig
resurs och vi människor som art kan inte överleva utan dem.
Annika Gustafsson och Victoria Svensson från REKO-ring Skövde presenterade vad en REKO-ring* är, hur den fungerar och
hur Skövdes REKO-ring blev störst i Sverige. Några producenter
medverkade och flera besökare gick nöjda hem med lokalproducerade varor efteråt.

Miljöpriset 2019

Under Näringslivsgalan delade kommunalråd Ulrica Johansson
(C) och samhällsbyggnadschef Caroline Hagström ut Skövde
kommuns miljöpris. I år fick Lorentzons Styr AB ta emot priset
för sitt ihärdiga och resultatgivande arbete med att energieffektivisera fastigheter, både lokalt och nationellt.

Miljöutbildning
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Lösningsfokuserade företag som Lorentzon Styr AB behövs mer
än någonsin. De vågar, har viljan och innovationskraften och
har sedan 1998 bidragit till energieffektiviseringar lokalt och
nationellt. Med helhetsperspektiv och med ekonomisk garanti
på investeringen bidrar de kraftfullt till stora energibesparingar
inom hela fastighetsbranschen. Samtidigt som företaget skapar
ett optimalt inomhusklimat för brukarna.

Utställningen Overview

I slutet av november rymde Hertig Johans torg en spännande
utställning med 32 fotografier av drygt 300 kvadratmeters
yta. The Overview är en bild- och konstutställning som visar
människans avtryck på vår jord. Bilderna, som är fotograferade
cirka 600–800 kilometer från jorden, ger hisnande perspektiv
och ett helt nytt sätt att betrakta jorden.
Detta var tredje gången Overview ställdes ut i Sverige. Utställningen har tidigare setts av fler än 200 000 besökare. Den
9 december visades också dokumentären Overview på Stadsteatern. I samband med visningen hölls också föreläsningar
för både gymnasielever och allmänhet. Författaren Benjamin
Grant berättade om bilderna och varför han skapade boken om
hur jorden ser ut från rymden, men pratade också om hur man
kan uppmuntra unga till entreprenörskap inom hållbarhet och
miljö. Utställningen passade väl in i uttrycket av vårt nya torg
och besökarna var många under vintermånaderna.

Pedagogisk verksamhet av VA-verket

Studiebesöksverksamheten ökade stort för Skövde VA-verk
under 2019 – faktiskt med hela 350 procent jämfört med 2018.
Totalt kom 463 personer på studiebesök. Detta var möjligt tack
vare att VA kom till skolorna med medtaget material, istället
för att eleverna tog sig till VA- verket. Världstoalettdagen, som
Skövde VA-verk uppmärksammade tillsammans med Balthazar
Science Center, blev mycket välbesökt. Under dagen fick elever,
lärare och övriga besökare veta hur ett avloppsreningsverk
fungerar och vad som får spolas ned i toaletten. Besökarna fick
även prova på att rena smutsigt vatten med hjälp av silar, filter
och polymer. Evenemanget uppmärksammades av två olika
tidningar – Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter – vilket
var mycket positivt. På så sätt fick ännu fler lära sig vad som får
spolas ned och inte.

Motiveringen löd:
Den bästa kilowattimmen är som bekant den sparade. En lägre
energianvändning innebär en lägre miljöpåverkan. Energieffektivisering av bostäder och lokaler är ett viktigt område för att nå
flera miljömål. Sektorn bostäder och service står för 40 procent av
Sveriges totala slutliga energianvändning.
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*REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad
mat....
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4. Koldioxidutsläpp i Skövde kommun
Enligt Skövde kommuns energi- och klimatplan ska
växthusgasutsläppen per invånare minska med 40
procent mellan 1990 och 2020. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen för Skövde kommun, den energiintensiva industrin borträknad, minskat med 32 procent.
Sedan 2012, då energi- och klimatplanen antogs, har
utsläppen minskat med 22 procentenheter. För att
nå energi- och klimatplanens mål behöver utsläppen
minska med ytterligare 8 procentenheter.

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag att ta fram en ny
klimatplan för Skövde kommun. Planeringen har pågått under
hösten 2019. Skövdes nuvarande energi- och klimatplan gäller
till och med 2020. Att ta fram en ny plan är därför helt nödvändigt för att Skövde ska stå rustat inför framtiden.
Målen i Skövdes gällande energi- och klimatplan gäller
främst energi- och transportsektorns utsläpp exklusive den
energiintensiva industrin. Det beror på att den absolut största
delen av utsläppen från den energiintensiva industrin kommer
från Cementa och Volvo Powertrain. Dessa företags incitament
för att minska utsläppen utgörs av interna mål och av EU:s
system för handel med utsläppsrätter.

Figur 1. Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn per
invånare relaterat till Skövdes mål för utsläppsminskningar till
2020 (ton CO2e/invånare).
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För att nå målen till 2020 behöver stora insatser göras,
främst i transportsektorn. Nyproducerade fastigheter behöver också vara energieffektiva och använda koldioxidneutral
uppvärmning.

Koldioxidutsläpp från industrin

Nationellt står industrin för omkring 34 procent av alla koldioxidutsläpp. I Skövde kommun kommer hela 67 procent av
utsläppen från industrin. Därför ger även små procentuella
förändringar hos industrin stor effekt på kommunens totala
utsläpp. Mellan 1990 och 2013 minskade industrins utsläpp
med 40 procent. Sedan 2013 har utsläppen dock ökat med hela
22 procent, troligtvis på grund av högkonjunkturen.
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Koldioxidutsläpp från transporter

Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan.
Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen
i kommunen. Sedan 2010 har nivån dock sjunkit successivt till
samma läge som i början av 2000-talet. Den generella trenden
för personbilar har varit att utsläppen minskar för varje år.
Men 2017 ökade utsläppen från personbilar igen, till samma
nivå som 2012. Man kan med säkerhet säga att utsläppen inte
kommer att minska i tillräcklig takt för att nå nationella och
kommunala klimatmål. I båda fordonsgrupperna är det främst
effektivare fordon sänker utsläppen. Den tendensen motverkas
dock av att trafikmängden samtidigt ökar, samt att de så kallade
suvarna blir fler.
Figur 2. Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde,
exklusive flyg och sjöfart (kiloton CO2e).
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F örnybar energi i Skövde kommun

Energi i kommunorganisationen

5. Förnybar energi i Skövde kommun
Kommunfullmäktiges vision 2025:
Kommunen använder så gott som
uteslutande förnybar energi
Andelen förnybar energi 2017 – industrisektorn
exkluderad

När Skövdes energi-och klimatplan antogs 2012 låg andelen
förnybar energi strax under 40 procent. Sedan dess har den
ökat till 46 procent, vilket är den högsta noteringen sedan
mätningen började. Den icke förnybara energin domineras
av den bensin och diesel som används i transportsektorn.
Industrins transporter ingår också här eftersom de inte särredovisas av SCB. I fjärrvärmen räknas en del av avfallsförbränningen som icke förnybar. Som en jämförelse visar statistik att
ungefär hälften av den el som producerades i Norden under
2017 var icke förnybar.
För att nå visionen till 2025 behöver vi arbeta vidare med att
skapa förutsättningar för ett förnybart samhälle. Den absolut största utmaningen i närtid är att sänka andelen fossilt
bränsle som används för transporter. I och med de senaste
årens snabba teknikutveckling för elektrifierade fordon är
det dock fortfarande möjligt att drastiskt minska fordonens
utsläpp fram till 2025. Dessutom måste bostäder som byggs
i kommunen ha låg energianvändning samt kunna drivas på
enbart förnybar energi.
För att främja användningen av biodrivmedel genomförde
regeringen 2018 så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska
Figur 3. Förnybar och icke-förnybar energi 2017 (exklusive
industrisektorn).

Metod och datakällor
Andelen förnybar respektive icke förnybar energi beror på
vilka typer av bränslen som används samt hur fjärrvärmen
och elen produceras. För att bestämma andelen förnybart har
SCB:s statistik över kommunal och regional energianvändning
använts. För att miljövärdera elen har nordisk elmix använts.

6. Energi i kommunorganisationen
Under 2019 var 68 procent av energin som användes i kommunorganisationen förnybar. Den relativt höga siffran beror
framför allt på att fjärrvärmemixen har en hög andel förnybar energi. De 32 procent som klassas som icke förnybar
energi består till stor del av el från icke förnybara källor och
av fjärrvärme som producerats genom avfallsförbränning.

Metod och datakällor
Data för kommunorganisationen har hämtats från sektor
service, Skövdebostäder och Skövde Värmeverk. För konvertering från vikt, volym och bränsletyp till energi har värmevärden från Energimyndighetens datalager använts.
För att miljövärdera elen har nordisk elmix använts.
Andelen förnybart material i fjärrvärmen har räknats ut
med data från Skövde Värmeverk och SCB. SCB:s värdering
har använts som grund för värderingen av hur stor del av
avfallet som är icke förnybart.

Figur 4. Andelen förnybar energi som används av hela kommun
organisationen.

växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats varje år. Reduktionsplikten bör på sikt medföra att
andelen förnybart i bränslemixen ökar nationellt. Detta bidrar
till att nå Skövdes vision.
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Skövde Biogas levererade 22,7 GWh uppgraderad gas till
fordonsbränsle vilket var 8 procent högre än 2018. Vid bolagets
egen dispenser, där man tankar 100 procent lokalproducerad
fossilfri biogas, såldes 2 GWh. Anläggningen tog emot ca 43 000
ton substrat från slakteri, avfall från hushåll och livsmedelsproduktion samt gödsel. Under året producerades 53 000 ton
gödsel i anläggningen varav 35 procent var kravcertifierad och
65 procent konventionell.
Skövde Biogas tar in substrat som höjer andelen kravgödsel
eftersom det finns en hög efterfrågan på den. Att få upp kvävehalten i inkommande substrat resulterat till en bättre och mer
efterfrågad slutprodukt. Transportsträckorna hålls nere genom
att hämta substrat och leverera biogödsel inom närområdet.
Förbättringar i anläggningen och en hög noggrannhet har
minskat luktklagomålen varje år och inga klagomål noterades
alls under 2019.
En viktig del i anläggningen som Skövde Biogas jobbar hela
tiden med är att producera den mängd biogas som marknaden
efterfrågar vilket resulterat i mindre fackling*.
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Under 2019 kom 82 procent av fjärrvärmen från förnybara
energikällor. Som icke förnybart räknas delar av det förbrända
avfallet samt den olja som används när annat bränsle inte
räcker till. Att avfall förbränns i ett kraftvärmeverk är dock inte
nödvändigtvis negativt för miljön, eftersom avfallet annars
hade hamnat på deponi där utsläppen hade blivit större. För att
beräkna mängden förnybar el används nordisk elmix för 2017
– nyare data än så finns inte att tillgå. Ungefär hälften av den
el som producerades i Norden under 2017 var icke förnybar.
En stor del av den icke förnybara elen kommer från kärnkraft,
som har låg klimatpåverkan trots att den är icke förnybar.
Enligt visionen Skövde 2025: Kommunorganisationen 2025
ska använda så gott som uteslutande förnybar energi. För att nå
visionen krävs beslut om att antingen köpa in eller producera
egen förnybar el och fjärrvärme.

Kommunen använder också energi i form av bränsle till transporter. I Skövde är energiåtgången för transporter liten i jämförelse med den energimängd som används för el och värme.
Men i ett nationellt perspektiv är transportsektorns utsläpp en
stor post. Därför är det viktigt att även kommunorganisationen
fasar ut fossila fordonsbränslen. 2019 var 18 procent av energin
till transporter icke förnybar i Skövde kommun, vilket är mer
än 2018. Dessa 18 procent består enbart av bensin och diesel.
För att minska denna andel ytterligare behöver kommunen
sluta att köpa in fossildrivna fordon. Samtidigt behöver vi byta
ut befintliga fossildrivna fordon mot varianter som drivs av el
eller andra förnybara bränslen.
Figur 5. Andel förnybar energi som kommunorganisationens
fordon använder.
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*Gasfackling är en industriprocess som innebär att man bränner överskottsgas.
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6 Energi i kommunorganisationen

Energiplanering

4

2018 blev det år då Skövde kommun gick från att producera enbart småskalig solel till att skapa betydande produktion i större
anläggningar. Under 2019 har våra anläggningar tillsammans
producerat 217 000 kilowattimmar. De kommande åren planeras en fortsatt kraftig solcellsutbyggnad, både vid nybyggnation
och på befintliga fastigheter.

Energianvändning i kommunala byggnader

Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 vara
20 procent lägre än den var 2009. En tredjedel av minskningen
ska ha genomförts till 2014. Målet gäller energianvändning per
kvadratmeter både för el- och värmeanvändning i byggnader
som ägs och förvaltas av kommunala förvaltningar samt för AB
Skövdebostäder.

Metod och beräkningar
För att beräkna energianvändningen i lokaler och bostäder har
data hämtats från sektor service och Skövdebostäder AB. Den
data som använts är mängden köpt värme, mängden köpt el
samt antal kvadratmeteryta (Atemp). Värmen som har använts
i lokalerna och bostäderna har normalårskorrigerats med
SMHI Energi-index.
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Måluppfyllelse för kommunens bostäder
Tidigare hade kommunens bostadsbolag som mål att minska
energianvändningen i kommunens bostäder med en tredjedel
till 2014. Det målet klarade de. Sedan dess har Skövdebostäder
fortsatt att minska sin energianvändning. 2019 nådde bolaget
ett nytt mål: att minska energianvändningen med 20 procent.
De bostäder som byggs idag är betydligt energieffektivare än
äldre fastigheter. Men stora delar av fastighetsbeståndet är
inte nyproducerat. Därför kan man spara mycket genom att
fortsätta effektivisera de äldre fastigheterna.

109

114

100
115

Under 2018 producerade solcellerna på Skövdebostäders tak
140 000 kilowattimmar el. Solcellstekniken har blivit effektivare
och billigare, och är därmed också en lönsammare investering.
Skövdebostäder har därför solenergi som standard i alla nybyggnationer. Nästa steg blir att installera solcellsanläggningar
i lämpliga befintliga bostadsområden.

250

114

Mer energi från fler solceller

Figur 6. Energianvändningen för kommunens lokaler 2009 till
2019 (kWh/m2).

124

2017 bytte sektor service ut all diesel i sin egen tankanläggning
mot den förnybara dieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja).
Tack vare det blev största delen av allt bränsle förnybart utan
att vi behövde byta ut fordonen. Även om HVO är en förnybar
energikälla har den dock samma utsläpp av kväveoxider, försurande ämnen, marknära ozon, sot och andra hälsoskadliga
partiklar som fossil diesel. Ur miljö- och hälsosynpunkt bör
fokus därför även fortsättningsvis vara att växla om till elfordon
och fordon som kan drivas av förnyelsebara bränslen.

Måluppfyllelse för kommunens lokaler 2019
Mellan 2009 och 2019 har energianvändningen minskat med
ungefär 10 procent. Sedan 2016 är trenden svagt fallande, vilket är positivt. Utvecklingen beror delvis på vårt interna arbete
för att minska energianvändningen i våra fastigheter, men
troligen också på att nyproducerade fastigheter är energieffektivare än äldre. När de nya tas med i statistiken minskar
därför den genomsnittliga energianvändningen. Kommunen
jobbar kontinuerligt med energieffektivisering som en del av
det naturliga underhållet och genom att justera drifttider på
utrustning. Ett stort arbete har också satts igång i och med
Handlingsplan 22. Syftet är att på lång sikt sänka kommunens
energianvändning.
Det är dock högst osannolikt att kommunen skulle nå målet
om att minska energianvändningen med 20 procent till 2020.
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6 Energi i kommunorganisationen

Energi i kommunorganisationen

Figur 7. Energianvändningen för kommunens bostäder 2009 till
2019 (kWh/m2).
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AB Skövdebostäder
Allmännyttans klimatinitiativ
Under hösten 2018 startade Sveriges Allmännytta ett klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de
allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030
och att energianvändningen till samma år ska minska med 30
procent jämfört med 2007. Idag har Skövdebostäder minskat
sin användning med 23 procent. Solcellsanläggningar ses av
flera skäl som en viktig del i att nå målet.
Solcellsanläggningar
Bolaget har avsatt 5 miljoner kronor för investeringar i solcellsanläggningar. Målet är att installera anläggningar där det är
ekonomiskt och tekniskt lämpligt. Under 2019 färdigställdes
fyra anläggningar på Frostaliden.
Två solcellsanläggningar ska under 2020 års första kvartal installeras på Henrikbergsgatan 38 och Regementsgatan
2. Anläggningarna får 118 paneler som tillsammans väntas
producera 32,7 megawattimmar. Dessa ska delvis försörja
fastigheternas tvättmaskiner, hissar, belysning och varmvatten-

uppvärmning med el. Återbetalningstiden, alltså den tid som
det dröjer innan solpanelerna har bekostat sig själva, väntas
vara 12 år på Henrikbergsgatan. Därefter blir elproduktionen
en ren vinstaffär.
Möjlighet till elbilsladdning
Skövdebostäders mål är att alla som vill ha en laddplats för
elbil ska få det. Under 2019 har bolaget fortsatt med enstaka
installationer av laddboxar. I det nya området Frostaliden
kommer det att finnas nio laddstolpar när området står klart.
I skrivande stund pågår en inventering av alla områden och
vilka platser som kan vara lämpliga för installationer och laddinfrastruktur.

6

Annan positiv energi
Skövde Energi gör skillnad på fler sätt – bland annat genom att
bidra till projekt som främjar kunskap, integration, hållbarhet
och miljö. Exempel på sådana projekt är:

•
•
•

Smartmatte, som visar hur matematikkunskaper kan
användas praktiskt i arbetslivet
Natur- och Miljöboken för skolbarn
Skogsmulleriket på Billingen

Under Matfestivalen 2019 var Skövde Energi också med och
instiftade en ny tävlingskategori: Mest klimatsmarta maträtt.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen har under 2019 fortsatt att
arbeta med förnybar energi och hållbara resor. Rådgivningen
ingick i ett flerårigt nationellt projekt kring ökad information
om solceller. Inom det projektet genomfördes en solcellsturné
i Skövdes tätorter.
Under våren 2019 nystartade vi också utlåningen av eldrivna
lastcyklar. Cyklarna, som numera kan lånas i Stadshusets
kontaktcenter, har använts flitigt av invånarna. Lastcykeln är
en förhållandevis dyr cykel. Tack vare utlåningen kan invånare
prova hur en lastcykel skulle passa deras vardag. På sikt kan
det göra att fler väljer att investera i en egen. Under 2020 kommer energi- och klimatrådgivningen att köpa in fler cyklar så
att fler får möjlighet att låna. Finansiellt stöd från Energimyndigheten har gjort satsningen möjlig.

Energibesparande åtgärder på VA-verket

Skövde energi AB
Klimatbokslut
Skövde Energi förser kommunens invånare och företag med
klimatsmart energi. Bolaget strävar efter att vara motorn i Skövdes cirkulära samhällsutveckling. Genom att leverera trygga
och långsiktigt hållbara energilösningar gynnas människa,
samhälle och miljö.
Varje år tar Skövde Energi fram ett miljöbokslut som visar
hur deras verksamhet påverkar de globala koldioxidutsläppen. 2018 förebyggde bolaget 102 279 ton växthusgasutsläpp
tack vare att avfall förbrändes i kraftvärmeverket istället för att
hamna på deponi.
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Under hösten 2019 byttes luftningsmembranen ut i två av
avloppsreningsverkets biologiska reningssteg. De så kal�lade luftningsbassängerna tillförs luft genom inblåsning och
ett aktivt slam bildas. För att reningen ska bli så effektiv som
möjligt krävs en välfungerande syreöverföring och det är
detta som luftningsmembranen till för. När membranen blir
gamla blir luftningen ojämn. Det gör att vissa delar tillförs
för lite syre medan andra släpper ut för mycket luft, vilket i
sin tur leder till ett sämre reningsresultat. Genom att byta ut
luftningsmembranen minskade luftsvinnet och energiförbrukningen minskade.
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Fordon och transporter

förnybart drivna fordon. Tack vare övergången från traditionell diesel till HVO har kommunen alltså lyckats höja andelen
förnybart bränsle vid transporter utan att byta ut bilarna. På
sikt kommer dock även resterande dieselbilar att behöva bytas
ut mot bättre alternativ, för att minska mängden partiklar och
försurande ämnen från avgaser.

Cykelinfrastruktur i Skövde

En hel del nybyggda gång- och cykelvägar har inte redovisats
till den nationella vägdatabasen. Därmed har de inte heller
rapporterats vidare för tillståndsbedömningar och inmätning.
I och med detta har vägstråken inte räknats in i den totala längden gång- och cykelväg i kommunen.
Skövde växer och nya områden tillkommer. Det gör att kommunen behöver lägga ännu mer fokus på cykel som färdmedel,
vilket är tanken med strategin och planen för cykling. Åtgärdsplaner kommer att redovisas i det årliga cykelbokslutet som
framöver ska finnas på Skövde kommuns hemsida.

7. Fordon och transporter
Mål för transporter i den kommunala
organisationen

Figur 9. Fördelningen av de bränslemängder som kommunen köpt
in under 2019.

Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och
privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med
2009. Minst 75 procent av personbilarna ska drivas av
förnybart bränsle eller el. Andelen lätta lastbilar/servicebilar som drivs med förnybart bränsle eller el ska vara 50
procent senast 2014.

El
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2019 drevs 30 procent av kommunens personbilar och lätta
lastbilar av förnybart bränsle eller el. De senaste åren har kommunen fått fler lätta lastbilar och personbilar som drivs helt av
el – 2019 stod de för 13 procent av den totala fordonsflottan.
Utvecklingstakten framöver är svår att bedöma eftersom den
så tydligt påverkas av kommunorganisationens prioriteringar
kring hur fordonsinköp ska göras. Mycket tyder dock på
att andelen inköpta eldrivna fordon ökar när priset på helt
eldrivna bilar faller.
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Bränslen

Fördelningen mellan de olika sorters bränslen som köpts in
kan ses i figur 9 nedan. E85, biogas, HVO och till viss del el
räknas som förnybara bränslen medan bensin och diesel räknas som icke förnybara. Under 2019 sjönk andelen förnybart
bränsle från 85 procent till 82 procent. Endast 30 procent av alla
personbilar och lätta lastbilar drivs av förnybart bränsle eller
av el. Att andelen förnybart bränsle ändå är relativt hög beror
på att HVO, som är en syntetisk diesel gjord på förnybar råvara,
kan användas av dieselbilar. Dessa klassas dock inte som

Åtgärdade områden på cykelnätet
Under 2018 kompletterades cykelvägnätet i Skövde tätort med
en ny sträcka längs bland annat Kavelbrovägen. Syftet är att
underlätta cykling till den nya idrottshallen vid Kavelbro, men
också vidare mot Volvo PV. Gång- och cykelvägen längs Norra
Aspelundsvägen har också kopplats ihop med Karlslundsrondellen vid värmeverket samt med Hjovägen. Sammanlagt rör
det sig om 1,3 kilometer ny cykelväg.
Standarden på befintliga gång- och cykelvägar har också
höjts, till en kostnad av 2,5 miljoner kronor. Vissa gång- och
cykelvägar som används mycket av både cyklister och gångtrafikanter har fått separerande linjer.
Skövde kommun har stöttat Lerdala vägförening i att forma
en ansökan om bidrag från Jordbruksverket. Bidragsansökan
gäller en ny gång- och cykelväg mellan Lerdala och Billingens
golfklubb. Arbetet med ansökan kommer att fortsätta under
2020. Dessutom ska ett möte hållas med Trafikverket för att
komma fram till hur man enklast kan bygga gång- och cykelvägen utan att påverka vägområdet.

7

Genomförda undersökningar
Under 2019 deltog Skövde kommun för sjunde året i Cykelfrämjandets Kommunvelometer – en årlig studie som mäter och
jämför kommuners insatser för cykling.
Skövde landade på trettonde plats bland mellanstora kommuner, med 32,5 poäng. Här finns det utvecklingspotential.
Karlstad vann gruppen, Luleå kom på andra plats och Sollentuna hamnade på tredje plats. Den kommun som fick allra
högst poäng i granskningen var Uppsala.

Laddinfrastruktur

2019 antogs kommunens plan för laddinfrastruktur. Syftet med
planen är att beskriva hur en framtida laddinfrastruktur bör
utformas. Planen ska kunna användas av både kommunala och
privata aktörer. Under året projekterades laddplatser på Sandtorget och vid Arena norr. Dessa platser väntas stå klara under
våren 2020. Dokument som beskriver utformningen av en
laddplats har också tagits fram. Dokumentets syfte är att kommunens laddplatser ska göras användarvänliga, med liknande
utseende och betallösningar överallt.

Genomförda mätningar
I Garpaparken har en cykelräknare med display monterats.
Räknaren visar hur många cyklister som passerar dagligen
och under året. Samma typ av räknare har även satts upp på
Mariestadsvägen, Staketgatan och Vadsbovägen men dessa tre
har ingen display och är därmed inte synliga. Tanken är istället
att de ska användas för att följa upp hur cyklandet förändras
över tid. Uppföljningen sker webbaserat.
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8. Klimatanpassning
Att anpassa samhället till ett förändrat klimat

Den 14 mars samlades många av Skövde kommuns politiker
och chefer för att höra Martin Hedberg, klimatexpert och meteorolog, berätta om klimatets förändringar och dess påverkan
på vårt samhälle. I Skövde kan vi bland annat vänta oss fler
värmeböljor, mer skyfall och längre perioder av torka. Det kan
verka svårhanterligt, men genom att förbereda våra verksamheter på riskerna kan vi mildra eventuella negativa effekter
eller kostnader.
Med hjälp av de kommungemensamma resurser som finns
hos sektor samhällsbyggnad kan alla kommunens verksamheter få hjälp att ställa om. Klimatanpassningsstrategen stöttar
verksamheter på ett strategiskt plan, men också i mer detaljerade frågor. Ju mer kunskap vi har desto mer medvetna kan
vi vara om klimatproblemen och hur samhället kan utvecklas
mer robust. En analys av hur skyfall, så kallade 100-års regn,
påverkar kommunens fastighetsbestånd har påbörjats.
Skövde kommun har börjat att införa klimatanpassning i
verksamheten. Få kommuner har gjort det så renodlat som
Skövde kommun, vilket har gett resultat. I IVL, Svenska Miljö
institutets senaste kartläggning kring svenska kommuners
klimatanpassning har Skövde klättrat från plats 100 (2017) till
topp 5 (2019).
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Bräddmagasin

Som en del av Skövde VA:s strategiska arbete med att
klimatanpassa sin verksamhet har man börjat anlägga nya
bräddmagasin på verket. Vid driftstörningar och planerade
underhåll kan ofullständigt renat vatten pumpas till dessa
nya magasin, för att sedan pumpas tillbaka till reningsprocessen och genomgå fullständig rening. Vid skyfall, en
vädertyp som väntas bli vanligare, kan den hydrauliska
belastningen bli för hög. Trots sin reningskapacitet klarar
reningsverket då inte att ta emot det kraftigt förhöjda flödet.
Genom att pumpa vattnet till bräddmagasinet kan det sedan
pumpas tillbaka igen när flödet har avtagit.

Dagvatten

En tvärsektoriell dagvattengrupp har bildats av sektor samhällsbyggnad. Gruppens uppgift är att samla kunskap om dagvattenproblemen och forma en övergripande syn på hur vi ska lösa
dem. Riktlinjerna för dagvattenhantering ska också ses över.
Den interna och sektorsövergripande dagvattengruppen ska
träffas regelbundet enligt ett beslutat styrdokument.

industrier. Men genom att skapa så kallade sedimentationsdammar kan föroreningarna avskiljas från vattnet innan det
når nästa vattendrag. Genom att ta prover på vattnet kan man
upptäcka ämnen med höga halter av föroreningar och utforma
lämpliga metoder för att avskilja dem. Vid nybyggnationer tas
dagvattenhanteringen alltid i beaktande, med fokus på bland
annat på klimatsmarta lösningar.

Klimatanpassning i översiktlig planering

Översiktsplaneraren och klimatanpassningsstrategen fortsätter att samverka. Nya krav i plan- och bygglagen påverkar
hur klimatanpassningsfrågan ska hanteras i översiktsplanen.
Det kräver fördjupad kunskap inom framför allt ras- och
skredproblematik.
Kommunen har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys ur
klimatförändringsperspektiv. Analysen pekar på vilka risker
kommunen behöver hantera vid ett förändrat klimat. Vi fortsätter att bygga upp våra kunskaper om klimatförändringar
och hur vi behöver anpassa samhället till förändringarna.

Dagvattenarbete
Under året fortsatte dagvattenprovtagningen i Skövde. Dagvatten kan få stora mängder föroreningar till sig från trafik och
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9

Resurshushållning

9. Resurshushållning
Upphandlingsenhetens verksamhet

Upphandlingsenheten är kommunstyrelsens verkställande
organ för kommunens upphandlingsverksamhet.
Kommunens upphandling regleras av:

• Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
• Policy för upphandling (2017)
• Riktlinjer för inköp (2013)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Från den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig
upphandling. I det nya regelverket har utrymmet för att ställa
krav på miljöhänsyn blivit tydligare. Det gäller bland annat
möjligheten att använda särskild märkning som bevis på
miljöprestanda samt riktlinjer för hur och när krav ska ställas
på miljöledningssystem. Det nya regelverket klargör också hur
livscykelkostnader inklusive kostnader för externa miljöeffekter får användas vid utvärdering av anbud.
Policy för upphandling
Under 2017 tog kommunfullmäktige beslut om en ny policy
för upphandling. Det avsnitt som gäller hållbar utveckling
formuleras på följande sätt: All upphandling ska vara inriktad
på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra till
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I
upphandlingar av livsmedel ska miljökrav, djurskyddskrav, krav
rörande antibiotikaanvändning och smittskydd ställas i enlighet
med upphandlingsmyndighetens kriteriedokument.
Riktlinjer för inköp 2013
Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde
kommun. Sedan 2014 har kommunen kontinuerligt utbildat
dem som utsetts till behöriga beställare eller direktupphandlare. Under 2019 utbildades 87 nya behöriga beställare och 19
nya direktupphandlare från samtliga sektorer i kommunen.
De har bland annat utbildats i grunderna för upphandling där
miljökrav varit en del.
Möjligheter och begränsningar kring miljökrav
Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på de kommunala verksamheternas miljöpåverkan. Det är i upphandlingsskedet som krav på miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster
och entreprenader som ska köpas in.
När kraven fastställs ska ett stort antal policyer, planer och
riktlinjer följas – bland annat dessa:
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• Energi- och klimatplan (2012)
• Resepolicy (2012)
• Måltidspolicy (2016)
• Riktlinjer för fordon och resor
Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition kring
miljökrav i upphandlingarna. Enheten kan dock inte agera
självständigt eftersom kraven kan innebära ökade kostnader
eller på andra sätt påverka kommunens verksamheter.
Miljökrav i upphandlingar
Under 2019 har upphandlingsenheten slutfört 47 upphandlingar för Skövde kommun. Miljökrav har ställts i de upphandlingar där det varit möjligt. I de fall där Upphandlingsmyndigheten har tagit fram miljökriterier inom det upphandlade
området har dessa krav ställts helt eller delvis i upphandlingarna. I de fall där Upphandlingsmyndigheten ännu inte har
tagit fram några kriterier för det upphandlade området har
målet varit att formulera och ställa egna miljökrav. Där så är
möjligt har kommunen ställt krav på miljömärkning/tredjepartscertifiering.
Upphandlingar med krav på systematiskt miljöarbete
Där det varit möjligt har krav ställts på systematiskt miljöarbete. Leverantören ska ha ett miljöledningssystem för
styrning och kontroll av sin verksamhet. Detta uppfyller leverantörerna genom att arbeta enligt certifierad ISO-standard,
annat likvärdigt system eller ett eget system för miljöledning
som säkerställer uppdraget.
I följande upphandlingar har krav ställts på systematiskt
miljöarbete:

• Tekniska konsulttjänster inom gata, mark, landskap och VA
• Sjukvårdsmaterial
• Reparation av hushållsmaskiner och professionella
tvättmaskiner

• Reparation, service och underhåll av storköksutrustning
• Kontrollservice, reparationer och underhåll av frys- och
kylanläggningar

• Markarbete VA-avdelningen

Upphandlingar i urval där miljökrav har ställts:
1. Sjukvårdsmaterial
Krav har ställts på att plastartiklar ska vara fria från antimikrobiella ämnen, PVC, bisfenoler och ftalater. I inkontinensoch urologiprodukter får inte optiska vitmedel eller kolofonium vara tillsatt. Miljöavgifter ska betalas för miljöfarliga
batterier som ingår i utrustning. Krav har också ställts på att
förpackningar inte får innehålla krom, arsenik eller halogeniserade föreningar som PVC. Cellulosa i förpackningar
ska vara av returmassa, oblekt massa eller massa blekt utan
klorgas. Den distributör som anlitas ska ha en dokumenterad
policy som eftersträvar minimerade utsläpp och avgaskraven
ska vara enligt Euro V eller bättre. Krav på producentansvar
för förpackningar.
2. Kontrollservice, reparationer och underhåll av frys- och
kylanläggningar
Krav har ställts på att leverantören ska ta hand om och demontera material inklusive köldmedia på ett sätt som inte är
skadligt för miljön. Leverantören ska uppfylla producentansvaret för förpackningar, batterier, elektriska och elektroniska
produkter.
3. Gåvokort
Krav har ställts på att minst tio erbjudna gåvor i sortimentet
ska bedömas vara en ”hållbar” gåva. Som hållbara definieras
produkter som är tillverkade av ekologiskt framställt material,
hållbarhetscertifierade av tredje part, tillverkade av återvunnet
material eller som ersätter engångsartiklar.
4. Kontors-/skrivmaterial
Krav gällande tredjepartscertifiering samt förnybart, återvunnet, återvinningsbart eller energiåtervinningsbart material
har ställts på artiklar där det är möjligt. Under avtalstiden ska

leverantören arbeta för att utöka sortimentet av miljömärkta
artiklar samt byta ut avtalat sortiment mot miljömärkta artiklar.
Krav på producentansvar för förpackningar. Leverantören ska
ha ställt miljörelaterade krav på det distributionsföretag man
valt för sina varuleveranser. Distributionsföretaget ska ha ett
aktivt miljöarbete där ständiga förbättringar eftersträvas.
5. Datacenter – server, HCl, lagring och backup – Skövde kommun
Krav har ställts på att leverantören ska ha en sammanhållen
miljöproduktion kopplad till ett återvinningskoncept eller
liknande för samtliga produkter. Konceptet ska ha etablerade
rutiner för tillvägagångssätt vid skrotning samt för redovisning
av hur uttjänta produkter tas om hand så att produkter inte
skickas till länder där hälso- och miljöfarlig återvinning sker.
6. Förbruknings- och engångsartiklar – papper och plast
Krav gällande tredjepartscertifiering, förnybar råvara, återvunnet material samt återvinningsbart eller energiåtervinningsbart material har ställts på artiklar där så är möjligt. Leverantören ska ha ställt miljörelaterade krav på det distributionsföretag
man valt för sina varuleveranser. Distributionsföretaget ska ha
ett aktivt miljöarbete där ständiga förbättringar eftersträvas.
Krav på producentansvar för förpackningar.
7. Ventilationsfilter
Krav har ställts på att materialet i filterramar ska vara tillverkade av förbränningsbart material i plast. I utvärderingen läggs
stor vikt vid energieffektiviteten.
8. Snöröjning och halkbekämpning
Krav har ställts på att halkbekämpa med krossat material i stället för naturgrus. De fordon som används ska vara av årsmodell
2004 eller nyare.
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9. Inhyrning av maskiner med förare
Krav har ställts på att maskinerna ska drivas med miljöbränsle
minst miljöklass 1 eller motsvarande miljövänliga alternativ. De
maskiner som används ska vara av årsmodell 2011 eller nyare.
10. Däck, däckservice och däckhotell för fordon upp till 3 500 kilo
Krav har ställts på att offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) nummer 1907/2006
(REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII.
Rullmotståndet hos de däck som används inom ramen för
uppdraget ska inte överskrida särskilt angivna energieffektiviseringsklasser enligt förordning EG nummer 1222/2009 om
märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra
väsentliga parametrar.

Resurshushållning

Fordon och trafik
Personbilar och lätta transportbilar
Under 2017 upphandlade Skövde tillsammans med 13 andra
kommuner ett fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta
transportbilar. Stor vikt lades vid att det senaste och ”bästa” alternativet ur miljösynpunkt skulle vara valbart vid beställning
av fordon. Under 2019 har 85 personbilar och 17 lätta transportbilar avropats från avtalet. Inga dieseldrivna bilar som inte
kan drivas med HVO-bränsle har köpts in under året.

Beställning från ramavtal
Om upphandlingen har ställt kravet att kommunen under
ramavtalsperioden ska kunna välja produkter med viss
miljöprestanda ligger ansvaret hos kommunens beställare att
använda denna möjlighet till aktivt miljöval.
I e-handelssystemet Raindance kan man filtrera på miljömärkta produkter. Filtreringen är ett sätt att förenkla produktvalen. Under 2020 kommer ett nytt e-handelssystem, Proceedo,
att introduceras. Där kan man på ett effektivare sätt filtrera på
miljömärkta produkter.
Hos följande e-handelsleverantörer kan man via Raindance
filtrera och beställa miljömärkta produkter:

Antal

Nyinköpt lätt
transportbil

Drivmedelstyp

Ersätter
drivmedel

2

VW Transporter T6

HVO

Utökning

2

VW Amarok 3,0

HVO

HVO

4

Toyota Proace Long

HVO

HVO

5

Renault Kangoo Z.E

EL

HVO

• Skövde Grönsakshus AB
• Menigo Foodservice AB
• Skånemejerier Storhushåll AB

2

Renault Kangoo Z.E

EL

E85

2. Sjukvårdsmaterial

2

Renault Kangoo Z.E

EL

Gas

3

Ford Kuga

HVO

Utökning

14

Ford Kuga

HVO

HVO

1

Ford Kuga

HVO

ELHYBRID

1

Ford Kuga

HVO

Gas/Bensin

1

Ford Kuga

HVO

Gas

1

VW Golf SC

Gas

Gas

1

VW Golf

Gas

Gas

1

VW T-roc

HVO

Utökning

5

VW T-roc

HVO

HVO

• Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa

1

VW Caravelle T6

HVO

HVO

1

Hyundai Ioniq

EL

Utökning

• Resurser saknas för att följa upp att ställda miljökrav efter-

19

Hyundai Ioniq

EL

HVO

1

Hyundai Ioniq

EL

EL

1

Hyundai Ioniq

EL

Gas/Bensin

5

Toyota Yaris

ELHYBRID

ELHYBRID

10

Toyota Corolla

ELHYBRID

Gas/Bensin

1

Toyota Corolla

ELHYBRID

Gas

11. Markarbete VA-avdelningen
Krav på att maskiner som används i uppdraget inte får vara
äldre än 12 år.
12. Gräsklippare/Vingrotorklippare
Krav har ställts på att gräsklipparen ska vara godkänd för 100
procent HVO-drift.
13. Slamavsättning
Vid upphandling av slamavsättning utgick Skövde VA-verk
från målet att VA-verket ska återföra växtnäring. Med andra
ord var ingen annan slamavsättning tillåten så länge slammet
uppfyllde kvalitetskraven. Dessutom har det ställts krav på
vilka fordon som får användas. Fordonen ska köras på diesel
av minst miljöklass 1 eller motsvarande miljövänliga alternativ,
samt vara utrustade med motorer av minst Euro 5 eller högre
miljöklass.

• Många upphandlingar är tjänsteupphandlingar.
• Många beställare är inte insatta i miljökrav och prioriterar
det därför inte när de ställer kraven.

miljökrav inom områden som inte finns framtagna av
Upphandlingsmyndigheten.

levs, och det är i princip inte tillåtet att ställa krav som inte
kommer att följas upp.

Upphandlingsmyndigheten publicerar allt fler miljökriterier
och tar fram fler områden där miljökriterier kan tillämpas.
Med tanke på att vi i stor utsträckning tillämpar råden från
Upphandlingsmyndigheten väntas antalet upphandlingar med
miljökrav öka.
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1. Livsmedel

• OneMed Sverige AB

9

Dessutom har Staples märkt ett specifikt urval av miljövänligare produkter med EasyTree-ikonen. För varje artikel som vi
köper från detta urval planteras ett träd för Skövde kommuns
räkning. Totalt har 461 träd planterats för Skövde kommuns
räkning genom Plant-for-the-planet. Målet är att fortsätta att
minska andelen småbeställningar och öka andelen miljövänliga produkter från denna leverantör.

Resor 2019
Resor med tåg
Under 2019 ökade de längre tjänsteresorna med tåg jämfört
med förra året. Resorna med tågoperatören MTR ökade
något medan resorna med tågoperatören SJ minskade något.
Medräknat alla operatörer har Skövde kommun rest 1 012 442
kilometer med tåg.
De resor vi har gjort med Västtrafik och övriga operatörer är
framför allt kortare tjänsteresor till omkringliggande kommuner, där Regionen runt-kort och kontoladdningar används.
Resor med flyg
Miljöstatistiken från Skövde kommuns resebyrå Big Travel
Sweden AB redovisar våra flygresors koldioxidutsläpp i kilo.
Enligt statistiken har de korta flygresorna (under 500 kilometer)
minskat. Det har sänkt koldioxidutsläppen från korta flygresor
med 14 procent.
Däremot har de längre resorna (över 500 kilometer) ökat
sedan föregående år. Detta har höjt koldioxidutsläppen med 44
procent i denna kategori.

3. Kontors- och skrivmaterial

• Lyreco Sverige AB

4. Lek- och skapandematerial

• Staples Sweden AB
• Lekolar AB
• ABA Skol AB

5. Förbrukningsartiklar Papper och plast

• Staples Sweden AB
6. Städkemikalier

• PLS Produkter AB
Genom miljöprogrammet Easy on the planet har ramavtalsleverantören Staples, utifrån de inköpsbeslut vi fattar i Skövde
kommun, planterat träd över hela världen i samarbete med
organisationen Plant-for-the-planet. För att träd ska planteras
för Skövde kommuns räkning ska vi minska antalet småordrar
och köpa fler miljövänliga artiklar.

Inköp av livsmedel
Under 2019 har kommunen köpt livsmedel för totalt 39 miljoner kronor från ramavtalsleverantörerna. Ekologiska livsmedel
står för 9 miljoner av dessa. 23,1 procent av den totala summan
har alltså gått till inköp av ekologiska livsmedel, vilket är en
ökning mot 2018 med 0,9 procentenheter. Den totala kostnaden
för livsmedel är 27 902 kronor lägre än för 2018.
Ökningen av andelen ekologiska livsmedel har planat ut –
under 2019 har ökningen varit måttlig. Detta beror på att måltidsavdelningen redan uppfyller de centrala målen på ”minst
20 procent”. Arbetet med att få köken att köpa mer svenska
livsmedel har intensifierats. Rektorer, pedagoger, föräldrar

Skövde kommuns resultat i miljöprogrammet 2019
2019

2018

Andel små beställningar (procent)

30,1

35,59

Förändring sedan föregående år (procent)

-5,48

Antal planterade träd

55

1

2019

2018

Andel miljövänliga produkter (procent)

54,31

49,42

Förändring sedan föregående år (procent)

4,89

Antal planterade träd

49

21
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Avfall och källsortering i Skövderegionen

och barn har informerats om hur måltidsavdelningen arbetar och vilka mål den har. Avdelningen har också låtit trycka
upp affischer och bordsryttare där det tydligt framgår att man
strävar efter att öka andelen svenska livsmedel på matgästernas
tallrikar. Det största hindret, upplever avdelningen, är att övertyga sina matgäster om att vissa livsmedel inte serveras längre
och att säsongen för exempelvis tomater enbart är mellan april
och november. Här behöver man hjälp av pedagoger och övrig
personal samt av föräldrar.
Skövde kommuns livsmedelscontroller har under året
fortsatt att följa upp gällande avtal för att höja avtalstroheten.
Måltidsavdelningen har 2019 en avtalstrohet på 95,5 procent.
När arbetet startade 2013 var motsvarande siffra 83,5 procent.
Skillnaden är alltså stor. Tack vare den förbättrade avtalstroheten frigörs medel för att handla mer svenska livsmedel.
Svenskt kött/animalier
Från och med 2018 redovisas andelen svenska animalier istället för enbart svenskt kött. Den nya definitionen ger en mer
heltäckande bild av hur mycket svensk djurproduktion gynnas.
Andelen svenska animalier har ökat från 60 procent under 2013
till 95,4 procent under 2019. Det är en markant förbättring,
men målet på 100 procent kvarstår. ”Felköpen” gäller bland
annat ost och kalkon. Dessa artiklar är nu borttagna och ersatta
med svenska alternativ.

10. Avfall och källsortering i Skövderegionen
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Ny avfallsplan på gång

Under 2018 och 2019 har arbetet med en ny avfallsplan pågått
för de nio medlemskommunerna inom kommunalförbundet
Avfallshantering i Östra Skaraborg (AÖS). Initiativet till ny handlingsplan togs av AÖS. För medlemskommunerna har följande
varit viktigt; att förebygga och minska mängden avfall, att göra
det lätt för användarna att göra rätt och att skapa ett giftfritt
kretslopp där avfallet blir till nyttigheter i cirkulära system.
Nya EU-direktiv, förändrat producentansvar för material
samt nya nationella förordningar och lagar ställer krav som
kommunerna behöver möta upp i den nya avfallsplanen.

Bostadsnära insamling på gång

7664

8000

5000

10

Nya avtal under året
Under året har Skövde kommun förlängt sina avtal med de fem
lokala producenterna Franzéns champinjoner, Västgötahonung, Gäsene mejeri, Olivia kallpressad rapsolja och Kalvdans
i Kulling. Avtalen förlängdes med ytterligare ett år.
Kostnaden för animaliska livsmedel ökar i takt med att högre
krav ställs på djurskydd och andel svenskt. En ny upphandling
av färska kött- och charkprodukter påbörjades under hösten
2018. Avtalet började gälla den 1 november 2019. Upphandlingen ställde krav på svensk råvara och så blev det. Charkman
fick avtal om att leverera färska kött- och charkprodukter i
ytterligare fyra år.
Kommunen gjorde också en ny upphandling av färskt bröd
och konditori under året, med avtalsstart hösten 2019. Gerdas
bageri i Grästorp fick förtroendet att leverera under ytterligare
fyra år. Miljökrav ställdes på palmolje- och GMO-fria produkter,
samt på markförhållanden och skydd av vattendrag och grundvatten vid odling av ingredienser.

Skövde kommun har utsetts till pilotkommun i Skaraborg för
bostadsnära insamling av förpackningar. Från och med den 1
januari 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter i Skövde
vara anslutna. Den 1 april 2025 ska alla bostadsfastigheter vara
anslutna, förutom de där fastighetsägaren aktivt avböjt. Fastighetsägare kan säga nej till insamlingen om det är olämpligt
utifrån fastighetens utformning, belägenhet, trafiksituation
eller liknande.

Avfallsarbete hos Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS)

AÖS består av nio medlemskommuner med sammanlagt cirka
170 000 invånare. Förbundet ansvarar för den kommunala
renhållningen i medlemskommunerna. Arbetet kan illustreras
med en så kallad avfallstrappa, där målet är att komma så högt
upp i trappan som möjligt. Trappan återfinns i miljöbalken
och styr hur avfall ska tas omhand. Den stora utmaningen för
svensk avfallshantering är att minska avfallsmängderna. Att
förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin. Detta steg är prioriterat i både den europeiska och den
svenska avfallslagstiftningen.

idag ut sitt matavfall. Småhushållen får beröm av AÖS – de
sköter sin sortering bra. Detta märks hos biogasanläggningen
i Falköping, som tar emot avfallet. De ser att felsorteringen är
låg, vilket är bra för den biologiska rötningsprocessen.
Grönt kort fortsätter växa
AÖS fortsätter att utvidga användningen av så kallat Grönt
kort inom kommunerna vilket underlättar för invånarna att
lämna in saker man vill bli av med. Målet är att en ny Grönt
kort-station ska öppnas varje år. I dagsläget finns Grönt kort på
återvinningscentraler i Hjo, Karlsborg, Timmersdala, Skövde
och Töreboda. Med kortet får invånarna efter en kortare utbildning tillgång till återvinningscentralen mellan klockan 7 och 21
alla dagar i veckan.*

Kommunkoncernens källsortering
Hushållsnära matavfallsinsamling och källsortering inom
Skövdebostäder
Under 2019 har i stort sett alla Skövdebostäders områden försetts med hushållsnära matavfallsinsamling och källsortering
där detta saknats. Där det har varit möjligt har underjordiska
kärl installerats. Södra Ryd får sina kärl nedgrävda i början av
2020 och då är samtliga bostadsområden klara. Endast Fältskären saknar då insamling – det beror på att lösningen måste
delas med fler fastighetsägare.
Den stora utmaningen ligger som alltid i att få hyresgästerna
att göra rätt. Ett vanligt problem är att hyresgästerna lägger en
plastpåse kring matavfallspåsen, vilket sänker renhetsgraden.
I slutet av 2019 genomfördes en omfattande kampanj för att
tydliggöra för hyresgästerna hur de ska källsortera och hantera
sitt matavfall. Insatsen ska utvärderas under 2020.

Insamling av matavfall
Andelen matavfall som samlas in har ökat varje år sedan man
införde insamlingen. Sedan 2010 har insamlingen av matavfall ökat från 600 ton till 6 000 ton. AÖS har nått det nationella
etappmålet på 50 procent som är satt till 2020. Måluppfyllelsen
bygger på Naturvårdsverkets statistik att varje person ger upphov till 69 kilo matavfall per år.
Nu har samtliga permanenthushåll nåtts av utbyggnaden och
76 procent av alla hushåll inom kommunalförbundet sorterar

Återbruk av möbler inom kommunorganisationen
Tillsammans med sex andra kommuner deltar Skövde kommun i ett regionprojekt för att öka återbruket av möbler.
Projektet heter DMO 2.0 (design med omtanke) och handlar
om att skapa cirkulär ekonomi.
Genom att utveckla och testa förslag till nya rutiner hoppas
man höja beställarkompetensen kring cirkulära möbelflöden.
Det har visat sig att kommunerna ofta saknar en person med
övergripande ansvar för möbler. Däremot är det vanligt att fastigheter liksom andra ansvarsområden har en särskilt ansvarig
person. Inredning och möbler kostar också mycket mer än vad
många anar. Inköpen görs som regel av respektive enhet.

*Andra variationer i öppettider finns
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Det behövs bättre samordning, rutiner och checklistor för att
göra hållbara val kring inredning och möbler. Samtidigt som
man sänker kommunens kostnader för möbelhantering och
inredning kan man skapa en mer giftfri miljö, exempelvis i
skolor, och bruka naturresurser på ett mer hållbart sätt. Tanken
är att förbruka saker färdigt, reparera mera och skapa nya affärsmodeller för kvalitetsmöbler.
Återbruk för kreativitet i Värsås
Förskolorna i Skövde kommun har sedan 2016 arbetat med att
starta ett kreativt återbruk. Återbruket ger barnen tillgång till
material som stimulerar deras kreativa, kommunikativa och
sinnliga förmåga. Detta genom att man använder material som
låter sig omskapas, som inte har konkreta lösningar och som
kan användas på flera sätt. En viktig del i arbetet med återbruksmaterial är också att ge barn och unga kunskaper för hållbar utveckling – alltså en utveckling som bygger på ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet. Återbruket på Värsås förskola
är tillgängligt för alla förskolor i Skövde kommun.
I början kom materialet främst från föräldrar och personal,
men efter att återbruksentusiasterna på kommunens arbetsmarknadsenhet fått kunskap om förskolans arbete har det blivit
större variation i utbudet. Tidigare kasserat material blir till
kreativt och pedagogiskt material för lärande. Källaren i Värsås
förskola är full av kasserat material som väntar på att få nytt liv
genom barnens händer. Här kan en tom äggkartong bli ett hustak eller en skumpig väg eller en larvkropp eller vad som helst!
Lärarna ser att återbruket utvecklar barnens kreativitet och
det sociala samspelet samtidigt som det skapar förutsättningar
för entreprenöriellt lärande. Med återbruksmaterial finns inga
begränsningar. Det är barnens fantasi, kreativitet och samspel
som styr vad det blir av materialet. Det väcker också tankar
kring miljö och hållbarhet. Alla Skövdes skolor kan hämta
restmaterial till sina lärmiljöer från Värsås. Privatpersoner och
företagare kan också skänka material till kreativt återbruk.

om vårt hållbarhetsarbete och vad verksamheterna själva kan
göra presenteras på så kallade it-råd.
På FutureDay den 9 maj hade it-enheten en monter med
information om cirkulär ekonomi inom it och en tävling där
anställda kunde lämna in uttjänta mobiler.
Under hösten lanserades också ett formulär i Serviceportalen, där kunder kan beställa återlämning av uttjänt it-utrustning. Kommunen har sedan tidigare avtal med Tele2 och
deras partner 3STEPIT. Sedan senhösten finns en grön låda för
återvinning av uttjänta mobiler på plats hos It-akuten.

Håll Skövde rent

Varje år deltar Skövde kommun i Håll Sverige Rents aktion
mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor,
föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att
göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning
inte är okej. Under 2017 deltog 1 814 registrerade skräpplockare i Skövde, och året därpå strax över 1 000 personer. Men
under 2019 deltog fler än 4 200 personer, vilket är rekord
för Skövde. Tack vare den goda uppslutningen placerade sig
Skövde på topp 5 bland kommuner med flest skräpplockare i
Västra Götalands län.
Skövde Gymnasium och Skövde kommun uppmuntrade studenter och besökande att undvika plastkonfetti under studentfirandet på Arenan 2019. Det resulterade i en synbart minskad
nedskräpning av plastkonfetti jämfört med föregående år.
Istället för plastkonfetti kan papperskonfetti, blomblad och
såpbubblor användas.

It-enhetens hållbarhetsarbete
Enheten har fortsatt att livscykelhantera it-utrustning via Ateas
tjänst GOITLOOP. Andelen återvunnen it-utrustning har under
2019 ökat något jämfört med 2018 och aktuell statistik följs
ständigt upp. It-enhetens medlemskap och engagemang i Ateas
så kallade 100 procentsklubb* har intensifierats. Användningen
av grafiskt material presenteras nu på informationsskärmar vid
Kontaktcenter och It-akuten i Stadshuset.
It-enheten använder checklistor. Det betyder att vi idag
återvinner förbrukade tonerkassetter till skrivare och uttjänt
nätverksutrustning samt har minimerat nybeställningarna av
kablage som tidigare ersatte fungerande kablage. Information
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Slam från VA-verk

Det slam som produceras i Stadskvarns avloppsreningsverk
har under året hållit god kvalitet. Skövde VA-verk har fått ett
nytt politiskt mål när det gäller slam: Skövde VA-verk ska på ett
samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i
avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa
och miljö minimeras.
Vid några tillfällen de senaste åren har det inte varit möjligt
att återföra växtnäring till jordbruket. Anledningen är att zinkhalten i det producerade slammet varit för hög. Under denna
period har Skövde VA-verk jobbat aktivt för att minska mängden zink i slammet. Arbetet har gett resultat och zinkhalten i
slammet har nu sjunkit två år i rad. Under 2019 var zinkhalten
godkänd i allt slam som verket producerade, och allt slam
kunde därför användas för jordbruksändamål.
Den entreprenör som har omhändertagit och avsatt slammet för slamspridning redovisade ett bra år. 3 120 ton slam
spreds, vilket innebär att 40 745 kilo kväve och 29 229 kilo
fosfor återfördes till jordbruket. Att gödsla med slam istället för
konstgödsel sparar drygt 12 kubikmeter olja och 130 140 kilo
koldioxidutsläpp.
Uppströmsarbete på VA-verk
Syftet med uppströmsarbete är att minimera tillförseln av
oönskade ämnen till ledningsnätet och reningsverket. Ju
närmare källan föroreningarna stoppas desto mer effektivt blir arbetet. Och ju mindre föroreningar som hamnar
i spillvattnet desto renare slam kan spridas på åkrarna. En
vanlig missuppfattning är att reningsverket ”renar bort” dåliga ämnen och släpper ut rent vatten. Visserligen kan flera

*Genom 100 %-klubben vill Atea utmana organisationer att se över sin
livscykelhantering av it-produkter för att öka andelen återanvända och
återvunna enheter.

föroreningar avskiljas men dessa hamnar istället i det slam
som kan gödsla åkermarker. Dessutom kan giftiga ämnen slå
ut bakterier som är ovärderliga för den biologiska reningen
på verket.
Under 2019 besökte Skövde VA flera verksamheter vars
processavloppsvatten tillförs avloppet. Dessa verksamheter ska,
liksom övriga abonnenter, följa det som anges i Spillvattenbestämmelserna.
Flera informationsutskick gjordes under 2019 till hushåll angående avloppspumpstationer där pumpar satts igen. När stora
mängder föremål som inte hör hemma i avloppet spolas ned är
det bara en tidsfråga innan det blir stopp i de pumpar som ska
pumpa vidare avloppsvatten till reningsverket. Om avloppsvattnet inte kan pumpas vidare kan det leda till att orenat avloppsvatten rinner ut rakt ut i naturen och orsakar lukt och andra
störningar. Därför är det viktigt att fortsätta informera allmänheten om vad som kan hända och hur man som privatperson
kan bidra till ett fungerande avloppsreningsverk och därmed
en renare miljö.
Under hösten intervjuade P4 Skaraborg VA-enhetens personal med syfte att nå ut till en bred allmänhet. En drifttekniker
och en processingenjör berättade vilka typer av skräp som
kommer till Stadskvarns reningsverk och att det tar två till tre
timmar för vattnet att ledas från hemmet till reningsverket.
Sist men inte minst berättade de att fett inte hör hemma i avloppet. Fettet stelnar till cementliknande proppar och kan leda
till stopp och problem med råttor.
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