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Skövdes koldioxidutsläpp har stadigt minskat sedan 1990, men 
de senaste åren kan en ökning från industrin ses. Det gäller 
framöver att hålla i utvecklingen och fortsätta att minska våra 
utsläpp. I ett bredare framtidsperspektiv ser vi att ökad elektri
fiering och minskad användning av fossila bränslen i samhället 
är att vänta. Framtida etableringar och invånare väntas i ännu 
högre grad efterfråga hur kommunens hållbarhetsarbete ser  
ut och följs upp. Därför är det glädjande att i årets miljöredo
visning se framsteg inom flera områden. Två sådana exempel 
är att Skövde kommun stimulerar hållbara ekonomiska inves
teringar och att vi hela tiden försöker utveckla mer hållbara 
transportsystem. 

Samtidigt behöver vi säkra vår biologiska mångfald. Den är 
helt nödvändig eftersom ekosystemen är grunden för vår väl
levnad. 

Skövdeborna trivs i vår underbara natur. Kommunen förbätt
rar ständigt skötseln av alla våra park och naturområden, for
mar fler och bättre leder samt skapar en mängd aktiviteter och  
besöksanordningar på Billingen. Detta uppskattas av många. 

Omställningsarbetet går också hand i hand med en mer  
cirkulär ekonomi, och där utmanas och utvecklas kommunen 
för varje dag. Fokus framöver behöver vara att det finns inget 
avfall, bara resurser.  Kommunens cirkulära möbelåterbruk 
och ITverksamhet har utvecklats på ett mycket bra sätt de  
senaste åren. Varför ska vi slänga saker som fungerar? Nej, 
återanvända och återvinna är den nygamla melodin.

Pandemin har nu pågått i snart två år. Trots de påfrestningar 
som detta innebär är både våra miljömål och de globala håll

Ulrica Johansson
Kommunalråd (C) och miljöpolitisk talesperson

Inger Carlsson
T.f sektorschef samhällsbyggnad

Förord

barhetsmålen enligt Agenda 2030 i högsta grad levande i sam
hällsutvecklingen. IPCC:s senaste rapport målar upp en mörk 
framtid som måste motverkas. Vi saknar inte utmaningar i  
omställningsarbetet och vi behöver ställa om utan att skapa  
nya miljöproblem. Tidsfönstret vi har blir mindre, men världens 
gemensamma agerande under pandemin ger hopp om en möjlig 
global samling för att kunna möta klimatkrisen och hoten mot 
våra ekosystem. Städernas roll kommer att vara viktig.

Våra verksamheter är kunniga, ambitiösa och har högt ställda 
mål. De är också beredda att arbeta med ständiga förbättringar 
för att leverera. Detta är en av våra största resurser för att kunna 
skapa ett hållbart och välmående Skövde. Förhoppningar behövs 
för att våga hoppa högt och långt, och verkstad behövs för att 
saker ska bli av på riktigt.
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Många pusselbitar behöver läggas för att skapa håll-
bar samhällsutveckling. Både stora och små initiativ 
behöver beskrivas; tunga, tekniska investeringar 
likaväl som mjuka, beteendepåverkande värden.  
Alla delar bidrar till utveckling. 

Denna miljöredovisning är ett sätt att lyfta viktiga miljöhändel
ser som har betydelse för Skövde. 

Energi- och klimatplan 2021-2030
Skövde har beslutat om en ny energi- och klimatplan för  
2021–2030. Denna plan ska styra kommunens klimatarbete  
det närmaste decenniet. Planen är starkt kopplad till de klimat
löften som Skövde tillsammans med andra västsvenska kom
muner har antagit för 2021 och 2022, samt till den koldioxid
budget som räknats fram för Skövde. 

Översiktsplan 2040
Arbetet med en ny översiktsplan, ÖP 2040, har påbörjats.  Planen 
är ett av kommunens viktigaste dokument som pekar ut  vägen 
framåt och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Över
siktsplanen och Skövdes kommande vision formar tillsammans 
en målbild som alla i kommunen kan medverka till. 

Regionala miljömål
De regionala miljömålens femåriga programperiod har avslutats 
under året. Skövde Kommun kan visa upp en gedigen summe
ring av sitt arbete för att uppfylla de åtaganden som beslutades 
av kommunstyrelsen för fem år sedan. De regionala miljö
målen har direkt koppling till Sveriges 16 nationella miljömål.

Agenda 2030  
Kommunens Agenda 2030arbete har utvecklats under året.  
En givande arbetsprocess kommer förhoppningsvis att ge goda 
resultat när det gäller inkludering och styrning genom de 17 
globala målen. 

1. Sammanfattning

Måltidsverksamheten 
Många verksamheter har trots pandemin jobbat på utifrån sina 
ambitioner. Måltidsverksamheten är en av de verksam heter som 
bör lyftas fram. Genom sitt aktiva arbete har verksamheten 
minskat matsvinnet i den offentliga miljön, ökat andelen 
svenska livsmedel och animaliska produkter som serveras och 
dessutom på ett pedagogiskt sätt utbildat och informerat om 
livsmedel och grönsaker efter säsong. I slutet av året förärades 
de priset Årets kökshjälte 2021, av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Erikshjälpen
Erikshjälpen Second Hand Gengåvan tilldelas 2021 års miljöpris 
för sitt långsiktiga arbete med hållbar utveckling. Deras arbete 
inkluderar hållbarhetens alla tre dimensioner: den ekologiska, 
ekonomiska och sociala. Hållbarhet med stort hjärta i alla tre 
delar är ett annat sätt att beskriva deras arbete. 

Hållbarhetsrapport
Skövde kommun har för första gången tagit fram en Hållbarhets-
rapport inom finansförvaltningen. Rapporten synliggör och 
stärker ekonomiperspektivets miljö och klimatpåverkan, som 
är en av tre avgörande dimensioner för att nå hållbar utveckling.

Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs upp
drag har delvis förändrats. Samtidigt har förbundet bytt namn 
till Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS). Grunduppdraget är det
samma som tidigare, men med ett par tillägg. Förbundet ska ha 
en tydligare roll i att stötta medlemskommunerna med kompe
tens och strategiskt stöd inom både avfallshantering och av
fallsförebyggande arbete. Det ska också tydligare arbeta för att 
höja den framtida ambitionsnivån inom det samlade hållbar
hetsområdet samt stärka samverkan mellan medlemskommu
nerna och förbundet.
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2. Grönstruktur och biologisk mångfald

Fortsatta pandemieffekter i natur- och parkmiljöer 
Under det gångna året har kommunens invånare använt våra 
parker och naturmiljöer mer än tidigare. De verksamheter som 
ansvarar för skötseln har kunnat konstatera att stigar och leder 
i Skövde kommun har varit mycket välanvända. Tyvärr har man 
samtidigt observerat mer skadegörelse, exempelvis klotter och 
förstörelse på skyltar, bord och bänkar. Allmänt sett verkar ned
skräpningen och skadegörelsen tyvärr inte minska men kanske 
inte heller öka. Skadegörelsen är turligt nog relativt begränsad 
till några platser, exempelvis Ryds grottor. Slitaget är ganska 
hårt på de nya, populära trollstigarna och det finns ett behov  
att avlasta de korta och populära vandringsslingorna med andra 
markerade slingor på Billingen. Relativt få vandrar hela Billinge
leden och många efterfrågar kortare slingor med tillgänglighets
anordningar och naturinformation. Sådana har planerats på 
flera platser under 2021, bland annat av Next Skövde.

Hitta ut i Skövde
Den populära skattjakten Hittaut genomfördes i Skövde mellan 
slutet av april och början av oktober 2021. Hittaut arrangeras av 
Svenska Orienteringsförbundet ihop med lokala orienterings
klubbar och partner. Skattjakten går ut på att leta checkpoints 
via en orienteringskarta i pappersform eller via en mobilapp.  
I Skövde, på Billingen, i Skultorp, i Rydskogen och vid Simsjön 
har det funnits totalt 150 checkpoints att söka upp och registrera. 
Under 2021 deltog cirka 2 800 personer i aktiviteten. 

Naturvård 
Statligt stöd till naturvård
Under 2021 beviljades Skövde kommun stöd från Naturvårds
verket för LONA*projektet Blommande gräsytor. Syftet med pro
jektet är att kartlägga kommunens bruksgräsytor för att se vilka 
som är lämpliga att ställa om till mer blommande gräsytor.  
Målet är att gynna och öka den biologiska mångfalden i Skövde 
kommun. Syftet är också att minska den negativa maskin
användningen och därmed sänka både miljöpåverkan och  
arbetsbelastningen.

Grönstruktur och biologisk mångfald   2

Samverkan med sociala mervärden
Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten har möjliggjort  
ett arbetslag som bedriver naturvård på olika sätt. Arbetslaget 
röjer hagmarker samt odlingsrösen och fornminnen som växt 
igen, sågar nästan varje vecka upp träd på stigar och leder i  
reservaten samt hugger fram ved och placerar ut den på förbe
stämda platser vid exempelvis Ryds grottor. De fixar också till 
omkullvälta stolpar och visare vid lederna, stänger av och sätter 
på vatten till betesmarkerna med mera. Så långt det är möjligt 
använder de tystgående handredskap. Detta är arbete som verk
ligen behövs. Tack vare samarbetet får människor som står 
utan för arbetsmarknaden arbeta med att förbättra både funk
tion och estetik i våra gröna miljöer.

Erfarenhetsutbyte kring grön infrastruktur
Länsstyrelsen har fått pengar från EU för att mellan 2018 och 
2022 öka samarbetet kring naturvårdsfrågor i Valletrakten.  
Syftet med projektet BioGov (som står för Celebrating Biodiversity 
Governance) är att skapa en modell för samarbete kring nuva
rande och framtida naturvårdsfrågor. Valletrakten är välkänd 
för sitt vackra landskap med höga natur, kultur och frilufts
värden. Området ligger mellan Skara och Skövde och båda 
kommunerna deltar i projektet. I Valle finns en rik biologisk 
mångfald som hör ihop med människans historiska nyttjande 
av landskapet. Genom ett småskaligt bruk av landskapet har 
människan bidragit till områdets höga artrikedom.

Idag är Valletraktens biologiska mångfald en av de viktigaste 
anledningarna till att området är ett uppskattat besöksmål.  
Naturvärdena utgör en av grunderna för områdets turistverk
samhet. Biologisk mångfald och turism är idag beroende av 
varandra, och projektet har i uppdrag att bidra till bättre sam
verkan mellan naturvärden och Valles aktörer.

BioGovprojektet har samlat representanter för Valletraktens 
olika intressen till en grupp. Denna grupp ska utreda hur de 
kan samarbeta för att Valles naturvärden ska bevaras samtidigt 
som de kommer bygden till nytta.

BioGov i stort syftar till att förbättra politiken och styrningen 
kring natur och kulturarv. En viktig vägledande princip för att 
nå målet är att få fler berörda parter att delta i arbetet. Detta 

*  Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
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görs genom att utveckla och genomföra nya metoder för kom
munikation, samarbete och partnerskap med flera intressenter.

Sammanfattningsvis handlar erfarenheterna från projektet hittills 
om vikten av att:

•  investera i relationer, gemensamma mål och gruppsamman
hållning
•  hitta en balans mellan ledarskap och delat ansvar
•  fokusera på en gemensam grund och lösningar som alla  

vinner på för att säkra sammanhållningen mellan deltagare 
•  anpassa hjälpmedelsverktyg och tillvägagångssätt till olika  

behov och inlärningsstilar
•  övervaka och utvärdera projektet utifrån både konkreta  

resultat och den interna nätverksdynamik som behövs för  
att hantera en ständigt föränderlig process.

Park- och tätortsnära natur 
Arbetet fortsätter med att utveckla Skövdes parker och att öka 
dess besöksvärde. Vi har under 2021 försökt stärka några om
råden som vi anser ha stora värden men som inte fått den  
omsorg de förtjänar. Ett exempel på detta är alléerna i Vasa
staden, som fått en uppfräschning. Vi har också format bättre 
rutiner kring underhåll av parkutrustning, för att öka utrust
ningens livslängd.

Park och naturenheten har tillsammans med exploatörer 
gjort kompensationsåtgärder vid olika exploateringsprojekt.  
Ett gott exempel är att bostadsbolagen i Norra Ekedal tar stort 
ansvar för att kompensera för de träd som avverkas i och med 
byggnationen där. I första hand görs kompensationsåtgärderna 
i det egna projektet och i andra hand i direkt anslutning till  
projektet. I sista hand görs kompensationsåtgärden på en park
yta i en annan del av stadsdelen. Det sistnämnda har man till 
exempelvis gjort vid byggnationen i kvarteren Diana och Kur
orten, där stora träd i stället har planterats i ett område utmed 
Hjovägen. 

Garpaparken fick under våren och sommaren nya perenna 
planteringar med stort fokus på artrikedom. Under hösten 
planterade vi också många lökar i alla våra tätorter samt i 
centrum. Fokus har varit att få vårblommande planteringar 
som kan blomma i många år med en minimal skötselinsats. 

Parkenheten har fortsatt arbetet med att öka den biologiska 
mångfalden i våra tätorter, både genom val av skötselåtgärder 
och genom att föra in nya inslag som fågelholkar, sandblottor 
och insektshotell. Förberedelser har gjorts för att under 2022  
få till en tulpanfestival med temat Vilt och galet. Enheten har 
också har sökt pengar hos Boverket för att utveckla Hälsans 
park i Södra Ryd med gröna trygga miljöer. Här ska lekbiotoper 
anläggas, ny vegetation anläggas och belysningen förstärkas. 

Hetvatten och cirkulärt tänk
Kommunen fortsätter att bekämpa ogräs med varmvatten och 
ny utrustning har införskaffats. Produkter med farliga ämnen 
tas bort och ersätts med miljövänligare och naturligare mate
rial. Att öka cirkulära materialflöden är ett av enhetens mål. 
Fina rivningsmaterial tas om hand och ges nytt liv i ett annat 
sammanhang – exempelvis har trappstegen från gamla Hertig 
Johans torg blivit en ny trappa i sydöstra delen av Kyrkparken. 
Ett annat exempel är att stolparna som tidigare var reklam
vepor i stan har använts för att bygga ett imaginärt cirkustält  
på Sikaparkens uppdaterade lekplats. Dock råder det stor brist 
på förvaringsplatser för material som kan komma till använd
ning i framtida projekt. 

2  Grönstruktur och biologisk mångfald
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Grönstruktur och biologisk mångfald  2

Skogsavverkningar
Under senhösten utfördes mer normala föryngringsavverk
ningar på några platser vid Våmbskleven och Simsjön. Gall
ringar har också gjorts i Wiklandsskogen och i Timmersdala. 
Avverkningar för ny exploatering har gjorts vid SMspåret  
Billingen, Björkebacken etapp 3 Stöpen, Stallsiken samt för 
Vätter ledning Skultorp.  

Skogsvård
Kommunen har under året planterat cirka 15 000 plantor, 
mesta dels gran med inblandning av 20 procent tall. I Wiklands
skogen har cirka fem hektar ungskog röjts. Ungefär lika mycket 
har också röjts i Billingens fritidsområde. 

Skolskog och vindskydd
Kommunen har under 2021 byggt ett vindskydd åt Käpplunda 
skola och gjort en skolskog åt Lerdala skola. Det finns idag fler 
än 1 000 skolskogar i Sverige. Alla är olika och utgår från de  
lokala förutsättningarna. Sedan Skogen i Skolan skapade den  
första skolskogen 1982 har det ursprungliga målet att förmedla 
kunskaper om skog och natur kompletterats. Skolskogen utgör 
idag ett klassrum för i princip alla ämnen. Skövde har 12 skol
skogar, hur mycket de nyttjas beror på lärarna, vissa klasser är 
ute regelbundet varje vecka och andra mer sällan.

Ett annat initiativ som kommer att ge effektivare och miljö
vänligare arbetssätt är projektet där vi ruttoptimerar vår drift 
med hjälp av digitala appar. I apparna är alla gräsytor och  
papperskorgar inlagda. Det finns fler driftmoment som en
heten kan jobba med för att spara både tid, pengar och energi 
på det sättet. 

Skogsbruk 
Granbarkborrar 
I början av juni sattes 20 granbarkborrefällor ut. Syftet var att 
lättare kunna se när granbarkborrarna svärmar. Tack vare  
fällorna kunde vi snabbt ge oss ut och inventera förekomsten 
och därefter avverka de angripna träden. Under sommaren 
2021 har kommunens skogsbruk avverkat träd angripna av 
granbarkborre. Enstaka träd på Billingens fritidsområde har 
avverkats manuellt. Efter några år med angrepp av granbark
borre vid Simsjön avverkades också några större områden där. 
Det är viktigt att fortsätta avverka angripna träd tills popula
tionerna av granbarkborrar avtar till mer normala nivåer.  
Precis som under 2020 har skogsbestånden drabbats av an
grepp vid olika tidpunkter på året. Kommunen har därför  
fått jobba med detta under hela året.
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3.  Miljöutbildning, samverkan och goda exempel  

För att komma vidare i miljö- och klimatarbetet krävs 
kunskap, samverkan och goda initiativ som inspirerar  
till vidare handling. Nedan beskrivs några av de 
gemensamma aktiviteter som under året har pågått 
med olika aktörer. Pandemin har även under 2021 haft 
en kraftigt negativ påverkan på antalet fysiska möten 
och stora evenemang, men trots det har mycket sam-
verkan bedrivits. 

Samverkan miljöupphandling
Tillsammans med de åtta övriga samarbetskommunerna i östra 
Skaraborg har upphandlingsenheten startat ett nätverk för  
diskussioner och kunskapsutbyte på miljö och hållbarhets
området. Miljöstrateger och inköpsansvariga har bjudits in som 
deltagare från respektive kommun. Nätverket hade tre möten 
under 2021. Kommunernas klimat och miljömål var utgångs
punkten för diskussionerna.

Västsvenska klimatlöften 2021–2022
Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 20 för
slag på klimatlöften finns framtagna och kommunstyrelsen i 
respektive kommun beslutar vilka som ska genomföras i deras 
kommun. Inför 2022 har kommunerna i Västra Götaland totalt 
antagit 426 klimatlöften.

Resultat av klimatlöften 2021
Skövde kommun antog tre klimatlöften för 2021 och har arbetat 
med två av dem under året. Dessa är: Vi använder cirkulära 
möbler och Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning – en 
koldioxidbudget. Det tredje av löftena – Vi använder en klimat
styrande resepolicy – har inte kunnat genomföras eller prioriteras.

Under 2021 har kommunerna i Västra Götaland totalt genom
fört klimatlöften som beräknas ha minskat utsläppen med 
31 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 13 000 thai

landsresor med flyg, 12 000 villors elförbrukning under ett år  
eller 4 900 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil.

Skövdes klimatlöften för 2022:

• Vi har en laddplan för kommunen
• Vi ställer krav i upphandling av transporter i nya avtal
• Vi analyserar våra inköps klimatpåverkan och ställer krav  

i prioriterade upphandlingar
• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
• Vi genomför energieffektiviseringar
• Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet
• Vi bygger i trä
• Vi använder cirkulär möbelhantering* 
• Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning – en koldioxid

budget* 

*  Löften som vi har arbetat med under 2021 och fortsätter med 
under 2022.

Låt oss ta ett exempel: Klimatlöftet Vi bygger i trä innebär att det 
under 2022 kommer att byggas både flerbostadshus och offent
liga byggnader med trästomme – såväl i privat som i kommunal 
regi – i kommunen. Det blir alltså fler träbyggnationer efter den 
stora satsningen på stadsdelen Frostaliden. Bostadsbyggnationen 
i den stadsdelen har beskrivits i boken Trivsel i trähus – bostads-
undersökning av flerbostadshus byggda med KL-trä*, som kom ut 
under 2021. Boken sammanfattar en studie från Centrum för  
boendets arkitektur vid Chalmers tekniska universitet. Studien 
baseras på en undersökning av hur de boende trivs i flerbo
stadshusen som är byggda i massivt trä. Studiens huvudfråga  
– huruvida trämaterialet har betydelse för boendetrivseln – kan 
i princip besvaras med ett enkelt ”ja”. Trä har betydelse för bo
endetrivseln och är dessutom bra för klimatet.

*  KL-trä är korsvis limmade plank som kan tillverkas i block i tjock-
lekar på drygt 20 centimeter; 300 centimeter höga och 16 meter 
långa.

Miljöutbildning  3
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3  Miljöutbildning 

Skövdes arbete med Agenda 2030
Under 2021 har inventeringen av Skövde kommuns arbete med 
hållbar utveckling och Agenda 2030 färdigställts och presenterats 
för kommundirektörens ledningsgrupp samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Utifrån inventeringen har arbetsgruppen fått i 
uppdrag att se hur Agenda 2030 kan implementeras som ett 
verktyg för att lyfta in hållbar utveckling i kommunens styrning 
och ledning. 

Agenda 2030 har bland annat använts för att visualisera arbetet 
med hållbar utveckling i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
inför 2022. Under hösten 2021 genomfördes även en utbild
ningsinsats för förtroendevalda och kommunledning, i sam
arbete med Glokala Sverige. Syftet var att bredda kunskapen om 
Agenda 2030 samt att diskutera vad hållbar utveckling innebär 
för Skövde kommun. Kommundirektörens ledningsgrupp,  
representanter för kommunens bolag samt representanter  
från kommunens nämnder inklusive kommunstyrelsen bjöds 
in till utbildningen. Glokala Sverige är ett kommunikations  
och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och enga
gemang kring Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner 
i kommuner och regioner. Svenska FNförbundet, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum 
för Lokal Demokrati (ICLD) samarbetar i projektet, som finan
sieras av Sida. Totalt deltar 181 kommuner och 20 regioner i 
Glokala Sverige.

Skövdes åtaganden kring de regionala  
miljömålen
Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer tagit fram  
ett regionalt åtgärdsprogram. Programmet ska bidra till positiv 
miljöutveckling och stärka förutsättningarna för att nå Sveriges 
nationella miljömål. I vår del av landet kallas åtgärdsprogram
met för Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Programmet 
ska vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till ökad 
samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Skövde  
kommun valde under programperioden 2017 –   2021 ut de  
åtaganden som vi ansåg vara mest angelägna för oss. Resultatet 
av de åtaganden som vi hade uppföljningsplikt på har slutredo
visats till länsstyrelsen. Åtgärder har påbörjats kring de flesta 
åtaganden men genomförandegraden varierar.

Här presenteras de åtgärder som ingick i Skövdes åtaganden. 
Den korta beskrivningen sammanfattar resultatet för åtagan
dena, antingen för 2021 eller för hela programperioden  
2017 – 2021.

1   
Ekologiska kantzoner: En ekologisk kantzon betecknar ett 
gränsskikt mellan mark och vattendrag. Kantzonen utgör  
en buffert som filtrerar avrinningsvatten från åkermarker, 
sta biliserar jorden för att minska erosion samt gynnar den 
biologiska mångfalden. I två detaljplaner som arbetats fram 
under 2021 har kantzoner avsatts mot vattendrag och 
våtmark. I en av planerna har även anläggning av mång  -
funk tionella dagvattendammar ritats in. Här har även 
sträckor med planterade buskar och träd mot ett vatten-  
 drag planerats in. 

2   
Skydda värdefull skog:  I Skövdes gröna skogsbruksplan  
är cirka 20 procent av arealen avsatt för att skötas med 
naturvärden som långsiktigt mål. Dessa områden ligger  
ofta i utpekade skogsområden med värdekärnor med höga 
biologiska värden. Dessutom är cirka 20 procent av arealen 
avsatt för att skötas med rekreation som långsiktigt mål. 

3   
Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder: 
Dessa riktlinjer är ett viktigt planeringsunderlag för alla 
skogsbruksåtgärder som kommunen utför. I traktdirektivet 
som vi upprättar inför varje åtgärd söker vi stöd i riktlinjerna 
när vi beskriver vilka hänsyn som ska tas vid åtgärden. 
Riktlinjerna är också ett stöd när en skogsbruksplan 
upprättas. 

4   
Öka hyggesfritt skogsbruk: Kommunen fortsätter att 
planera långsiktigt för att öka andelen skog som sköts med 
hyggesfria metoder. Under 2021 har vi framför allt satsat på 
hyggesfritt skogsbruk i bostadsområden och rekrea tions-
områden. Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för 
skötselsystem, metoder och åtgärder som innebär att skogen 
brukas utan att marken blir så kal som vid slutavverkning 
genom kalhuggning.

5   
Samverkan för att bevara jordbruksmark: Skövde har 
deltagit med representanter vid Länsstyrelsens nätverks - 
träff kring jordbruksmarken i planeringen. Inför arbetet  
med kommunens översiktsplan har en första inventering  
och kartläggning genomförts genom att studera befintliga, 
tillgängliga underlag som rör jordbruksmarken i kommunen. 
Kartläggningen är en del av underlaget i arbetet med översikts - 
planen.
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6   
Dialogverktyg markanvändning: Här finns mycket bra 
underlag men mycket arbete kvarstår.  

7   
Bevara och planera för skyddsvärda träd: 2019 utfördes en 
kompletterande inventering av särskilt skyddsvärda träd på 
kommunens mark, framför allt i formellt skyddade områden 
och på parkmark. Ett hundratal träd som inte fanns registre-
rade i länsstyrelsens databas identifierades och har nu lagts 
in. Mellan 2015 och 2020 har många skyddsvärda träd 
statusbedömts och frihuggits, framför allt i skyddade 
områden. Under 2021 har framför allt den återkommande 
skötseln undersökts, för att se till att frihuggningarna inte 
leder till för mycket uppslag samt att betestrycket är lagom 
högt. Ung, vedartad vegetation har också röjts i många 
om råden med särskilt skyddsvärda träd. Under 2022 
planeras ytterligare frihuggning av skyddsvärda träd och 
ersättningsträd, främst av ek. Som särskilt värdefulla räknas 
träd med en stamdiameter på minst en meter, grova träd 
med större hålighet, gamla träd, hamlade träd samt träd  
som hyser värdefulla arter.

8  
Skapa goda miljöer för pollinerande insekter: Under 2021 
beviljades LONA-projektet* Blommande gräsytor statliga 
medel. Projektet innebär att bruksgräsytor som är mer  
rika på örter och indikatorarter ska kartläggas och ritas in  
i GIS-skikt. Övriga sociala värden ska därefter vägas in när  
ytor ska väljas ut för att skötas som blommande gräsytor. 
Omvandlingen i skötseln ska vara klar 2024. LONA*-projektet 
Kajsas kulle har fortsatt under året. Slåtter och inventeringar 
har genomförts och beställning av bord, bänkar och 
informations skylt har gjorts. 

*  Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag  
som ska stimulera kommuners och ideella föreningars 
långsiktiga naturvårdsengagemang.

9  
Skydda och utveckla tätorters grönområde:  En träd-
ansvarig har anställts. Den trädansvarige har i uppgift att  
ta fram strategiska dokument för grönstrukturen i Skövde 
tätort, bland annat en trädplan samt riktlinjer för hantering 
av grova träd.

10        Förbättra inomhusmiljön: Kommunen har mätt akustik 
(installationer, efterklangstid och överhörning), belysning 

samt temperatur, koldioxidhalt och luftfuktighet inomhus. 
Detta har gjorts på skolor, förskolor, äldreboenden och i våra 
kök. Efter mätningarna togs en handlingsplan fram och 
åtgärder började vidtas på skolor och förskolor utifrån 
mätningsresultaten. Akustikplattor har satts upp, installations-
ljud har åtgärdats, ny belysning har satts upp för att klara 
dagens luxkrav med mera. Inga åtgärder har dock gjorts på  
kök eller äldreboenden, och alla skolor och förskolor hann  
inte åtgärdas innan projektet pausades. Projektet har dock 
startat igen och man har exempelvis fortsatt att byta belysning 
på skolor. 

11 
Giftfri vardag: Miljösamverkan i Östra Skaraborg har haft 
regelbunden tillsyn på kommunens förskolor. Vid tillsynen  
har man kontinuerligt undersökt hur kommunen jobbar med 
att fasa ut material som kan vara ohälsosamma. Förskoleverk-
samheten inom sektor barn- och utbildning har tagit fram en 
handlingsplan som numera ligger till grund för att förskolorna 
ska bli kemikaliesmarta och välja rätt produkter. På sikt ska de 
ersätta eller byta ut allt material som behöver bytas ut. 
    I Skövdes förskolor byter man också ut plastgolv som 
inne håller ftalater mot ftalatfria alternativ. Arbetet har pågått 
sedan 2015 och målet är att byta ut 10 000 kvadrat meter golv.  
I dag återstår bara golvbyten i tre förskolor, varav en redan är 
påbörjad. Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska 
ämnen som baseras på ämnet ftalsyra. Dessa ämnen används 
som mjukgörare i plast. Ftalaterna är inte kemiskt bundna till 
plasterna, vilket gör att de kan läcka ut och spridas till miljön. 
Ftalater är särskilt uppmärksammade eftersom flera av dem 
har visat sig vara reproduktionsstörande och hormonstörande.

12 
Lärande för hållbar utveckling: Skövde kommun arbetar 
kontinuerligt för att stödja lärande på olika nivåer inom skolan. 
Ofta är arbetet kopplat till projekt som pågår inom de kommu-
nala verksamheterna, exempelvis när en ny energi- och 
klimat plan togs fram. Det förekommer dock även stöd på annat 
sätt och som exempelvis kan finansieras i samarbete med 
andra kommunala bolag eller aktörer. Läroplanerna är dock 
grunden och det viktigaste för skolan.  I läroplanerna står att 
barn ska ta ansvar för hållbar utveckling och skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till över gripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen ska bland annat belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling.
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Miljöpriset 2021
Under Näringslivsgalan delade kommunalrådet Ulrica Johans
son (C) ut Skövde kommuns miljöpris till Erikshjälpen Second 
hand Gengåvan. 

Motiveringen löd:
"Erikshjälpen Second Hand Gengåvan tilldelas 2021 års  
miljöpris för sitt långsiktiga arbete med hållbar utveck-
ling. Ett arbete som inkluderar hållbarhetens alla tre  
dimensioner; det ekologiska, ekonomiska och sociala. 
Hållbarhet med stort hjärta i alla tre delar är ett annat 
sätt att beskriva deras arbete.

Erikshjälpen är något så unikt som en barnrättsorgani-
sation och en second handverksamhet med en gemen sam 
vision; en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Genom att ta hand om saker som någon har tröttnat  
på och sälja dem vidare för att användas och älskas igen 
bidrar organisationen till att minska sopberget. Tillsam-
mans gör Erikshjälpen skillnad för vår miljö och vårt  
klimat.

När någon handlar något från Erikshjälpen blir man 
automatiskt en hjälpande hand i något av de hundratals 
projekt som organisationen stödjer runtom i världen och  
i Sverige.

Organisationens välordnade butiker är sociala hubbar 
dit folk kommer både för att handla och umgås. Här 
byggs kontaktnät som ger nya vänner, integration och  
ett mer accepterande samhälle.

Erikshjälpen Second Hand Gengåvan är väl värd 
Skövde kommuns miljöpris 2021 ." 

Föreningen Ätbart nationella hållbarhetshjältar
Skövdes miljöpristagare från 2020, Föreningen Ätbart, utsågs  
under 2021 både till Årets skaraborgare och till hela Sveriges  
hållbarhetshjältar under Svenska hjältargalan som sändes i TV4. 
Föreningen startades 2019 av en handfull ungdomar. Sedan 
dess har de byggt upp ett nätverk av volontärer (fler än 400 per
soner) och branschfolk inom livsmedelshandeln med målet att 
minska matsvinnet. Föreningen bedriver även utbildningar  
och före läsningar om hur matsvinnet kan minskas. Väl känd  
är också deras verk samhet Mathjälpen, där socioekonomiskt  
utsatta människor varje vecka får hämta ut någon av de drygt 
800 matkassar som delas ut. 

Första hållbarhetsrapporten  
inom finansförvaltningen
Hållbarhetsarbetet inom finansbranschen har trappats upp  
de senaste åren. Insatser från organisationer samt nya lagar 
ställer höga krav på datainsamling och rapportering av håll
barhetsinformation och tillhörande mått. Att samla in och  
analysera hållbarhetsinformation är en komplex fråga som 
Skövde kommuns finansorganisation, dess skuld och kapital
förvaltare och flera andra arbetar med. Under 2021 togs en  
hållbarhetsrapport fram. Rapporten är ett första steg för att få 
en bild av hur Skövde kommuns finansförvaltning påverkar  
klimatet. I nuläget ser det positivt ut, med nästan halva skuld
portföljen investerad i Gröna lån och placeringsportföljer som 
har ett lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex. Att ha denna 
nulägesbild är ett stort steg framåt. Det ger också rätt förutsätt
ningar för att identifiera nästa steg. Skövde kommuns place
ringsportfölj har ett visst hållbarhetsfokus som är högre än in
dex, men det går att göra mer. Samtidigt spelar flera aspekter 
roll i valet av investeringsfokus. Risknivå, förvaltningskost
nader, framtidsprognos och prioriterade områden är några  
sådana exempel. Under 2021 var det mindre lönsamt att placera 
i hållbarhet, men i framtiden kan förhållandet förmodligen bli 
det motsatta.
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Enligt föreningen kastar en barnfamilj på fyra personer varje 
år mat för mellan 4 000 och 6 000 kronor. Bättre kunskap om 
mat och hållbarhet behövs; föreningen vill bland annat att man 
inte ska stirra sig blind på bäst föredatum. Globalt står mat
svinnet för hela 8 procent av växthusgaserna, jämfört med  
flyget som står för 3–5 procent. Det krävs en beteendeföränd
ring av alla när det gäller att minska vårt stora matsvinn.

Tillsyn av äldre vedpannor i småhus
Kommunalförbundet Miljösamverkan i Östra Skaraborg (MÖS) 
har under året genomfört ett projekt i samtliga medlemskom
muner. Projektet har lett till att vedpannor som inte uppfyller 
utsläppskraven endast får användas i mycket begränsad omfatt
ning. Tack vare projektet har skadliga utsläpp från vedeldning  
i våra tätorter och småorter minskat.

Luftföroreningar från vedeldning beräknas orsaka cirka 1 000 
förtida dödsfall per år i Sverige. Det beror framför allt på de 
mycket små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. 
Utsläppen varierar kraftigt beroende på vilken typ av vedpanna 
som används. Äldre vedpannor har ofta sämre förbränning,  
vilket ger upphov till utsläppsnivåer som kan innebära olägen
heter för människors hälsa. Pannor med nyare teknik ger  
generellt upphov till betydligt lägre utsläpp eftersom de har  
effektivare förbränning. 

Hållbarhetssatsning i besöksnäringen
Energi och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har till
sammans med Skövde kommun och Skara kommun beviljats 
652 800 kronor från Energimyndigheten för att göra en hållbar
hetssatsning för besöksnäringsföretagen kring Billingen, Horn
borgasjön och Valle. Samarbetet ska bland annat höja företagens 
kunskap om sin miljöpåverkan och hur de med enkla föränd
ringar kan mildra den. Projektet ska även arbeta med hållbar
het inom de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och  
social hållbarhet. Dessutom ska arbetet utgöra grund för en 
fortsatt strävan att bli en hållbar destination. Turismen och  
de turismrelaterade utsläppen står idag för 8 procent av de  
totala koldioxidutsläppen i Sverige. Att öka medvetenheten om 
hur både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma 
förändringar genom att göra andra val kan därför göra stor 
skillnad.

I projektet ingår kommunerna Skövde, Falköping och Skara. 
Projektet samverkar också nära med Visit Hornborgasjön, som är 
ett organiserat samarbete mellan turistorganisationerna i de tre 
kommunerna.

Ny översiktsplan – ÖP 2040
Skövde växer och den utvecklingen vill vi ska fortsätta. Samti
digt måste tillväxten ske med hänsyn till planeten och med  
fokus på dem som bor och verkar i vår kommun. Budskapet  
för arbetet med översiktsplanen (ÖP) är att vi ska skapa Hållbar 
utveckling med medborgarna i fokus. Med det menas bland annat 
att de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och  
social hållbarhet ska finnas med i hela arbetet, när beslut fattas 
och när avvägningar görs som leder fram till förslaget. 

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda 
mark och vatten. Planen visar var kommunen vill bygga, var  
vi ska bevara naturområden och hur vi vill utveckla vår infra
struktur. I mars 2021 beslutade kommunstyrelsen om uppdraget 
att ta fram en ny översiktsplan. I skrivande stund pågår arbetet 
med att ta fram samrådshandlingen, som är det första förslaget 
till översiktsplanen. Förslaget ska visas upp för allmänhet, före
tag, myndigheter med flera i det som kallas samråd. Under sam
rådet presenteras förslaget på flera sätt och vid olika tillfällen, 
allt för att engagera och informera många människor.

För att översiktsplanen ska stå stadigt under en längre tid  
ligger fokus under den första delen av arbetet på politisk dialog. 
Det är viktigt att det finns en politisk samsyn över partigrän
serna om de stora övergripande frågorna och åt vilket håll 
Skövde ska sikta. Samtidigt finns tankar som medborgare har 
lyft vid dialoger de senaste åren med i arbetet. Samtal kommer 
också att föras med olika referensgrupper för att slutligen vävas 
ihop med andra delar till en helhet.  

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument, 
som pekar ut vägen framåt och skapar förutsättningar för håll
bar utveckling. Översiktsplanen och den kommande visionen 
formar tillsammans en målbild som alla i kommunen kan med
verka till. 
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4. Koldioxidutsläpp i Skövde kommun

Ny energi- och klimatplan 2021 – 2030
Under året har arbetet med den nya energi och klimatplanen 
fortsatt. Den tidigare planen sträckte sig fram till årsskiftet 
2020/2021. För att Skövde ska stå rustat inför framtiden är det 
därför helt nödvändigt med en ny plan. Kommunens bolag 
och sektorer har haft dialog under året och planens första del 
inklusive strategi antogs av kommunfullmäktige i september 
2021. Kommunen har arbetat vidare med del 2 av planen, som 
består av färdplan och åtgärder.

Skövdes utsläpp
Enligt Skövde kommuns tidigare energi och klimatplan skulle 
växthusgasutsläppen per invånare minskas med 40 procent 
mellan 1990 och 2020. Växthusgasutsläpp består av flera olika 
gaser, som räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e) för att 
spegla den globala uppvärmningspotential som varje växthus
gas har. Därför används begreppet koldioxid synonymt med 
växthusgasutsläpp i detta avsnitt.

Sedan 1990 har växthusgasutsläppen för Skövde kommun 
minskat med 35 procent. Den energiintensiva industrin är inte 
med i den sammanställningen. Sedan 2012, när den tidigare  
energi och klimatplanen antogs, har utsläppen minskat med 
26 procent.

Målen i Skövdes tidigare energi och klimatplan gäller energi 
och transportsektorns utsläpp exklusive den energiintensiva  
industrin. Att den energiintensiva delen räknas bort beror på 
att den absolut största delen av dessa utsläpp 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.

4  Koldioxidutsläpp i Skövde kommun

Figur 1. Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn per 
invånare, relaterat till Skövdes mål för utsläppsminskningar till 
2020 (ton CO2e/invånare).

För att nå målen till 2020 behöver framför allt transportsektorns 
utsläpp minska. Årets uppföljning gäller 2019 års utsläpp, vilket 
innebär att vi först nästa år kan se om målet för 2020 nåtts. Vi vet 
dock att antalet laddbara fordon har ökat mycket de senaste 
åren. Därför är det sannolikt att de kommande uppföljningarna 
kommer att visa på fortsatt minskade utsläpp.
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Koldioxidutsläpp i Skövde kommun  4

Utsläpp från industrin
Nationellt står industrin för omkring 28 procent av alla växthus
gasutsläpp. I Skövde kommun kommer hela 53 procent av  
utsläppen från industrin. Därför ger procentuellt små föränd
ringar hos industrin stor effekt på kommunens totala utsläpp. 
Mellan 1990 och 2013 minskade industrins utsläpp med 40 pro
cent. Sedan 2013 har utsläppen dock ökat med 25 procent,  
troligtvis på grund av högkonjunkturen.

Utsläpp från transporter
Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan. 
Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen. 
Sedan 2010 har nivån dock sjunkit successivt, till samma nivå 
som i början av 2000talet. Jämfört med 2017, när utsläppen 
återigen ökade, minskade utsläppsnivån något under 2018 och 
fortsatte att minska även under 2019. Den främsta kate gorin  
där utsläpp sker är hos kommunens personbilar. I alla fordons
grupper är effektivare fordon den främsta faktorn bakom 
sänkta utsläpp. Denna tendens motverkas dock av att trafik
mängden samtidigt ökar, samt av att stadsjeeparna blir fler.

kiloton CO2e 
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Figur 2. Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde,  
exklusive flyg och sjöfart (kiloton CO2e).
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Metod och datakällor
Andelen förnybar respektive icke förnybar energi beror på 
vilka typer av bränslen som använts i kommunen, samt hur 
fjärrvärmen och elen produceras. För att bestämma andelen 
förnybart har SCB:s statistik över kommunal och regional  
energianvändning använts, tillsammans med data från Skövde 
Energi över fjärrvärmeanvändning för olika sektorer. Andelen 
förnybar råvara i fjärrvärmemixen baseras på en rapport från 
Energimyndigheten (Analys av den förnybara energiandelen i 
avfall till förbränning. Energimyndighetens dnr 2016–010523). 
För att miljövärdera elen har nordisk elmix använts.

För att främja användningen av biodrivmedel genomförde 
regeringen 2018 en så kallad reduktionsplikt för bensin och  
diesel. Den innebär att alla drivmedelsleverantörer måste 
minska 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 
också till att nå Skövdes vision. 2019 var inblandningen av bio
drivmedel i bensin och diesel 23,3 procent nationellt.

5.  Förnybar energi i Skövde kommun

Kommunfullmäktiges vision 2025:   
Kommunen använder så gott som  
ute slutande förnybar energi

Andelen förnybar energi 2019  
– industrisektorn exkluderad
När Skövdes tidigare energi och klimatplan antogs 2012 var strax 
under 40 procent av kommunens använda energi för ny bar. Den 
högsta noteringen gjordes under 2018, då andelen förnybar  
energi låg på 47 procent. Under 2019 föll dock andelen förnybar 
energi tillbaka till 44 procent. 

Den icke förnybara energin består av bensin och diesel som 
används i transportsektorn. Industrins transporter ingår också 
här, eftersom de inte särredovisas av SCB. Enligt underlag från 
Energimyndigheten räknas även en del av avfallet i fjärrvärme
mixen som en icke förnybar energikälla. 

En stor del av den energi som används i kommunen utgörs  
av el. När det gäller elen är bedömningen att kommunen sett  
i ett helårsperspektiv använder nordisk elmix. En stor anled
ning till att andelen förnybar energi minskade under 2019 var 
att andelen förnybar energi i den nordiska elmixen minskade, 
från 50 till 40 procent mellan 2018 och 2019.

För att nå vår vision till 2025 behöver vi arbeta vidare med  
att skapa förutsättningar för ett förnybart samhälle. Den  
ab solut största utmaningen i närtid är att sänka andelen fossilt 
bränsle som används för transporter. Med tanke på de senaste 
årens snabba teknikutveckling kring elektrifierade fordon är 
det dock fortfarande möjligt att drastiskt minska fordonens  
utsläpp fram till 2025. Vi behöver också öka andelen förnybart 
material i vårt avfall. Dessutom behöver en större del av el
produktionen i Sverige komma från förnybara energikällor.

Förnybar 
energi 

44 %

Icke 
förnybar 

energi 
56 %

5   Förnybar energi i Skövde kommun

Figur 3. Förnybar och 
icke-förnybar energi  
2019 (exklusive  
industrisektorn).
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Skövdes koldioxidbudget
Under 2021 gjordes en koldioxidbudget för Skövde. Den baseras 
till stor del på det förarbete som gjorts av Västra Götalandsregi
onen i rapporten Koldioxidbudget 2020 – 2040 Västra Götalands-
regionen. Skövdes koldioxidbudget utgår därför från samma  
antaganden som gjorts i regionens motsvarighet. En koldioxid
budget är ett verktyg som beskriver vilket utsläpps utrymme av 
koldioxid som finns för att planeten ska hålla sig inom en viss 
global medeltemperatur. Enligt koldioxidbudgeten bör minsk
ningen vara 17,5 procent per år. Detta begrepp är grunden till 
exempelvis arbete och rapporter från Intergovernmental Panel  
on Climate Change (IPCC). Förutom koldioxid finns också andra  
klimatpåverkande gaser, exempelvis metan och lustgas. Det 

finns flera anledningar till att endast koldioxid tas med i bud
geten. Koldioxid är en stabil växthusgas som inte bryts ned. 
Den kan bara tas upp i biologiska och fysikaliska processer och 
ackumuleras därför i atmosfären. Metan, lust gas och andra 
växthusgaser, däremot, bryts ner i atmosfären och deras 
klimat påverkan ändras därför över tid. Detta komplicerar  
beräkningarna. Om utsläppen av metan och lustgas upphör 
klingar effekten av på sikt, till skillnad från koldioxid.

Om ingen utsläppsminskning sker de närmaste två åren 
kommer kommunen från och med år tre att behöva minska 
sina utsläpp med 27 procent per år. Om ingen utsläppsminsk
ning sker de närmaste fyra åren behöver utsläppsminsknings
takten från och med år fem vara 60 procent per år.

Figur 4. Utsläpp inklusive stora 
industriella anläggningar.  
Figurerna visar historiska ut-
släpp 2010 – 2016, uppskattade 
utsläpp 2017 – 2019 samt bud-
geterade utsläpp 2020 – 2045. 
Utsläppen föreslås minska med 
en konstant del av föregående 
års utsläpp: 17,5 procent per  
år med start 2020; 27,2 procent 
per år med start 2022; 59,7 pro-
cent per år med start 2024.

kiloton CO2
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elhandelsområdet, där en högre andel fossil el kan förväntas 
användas. Det kan också bero på att mer fossil el numera  
importeras till det nordiska elhandelsområdet från övriga  
Europa.

Enligt visionen ska kommunorganisationen 2025 så gott som 
uteslutande använda förnybar energi. För att nå visionen krävs 
beslut om att antingen köpa in eller producera egen förnybar  
el och fjärrvärme.

Förnybart i kommunens fordon
Kommunen använder också energi i form av bränsle till trans
porter. I Skövde är energiåtgången för transporter liten jämfört 
med den energimängd som används för el och värme. I ett  
nationellt perspektiv är transportsektorns utsläpp dock en stor 
post. Därför är det viktigt att även Skövdes kommunorganisa
tion fasar ut fossila fordonsbränslen. 2021 var 87 procent av  
energin som användes till kommunens transporter förnybar. 
De 13 procent som inte var förnybara bestod 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.

6.  Energi i kommunorganisationen

Förnybar energi 
Under 2021 var 67 procent av den energi som användes i 
kommunorganisationen förnybar. Den relativt höga nivån 
beror framför allt på att fjärrvärmemixen har en hög andel 
förnybar energi. De återstående 33 procenten, som klassas 
som icke förnybar energi, består till stor del av el från icke 
förnybara källor samt av energi från den del av avfallsför
bränningen i fjärrvärmemixen som är icke förnybar.

Energi i kommunorganisationen  6

Figur 5. Andelen förnybar energi som används av hela kommun-
organisationen.

Under 2021 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 
2020. Nyare data än så finns inte att tillgå. 

Ungefär 41 procent av den el som producerades i Norden  
under 2020 var icke förnybar. En stor del av den icke förnybara 
elen kommer från kärnkraft, som trots sin klassificering har 
låg klimatpåverkan. De senaste tio åren har andelen förnybar 
energi i den nordiska elmixen dock minskat successivt. Det kan 
bero på att de baltiska länderna har inlemmats i det nordiska 
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Metod och datakällor 
Data för kommunorganisationen har hämtats från sektor  
service, AB Skövdebostäder och Skövde Energi. För konver-
tering från vikt, volym och bränsletyp till energi har värme-
värden från Energimyndighetens datalager använts. För att 
miljö värdera elen har nordisk elmix använts. Andelen för-
nybart material i fjärrvärmen har räknats ut med data från 
Skövde Energi och SCB. Andelen förnybar råvara i fjärr värme-
mixen baseras på en rapport från Energimyndig heten (Analys 
av den förnybara energiandelen i avfall till för bränning. Ener-
gimyndighetens dnr 2016–010523).



22    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021

2017 bytte sektor service ut all diesel i sin egen tankanlägg
ning 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 för
nybar energikälla har den dock liknande utsläpp som fossil  
diesel när det gäller kväveoxider, försurande ämnen, marknära 
ozon, sot och andra hälsoskadliga partiklar. Ur miljö och hälso
synpunkt bör vi därför även fortsättningsvis fokusera på att 
växla om till eldrivna fordon samt till fordon som kan drivas  
av andra för nybara bränslen

Mer energi från fler solceller
Under 2021 producerade solcellerna på Skövdebostäders tak 
369 megawattimmar el. Det var 59 procent mer än under 2020. 
Solcellstekniken har blivit effektivare och billigare, och därmed 
också en lönsammare investering. Skövdebostäder har därför 
solenergi som standard i alla nybyggnationer. Nästa steg blir  
att installera solcellsanläggningar även i lämpliga befintliga  
bostadsområden.

Även Skövde kommun ökade sin produktion av solcellsel  
under 2021. Hela 708 megawattimmar solcellsel producerades, 
vilket är 128 procent mer jämfört med 2020. 

Kommunkoncernens sammanlagda solcellsbestånd mot
svarar den årliga energianvändningen för uppvärmning och 
varm vatten hos 67 genomsnittliga svenska småhus (15,9 mega
wattimmar per år för uppvärmning och varmvatten enligt  
Energimyndigheten).

6 Energi i kommunorganisationen

Figur 6. Andel förnybar energi som kommunorganisationens  
fordon använder
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Metod och beräkningar
För att beräkna energianvändningen i lokaler och bostäder har 
data hämtats från sektor service och från AB Skövdebostäder. 
Den data som använts är mängden köpt värme, mängden köpt 
el samt kvadratmeteryta (Atemp). Värmen som har använts i 
lokalerna och bostäderna har normalårskorrigerats med SMHI 
Energi-index.

Energianvändning i kommunala byggnader
Enligt kommunens mål skulle energianvändningen i kommu
nens byggnader vara 20 procent lägre under 2020 än under 
2009. 

Måluppfyllelse för kommunens lokaler
Mellan 2009 och 2019 har energianvändningen i Skövde kom
muns fastigheter minskat med ungefär 10 procent. Sedan 2016 
är trenden svagt fallande, vilket är positivt. Utvecklingen beror 
delvis på vårt interna arbete för att minska energianvänd
ningen, 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, samt med att justera 
drifttider på utrustning. Under 2021 har vi också fortsatt att  
arbeta enligt projektet Handlingsplan 22. Det visar att kommu
nens skolor kan minska sin energianvändning med 15 – 20 pro
cent genom lönsamma investeringar.

Mellan 2019 och 2020 minskade energianvändningen per 
kvadratmeter med 6 procent, vilket är betydligt mer än normalt. 
Detta beror på pandemin, som har gjort att kommunens lokaler 
använts i mindre utsträckning än tidigare. Under 2021 ökade 
energianvändningen per kvadratmeter jämfört med 2020. Det 
beror troligen på att lokalerna under 2021 återigen användes mer 
än under 2020, även om de fortfarande inte nyttjades fullt ut.  
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Figur 7. Energianvändningen för kommunens lokaler  
2009 till 2021 (kWh/m2). 

Måluppfyllelse för kommunens bostäder
Tidigare hade AB Skövdebostäder som mål att minska energi
användningen i kommunens bostäder med en tredjedel till 
2014. Det målet klarade bolaget. Sedan dess har bolaget fortsatt 
att minska sin energianvändning. 2019 nådde man ett nytt mål: 
att minska energianvändningen med 20 procent. De bostäder 
som byggs idag är betydligt mer energieffektiva än äldre fastig
heter, men stora delar av fastighetsbeståndet är inte nyprodu
cerat. Därför kan man spara mycket på att fortsätta effektivi
sera de äldre fastigheterna. Mellan 2020 och 2021 ökade 
energianvändningen med 2 procent, vilket bryter den tidigare 
nedgående trenden. Under året har man utökat antalet inom
husgivare i bostäderna. Detta har initialt medfört en ökad 
energi användning, men på sikt tror man att förändringen 
skapar bättre förutsättningar för att optimera energianvänd
ningen och skapa ett jämnare inomhusklimat. Man har också 
valt att använda fjärrvärme i stället för värmepumpar, som en 
följd av att så kallad effekttaxa har införts på elanvändning. 
Detta har lett till ökad energianvändning.

0

30

60

90

120

150

11
4

10
9

10
7

10
2

10
1

10
1

10
0

97
 

95 97

    
    

    
    

   2
7,

8

    
    

    
 1

8

    
    

  1
8,

3

    
  1

8,
2

    
 1

7,
5

    
 1

7,
1

    
16

,4

  1
4,

8

14
,2

   1
4

11
3

20132009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Mål 
2020

Figur 8. Energianvändningen för kommunens bostäder 
2009 till 2021 (kWh/m2).

■  Värme
■  El
■  Mål 2020

■  Värme
■  El
■  Mål 2020

Energi i kommunorganisationen  6

kWh/m2

kWh/m2



24    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021

6 Energi i kommunorganisationen

AB Skövdebostäder
Att minska energianvändningen är ett av Skövdebostäders  
huvudmål kopplat till ekologisk hållbarhet. Som en del av  
Allmännyttans klimatinitiativ har bolaget satt upp målet att 
sänka sin energianvändning med 30 procent till 2030 jämfört 
med 2007. Bolaget bryter ned målet till årliga minskningar,  
där man i år inte nått riktigt så lågt som förväntat. Många fak
torer spelar in i beräkningarna och nyproduktionen har en  
stor del i den minskade energianvändningen. Skövdebostäder 
tänker dock på energin i alla lägen, även i befintliga fastigheter.

Solceller på befintliga tak
Under 2021 har AB Skövdebostäder genomfört förstudier för 
fler solcellsanläggningar. En av studierna gäller en utökning  
av den befintliga anläggningen på Aspö Ekologi.

Kreativa hus
Kreativa hus har under 2021 installerat solcellspaneler på bygg
naden Spaljén. Anläggningen är på 550 kvadratmeter och har  
en total installerad effekt på 100 kilowatt. I juni 2021 var instal
lationen färdig och sedan dess har den hunnit producera 
44 mega wattimmar energi. 

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 gynnar bolaget 
både människa, samhälle och miljö.

Varje år tar Skövde Energi fram ett miljöbokslut som visar 
hur deras verksamhet påverkat de globala koldioxidutsläppen. 
2021 förebyggde bolaget 69 100 ton växthusgasutsläpp tack vare 
att avfall förbrändes i kraftvärmeverket i stället för att hamna 
på deponi. Omvärlden har blivit bättre på att hantera sitt avfall 
och därmed förbyggs inte lika stora mängder utsläpp av Skövde 
Energi.

Projekt för bättre miljöprestanda
Ett projekt har startats för att förbättra miljöprestandan på  
Värmecentral 3 (VC3), som ligger inne på Volvo Powertrains 
område i Skövde. Anläggningen används som reserv och spets
lastanläggning för fjärrvärmeproduktion i Skövde tätortsnät 
och använder bioolja som bränsle. VC3 bidrar med andra ord 
inte till utsläpp av fossil koldioxid vid värmeproduktion.  
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Projektet har bland annat lett till att en av pannorna bytts ut till 
två mindre pannor med samma totaleffekt. Provdrift med nya 
biooljor av bättre kvalitet har inletts. Detta kommer att fort
sätta under 2022, för att kunna uppfylla framtida gränsvärden 
för kväveoxider och stoft. 

Skövde Energi jobbar ständigt för att Skövdes elnät ska vara 
så resurseffektivt som möjligt. En del i arbetet är att förändra 
elnätstaxan för en effektiv användning av elnätet. Därför inför
des effekttaxa för samtliga elnätskunder under 2021.

Energi- och klimatrådgivningen
Energi och klimatrådgivningen har under 2021 fortsatt att  
arbeta för minskad energianvändning, förnybar energi och 
hållbara resor. Tyvärr har rådgivningen påverkats negativt av 
coronapandemin även detta år, men något fler aktiviteter än 
under 2020 har kunnat genomföras. 

En av de aktiviteter som kunde genomföras var utlåningen 
av eldrivna lastcyklar via kommunens kontaktcenter. Projektet 
med cykelutlåningen får mycket positiv respons och cyklarna 
är utlånade stora delar av perioden. 

Under 2021 spelades sex poddavsnitt in. Tanken med pod
casten är att i vardagliga samtal lyfta hållbarhetsfrågor för  
den breda massan – och att göra det på ett enkelt sätt. Här 
disku teras ny teknik, miljö, klimat, mat, samhällsplanering 
och beteende på ett lättsamt och öppensinnat sätt.  

Energi och klimatrådgivningen deltog också med en  
monter på Gård och villamässan i Billingehov under hösten.

Lovande energieffektivisering
Kommunens energi och klimatstrateg leder ett projekt som 
handlar om att minska kommunorganisationens energi
användning. I våra kommunala byggnader finns stora möjlig
heter att energieffektivisera. Man beräknar att energianvänd
ningen kan minska med 15 – 20 procent per år i kommunala 
byggnader. Projektet består av ett team av representanter från 
flera verksamheter och är ett av flera projekt som drivs inom 
Handlingsplan 22. Projektet utgår från en metod där man tittar 
på en helhetslösning med åtgärdspaket för respektive fastig
het. Med nya arbetssätt och denna helhetsmetod kan vi öka 
lönsamheten, sänka driftkostnaderna och väsentligt minska 
miljö påverkan.

Under 2021 påbörjades åtgärder för att minska energian
vändningen. Till exempel har man minskat drifttiden för ett  
av Vasaskolans ventilationsaggregat med tio timmar per vecka 
genom att starta det klockan sex på morgonen i stället för 
klockan fyra. Under 2022 planerar man att byta ut tre av 
ventilationsaggre gaten i skolan.

Cirkulär ekonomi i industriell skala
Gasums nyförvärvade biogasanläggning i Skövde (som byggdes 
2012 av kommunen) kan med rätt råvaror producera upp till  
40 gigawattimmar biogas. Under 2021 producerades cirka  
25,1 gigawattimmar uppgraderad biogas, att jämföra med cirka 
23,2 gigawattimmar under 2020. Biogasen producerades av  
rågas från Gasums anläggning och Skövde avloppsreningsverk. 
Gasum har i dagsläget fokus på service, underhåll samt mindre 
justeringar och uppdateringar av den befintliga anläggningen, 
för att säkerställa en väl fungerande och effektiv produktion. 
Ett annat viktigt område under 2021 har varit integreringen 
med före tagets övriga verksamheter. Med hänsyn till effekterna 
av den pågående pandemin har det inte varit motiverat att sätta 
in åtgärder för att kraftigt öka produktionsvolymerna i Skövde  
under 2021.

Under 2021 levererade Gasum också drygt 62 000 ton bio
gödsel från anläggningen till lantbrukare i området.

Under 2021 facklades* av olika skäl cirka 3,3 gigawattimmar 
rågas (cirka 2,1 gigawattimmar under 2020). Siffrorna är dock 
inte helt representativa eftersom pandemin påverkade både 
avsättnings möjligheterna och logistikplaneringen under 2020 
och 2021. Detta försvårade i sin tur produktionsplaneringen  
för anläggningen, vilket ledde till mer fackling än normalt.

Summering av var biogasen har gått 2021.

Bussar 38,7 %
Tankstationen 5,2 %
Flak (biogasen fylls på tuber och körs till andra marknader 
för transport)

55,1 %

Fackling* 1,1 %

All produktion av biogas i Skövde har gått till transportändamål.
*  Fackling är en industriprocess som innebär att man bränner överskottsgas som inte 

kan nyttjas.
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Mål för transporter i den kommunala  
organisationen
Under 2021 drevs 81 procent av kommunens personbilar och 
lätta lastbilar av förnybart bränsle eller el. Det är en stor för
bättring från de 54 procent som vi nådde upp till under 2020 
eller de 30 procent som vi nådde under 2019. Under 2021 gick 
vi över till HVO100 även i de lätta lastbilarna. HVO är en  
syntetisk diesel gjord på förnybar råvara. 

De senaste åren har kommunen också fått fler lätta lastbilar 
och personbilar som drivs helt av el. 2020 stod dessa för 14 pro
cent av den totala fordonsflottan. Hur utvecklingstakten kom
mer att bli framöver är svårt att bedöma eftersom den så tydligt 
påverkas av kommunorganisationens prioriteringar kring 
fordons inköp. Mycket tyder dock på att andelen eldrivna fordon 
kommer att öka när priset på dessa faller.

7. Fordon och transporter

Mål för transporter i den kommunala 
 organisationen
Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och  
privata fordon i tjänsten ska inte ha ökat till 2020 jämfört 
med 2009. Minst 75 procent av personbilarna ska drivas  
av förnybart bränsle eller el. 

Fordon och transporter  7

Bränslen
Fördelningen mellan de olika 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 2021 ökade andelen förnybart bränsle till  
87 procent, från 85 procent 2020. Det bränsle som tankas mest 
i kommunens fordon är HVO.
  

HVO 
81,0 %

Diesel 
8,0 %

Biogas 5,6 %

El 0,7 %

Bensin 4,6 %

Etanol 0,1 %

Figur 9. Fördelningen av de bränslemängder som kommunen köpt 
in under 2021.

Busstrafik
Från och med den 12 december 2021 kör Västtrafik en ny 
busslinje till Billingen, med avgång en gång i halvtimmen 
varje dag. Den nya linjen har nummer 8 och går från Rese
centrum Skövde via Lumbergatan, Falkvägen, Brandtorps
vägen och Alphyddevägen upp till Billingen. Busslinjen är ett 
sätt att göra Billingen tillgängligt och även mer hållbart som 
besöksmål. Tack vare den nya busslinjen går det nu att resa 
kollektivt hela vägen upp till berget. På en respektive två tim
mar kan besökare ta sig till Skövde från Göteborg respektive 
Stockholm och sedan ta sig vidare till Billingen med bussen. 
Ordinarie biljettpris hos Västtrafik gäller även för denna buss.
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Projekt för ökad cykling 
Vintern 2021/2022 deltog Skövde kommun för andra gången  
i projektet Vintercyklist. Projektets syfte är att få fler att välja 
cykeln som transportmedel även på vintern. För att en person 
ska kunna anmäla intresse till projektet måste dess hem
kommun vara med i projektet. Totalt fick 30 deltagare i Skövde 
dubbdäck och däckbyte på sin cykel. I gengäld åtog sig cyk
listerna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan under 
projektperioden, samt att varannan vecka rapportera till kom
munen hur de upplevt cykelvägarna. Kommunen får alltså  
dokumenterade rapporter om väghållningen samtidigt som 
ett antal invånare får testa att cykla på vintern. Det blir med 

Laddinfrastruktur
Under 2020 har kommunen fortsatt att bygga ut laddinfra
strukturen enligt den plan för laddinfrastruktur som antogs 
av kommunfullmäktige 2019. Planen reviderades under 2021 
för att fortsätta vara aktuell.

Under våren 2021 flyttades driften av kommunens alla ladd
stationer till InCharge laddnätverk. Det innebär att användarna 
nu betalar för den mängd el som de faktiskt laddar. Även kund
servicen kommer att få ett lyft eftersom det går att nå företagets 
kundtjänst dygnet runt hela året. Under våren 2021 installerades 
också snabbladdare vid Arena Skövde. Tyvärr innebar flytten 
till InCharge att en del statistik gick förlorad, vilket förklarar 
nedgången i mängden laddad el i grafen nedanför. Mängden 
laddad el via kommunens laddpunkter syns i figur 10.

Figur 10. Mängden el (kilowattimmar) som har laddats via  
kommunens publika laddpunkter 2012–2021.

AB Skövdebostäder har under året nästan fördubblat antalet 
laddpunkter i sina bostadsområden. Bostadsbolaget har nu  
totalt 111 laddpunkter tillgängliga för sina hyresgäster. Under 
året har Kreativa hus har gjort en ansökan om stöd för sex 
laddpunkter vid byggnaden Nyeport (Penta 9). Laddpunkterna 
ska kunna nyttjas av hyresgästerna under kontorstid på var
dagar och sedan vara öppna för allmänheten på övriga tider. 
Stöd har beviljats genom Klimatklivet och laddpunkterna tas 
i drift under mars 2022.
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andra ord en vinnvinnsituation. Intresset för årets omgång 
var stort och drygt 230 personer ansökte om att få delta. De 
som inte blev utvalda erbjöds goodiebags för att uppmuntra 
intresset.

AB Skövdebostäder har under året kommit i gång med en  
ny satsning på cykelservicestationer i sina bostadsområden. 
Där ska hyresgästerna själva kunna laga och sköta om sina  
cyklar. Hittills har stationer satts upp vid Östermalm, Billinge
sluttningen, Folkets park, Hästhoven, Havstena, Käpplunda 
park och Kurorten. På Kurorten har man även startat en cykel
pool där hyresgästerna kan låna elcyklar.

Cykelinfrastruktur i Skövde
Skövde kommun är medlem i Svenska Cykelstäder och arbetar 
där tillsammans med andra kommuner för att hitta tydliga 
mål för utformningen av gång och cykelvägar. Skövde kom
mun arbetar pågående med att separera gång och cykelvägar 
för trafikanternas säkerhet. I så stor utsträckning som möjligt 
placeras cyklister närmast körbanan och fotgängare längst 
bort från körbanan. Arbetet sker successivt med stråk som  
är prioriterade, där projekt pågår samt där bredden tillåter. 
Följande sträckor har breddats för att rymma separerad gång 
och cykeltrafik:

• Sträckan mellan Lillegårdsrondellen och Badhusrondellen
• Sträckan från Biliaviadukten till Aspö
• Sträckan mellan Dalvägen och Ekängsvägen

Under 2021 började också två relativt långa sträckor cykelväg 
att byggas. Den ena ska gå längs Alphyddevägen och den  
andra längs Karstorpsvägen. Sträckorna planeras vara färdiga 
under 2022.

Resor med tåg och flyg 
Resor med tåg
Kommunens tågresor fortsatte att minska under 2021, från  
redan låga siffror under 2020. De låga nivåerna är en följd av 
pandemin. 

Figur 11. En graf över hur många kilometer resor som kommun-
organisationen gör med tåg per år.
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Resor med flyg
Kommunens flygresor dubblerades nästan under 2021 jämfört 
med 2020, men ligger ändå långt under vad de gjorde 2019.  
De fortsatt låga siffrorna beror på pandemin.

Figur 12. En graf över kommunorganisationens totala antal resta 
kilometer med flyg per år och hur stora koldioxidutsläpp resorna 
har orsakat.

Utsläpp
Under 2021 var 94 procent av utsläppen från tåg och flyg kopp
lade till flygresorna. 

Figur 13.  
Andelen utsläpp  
från kommunorga-
nisationens resor 
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8. Resurshushållning

Upphandlingsenhetens verksamhet
Upphandlingsenheten är kommunstyrelsens verkställande  
organ för kommunens upphandlingsverksamhet.

Kommunens upphandling regleras av:

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

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Från 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig upp
handling. I det nya regelverket har utrymmet för att ställa krav 
på miljöhänsyn blivit tydligare. Det gäller bland annat möjlig
heten att använda särskild märkning som bevis på miljö
prestanda samt tydligare riktlinjer för hur och när man ska 
ställa krav på miljöledningssystem. Regelverket innehåller 
också klargöranden kring hur livscykelkostnader inklusive 
kostnad för externa miljöeffekter får användas vid utvärdering 
av anbud. 

Policy för upphandling
En ny policy för upphandling beslutades av kommunfullmäk
tige under 2017. Avsnittet som gäller hållbar utveckling formu
leras 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 antibiotikaanvänd-
ning och smittskydd ställas i enlighet med upphandlings- 
myndighetens kriteriedokument.

Möjligheter och begränsningar att ställa miljökrav
Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på de kommu
nala verksamheternas miljöpåverkan. Det är i upphandlings
skedet som krav på miljöprestanda fastställs för de varor,  
tjänster och entreprenader som ska köpas in. 

När krav fastställs ska ett stort antal policyer, planer och rikt
linjer följas, bland annat dessa:

• Energi och klimatplan (2021)
• 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 komma att ge kommunen 
ökade kostnader eller på andra sätt påverka kommunens verk
samheter.

Under 2022 kommer policyn för upphandling, riktlinjerna 
för inköp samt energi och klimatplanen att uppdateras.

Miljökrav i upphandlingar
Under 2021 har upphandlingsenheten slutfört 63 upphand
lingar som gäller Skövde kommun.

Miljökrav har ställts där så har varit möjligt. I de fall där  
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram miljökriterier inom 
det område som upphandlats har dessa miljökrav ställts helt  
eller delvis i upphandlingarna. I de fall Upphandlingsmyndig
heten ännu inte har tagit fram några kriterier för det upphand
lade området har målet varit att formulera och ställa egna 
miljökrav. Krav på miljömärkning och tredjepartscertifiering 
har ställts där det har varit möjligt.

Resurshushållning  8
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Upphandlingar där krav har ställts på systematiskt miljöarbete
Krav har ställts på systematiskt miljöarbete när det har varit 
möjligt. Leverantören ska i de fallen ha ett miljöledningssystem 
för styrning och kontroll av sin verksamhet. Detta uppfylls  
genom arbete enligt certifierad ISOstandard, annat likvärdigt 
system eller eget miljöledningssystem som säkerställer upp
draget.

I följande två upphandlingar under 2021 har krav ställts på  
systematiskt miljöarbete:

• Laboratorietjänster

• Maskindiskmedel 

Upphandlingar där miljökrav förutom systematiskt miljöarbete 
har ställts

•  Underhåll, verkstadsgenomgång och reparationer av brand
redskap
Gamla brandsläckare som utan risk kan återanvändas får inte  
bytas ut mot nya släckare. Om släckmedlet i brandsläckarna  
kan återanvändas vid verkstadsgenomgång ska detta göras.  
Skumsläckare ska successivt fasas ut ur kommunens fastigheter. 
När det är dags för ordinarie verkstadsgenomgång och omladd-
ning ska skumsläckarna förstöras av leverantören

•  Färsk frukt och grönt

•  Mejeriprodukter – stora enheter

•  Kolonialt, djupfryst och färskvaror

•  Kaffe
Man har lagt upp en leveransstruktur per kök i kommunen.  
För varje kök har man, utifrån deras förutsättningar, utrett  
hur ofta man behöver ha en leverans. Detta är för att minimera 
antalet leveranser vilket blir ett annat sätt att ställa miljökrav.

•  Maskindiskmedel mm.
Miljökrav har ställts. Kraven bygger på Upphandlingsmyndig-
hetens baskrav för kemtekniska produkter.

•  Fönsterputs
Samtliga städkemikalier som används när tjänsten utförs ska  
ha en giltig licens eller motsvarande för någon av följande  
miljömärkningar:
• Nordisk Miljömärkning (Svanen)
• EU Ecolabel
• Bra Miljöval

•  Bussresor (ej skolskjuts)
Bussar som är tillverkade före den 1 januari 2014 och som  
används vid avtalsstart ska som lägst uppfylla utsläppskraven 
motsvarande för Euro V.

8  Resurshushållning
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    Bussar som är tillverkade efter den 1 januari 2014 och som  
används vid avtalsstart eller nyanskaffas under avtalstiden  
ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro VI.
Bussarna ska så långt det är möjligt drivas av förnybara driv-
medel som HVO, drivmedel som är miljöcertifierat av tredje  
part eller – som sämst – med diesel av miljöklass 1.

• Kuvert och visitkort med tryck
Offererade produkter ska uppfylla kriterierna för Svanen eller  
motsvarande miljömärkning. Pappersprodukter ska vara till-
verkade av oblekt massa alternativt av TCF- eller ECF-blekt massa.

• Terrängfordon med mindre beståndsgående skotare
Leverantören är förbunden att följa reglerna för certifiering  
enligt FSC hos Grönt Paraply.
    Diesel av miljöklass 1 eller annat miljöbränsle ska användas. 
Endast hydrauloljor som är godkända enligt svensk standard  
SS-ISO 155434 ska användas.

• Skogsvård och motormanuell avverkning
Leverantören är förbunden att följa reglerna för certifiering  
enligt FSC hos Grönt Paraply.
    Diesel av miljöklass 1 eller annat miljöbränsle ska användas. 
Endast hydrauloljor som är godkända enligt svensk standard  
SS-ISO 155434 ska användas. Till motorsågar och liknande  
redskap ska akrylatbränsle eller annat miljöbränsle samt vege - 
ta bilisk kedjesmörjolja användas.

• Bevakningstjänster och larmmottagning
Uppdraget ska genomföras med fordon som lägst uppfyller kraven 
motsvarande Euro 6.

• Bandgående Grävmaskin Kompakt modell

• Bandgående Grävmaskin

• Gräsklippare Vingrotorklippare
Motorn ska vara godkänd för 100 procent HVO-drift.

• Lek och skapandematerial 
Leverantören ska jobba aktivt för att säkerställa att de produkter 
som tas in i sortimentet uppfyller gällande kriterier för en giftfri 
förskola. Kriterierna avser Upphandlingsmyndighetens kravpaket 
för giftfri förskola. Leverantören ska aktivt stödja verksamheterna 
i deras arbete för att öka andelen giftfria produkter. Det ska vara 
enkelt att vid beställningstillfället, genom exempelvis markeringar 
i prislista, avgöra om artiklar uppfyller ställda hållbarhetskrav.

I syfte att minska småleveranser och belastning på miljön har 
leverantören rätt att ta ut en fraktkostnad eller miljöavgift på 
150 kronor för beställningar som understiger 300 kronor.
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Fordon och trafik 
Personbilar och lätta transportbilar
Under 2021 upphandlade Skövde tillsammans med tolv andra 
kommuner ett fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta 
transportbilar. Stor vikt lades vid att det senaste och ur miljö
synpunkt ”bästa” alternativet skulle vara valbart vid beställning 
av fordon. Avropande myndighet kan utifrån sitt eget styrdoku
ment eller sina miljömål välja kategori av fordon. Under 2021 
har Skövde kommun avropat 22 personbilar och 20 lätta trans
portbilar från avtalet. 

Beställning från ramavtal 
Om det i upphandlingen har ställts krav på att kommunen  
under ramavtalsperioden ska kunna välja produkter med viss 
miljöprestanda, ansvarar kommunens beställare för att utnyttja 
denna möjlighet till ett aktivt miljöval.

I ehandelssystemet Visma Proceedo ges effektiva möjlig
heter att filtrera på miljömärkta produkter. Detta gör det  
enklare för beställarna att välja produkt.

Från följande ehandelsleverantörer kan man genom  
Proceedo filtrera på och beställa miljömärkta produkter:

Lek- och skapandematerial

• Staples Sweden AB
• ABA Skol AB
• Lekolar AB

Livsmedel

• Menigo Foodservice AB
• Skånemejerier Storhushåll AB
• Grönsakshuset i Norden AB 
• Feldts Fisk & Skaldjur AB

Kontors- och skrivmaterial

• Lyreco Sverige AB

Förbruknings- och engångsartiklar papper och plast

• Lyreco Advantage Sweden AB

Rengöringskemikalier samt städutrustning

• PLS Produkter AB

Tonerkassetter 

• Lyreco Advantage Sweden AB

Sjukvårdsmaterial

• OneMed Sverige AB

 Antal Nyinköpt personbil Miljöklass Drivmedels- Ersätter  
    typ drivmedel

 2 Ford Kuga EURO 6 D D

 1 Ford Kuga ST-Line EURO 6 HVO HVO

 1 Renault Kadjar EURO 6 HVO HVO

 1 Renault Master III EURO 6 D HVO

 6 Toyota Yaris ELHYBRID B/El HVO

 1 Toyota Corolla ELHYBRID B/El Gas

 2 Toyota Corolla ELHYBRID B/El HVO

 1 Toyota Corolla ELHYBRID B/El B/EL

 1 Toyota Corolla 1,8 ELHYBRID B/El Utökning

 1 Toyota Proace Verso EURO 6 HVO Utökning

 1 Toyota Rav4 ELHYBRID B/El D

 4 Toyota Rav4 ELHYBRID B/El HVO

 Antal Nyinköpt Drivmedels- Ersätter  
  lätt transportbil typ drivmedel

 1 Ford Ranger HVO HVO

 1 Renault Master HVO D

 1 Renault Kangoo Z.E El El

 2 Toyota Proace City HVO HVO

 1 Toyota Proace City HVO Gas

 1 Toyota Proace City lång HVO Utökning

 2 Toyota Proace City HVO HVO

 1 Toyota Proace City Lång HVO HVO

 6 Toyota Proace City HVO Utökning

 1 Toyota Proace Medium HVO Utökning

 1 VW Transporter HVO HVO

 1 WV Transporter T6 HVO Utökning

 1 VW Caddy Cargo HVO HVO
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Inköp av livsmedel 2021
Under 2021 har livsmedel för totalt 36,4 miljoner kronor köpts 
från ramavtalsleverantörerna. Av detta har ekologiska livs
medel köpts för 8,9 miljoner. Det ger en andel på totalt 24,7 pro
cent ekologiskt, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter 
jämfört med 2021. Andelen ekologiskt har planat ut de senaste 
åren men måltidsavdelningen uppfyller kommunfullmäktiges 
mål på minst 20 procent.

Skövde kommuns livsmedelscontroller har under året fort
satt att fokusera på att följa upp gällande avtal och höja avtals
troheten. När avtalstroheten förbättras frigörs medel som kan 
användas till att handla mer svenska livsmedel. 

Svenskt kött/animalier
Från och med 2018 redovisas andelen svenska animalier i  
stället för enbart kött. Det ger en mer heltäckande bild av hur 
mycket svensk djurproduktion gynnas. Andelen köpta svenska 
animalier har ökat från 60 procent under 2013 till 98 procent  
under 2021. 

Nya avtal under året

• Under hösten 2021 var det avtalsstart för färsk skalad och 
oskalad potatis, färsk frukt och grönt (Grönsakshuset) samt 
mejeri (Skånemejerier). Krav på svensk råvara ställs på all  
potatis och alla mejerivaror. 
• Den 1 november var det avtalsstart för kolonialt, djupfryst 

och färskvaror (Menigo). Krav på svenska råvaror ställs på  
de artiklar där svenska alternativ finns. 

Svenska livsmedel
Skövde kommun har haft som mål att minst 75 procent av  
livsmedelskostnaden ska utgöras av svenska livsmedel.  
Måltids avdelningen har länge arbetat för att budskapet ska 
landa hos samtliga medarbetare. Arbetet har nu lyckats;  
numera är det en självklarhet för alla att tänka svenska livs
medel i första hand. Varje kvartal följs inköpsstatistiken upp 
med köken, och trender i andelen svenska livsmedel följs.  
Den nya livsmedelsupphandlingen som blev klar under hösten 
innehåller en ännu större andel svenska produkter på avtal. 
Den totala andelen inköp av svenska livsmedel ökade under 
2021 från 72 till 78 procent. 

Under året gjordes aktiviteter för att öka andelen svenska 
livsmedel och, framför allt, för att nå ut med budskapet till 
både kunder och medarbetare. En film som framhäver avdel
ningens verksamhet togs fram. Filmen finns att beskåda på 
kommunens Youtubekanal. 

Grönsaker efter säsong
Grönsakstavlor som belyser det svenska grönsaksåret togs fram 
under året. Tavlorna finns i samtliga skolrestauranger och varje 
vecka lyfts en grönsak fram som veckans grönsak på sallads
bordet eller i maträtterna. Tanken är att ge eleverna en djupare 
förståelse för säsongsanpassade måltider och ge dem möjlighet 
att bekanta sig med nya grönsaker när det gäller både utseende 
och smak. 

Årets kökshjälte 2021
Skövde kommun vann Västra Götalandsregionens och Läns
styrelsens pris som årets kommun i tävlingen Årets kökshjälte 
2021, för sitt arbete med att värna svenskt lantbruk och svensk 
livsmedelsförädling. Under Skövdes matdagar och den offent
liga måltidens dag belyste avdelningen ytterligare sitt arbete 
med svenska livsmedel genom en rad olika aktiviteter. En digi
tal kokbok togs fram med kockarnas favoritrecept baserade på 
svenska livsmedel. På kommunens Instagram och vodd syntes 
och kommunicerades avdelningens arbete. Menyerna i hela 
kommunen speglade dessutom kokbokens recept och den  
gastronomiska potential som svenska livsmedel har. 

Under året anordnades också en internutbildning för samt
liga kockar i grundskolorna och gymnasierna. Syftet var att 
komma ännu längre i arbetet med svenska klimatanpassade 
måltider och med minskat matsvinn.



36    MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021

9  Klimatanpassning



MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021     37

9. Klimatanpassning

Kommunranking
IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, som är försäk
ringsföretagens branschorganisation, genomförde under året 
en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners 
systematiska arbete med klimatanpassning. Skövde kommun 
landade på en tredjeplats i undersökningen. I Sverige spelar 
kommunerna en viktig roll för klimatanpassningsarbetet efter
som de i och med planmonopolet har ett stort ansvar för att  
genomföra konkreta åtgärder och genomföra klimatanpass
ningsarbetet. Skövde kommuns höga placering visar att det 
interna arbetet med att implementera klimatfrågan i verksam
hetens ordinarie arbete har kommit långt. 

Årets arbete 
Skyfallskartering
Under den senare delen av 2020 startade revideringen av sky
fallskarteringen. Den uppdaterade karteringen levererades i 
juni 2021. Karteringen har en upplösning på 2x2 meter över 
hela det karterade området. Dessutom har en ny laserskanning 
av topografin har använts, samt justerats för att ta hänsyn till 
rinnvägar runt byggnader och genom trummor och kulvertar. 
De skyfall som har studerats har en återkomsttid på 100 år,  
400 år respektive 1 000 år. Varaktigheten har satts till sex tim
mar och en klimatfaktor på 1,25 har använts. Karteringen visar 
maximalt vattendjup under hela simuleringsperioden, samt 
flödesvägar och de maximala flöden som uppstår. 

Konsekvensanalys
Att tolka resultatet i skyfallskarteringen kan vara svårt. Därför 
har en strukturerad konsekvensanalys börjat att genomföras. 
Konsekvensanalysen genomförs med avseende på:

• samhällsviktiga verksamheter och samhällsviktiga funktioner
• framkomlighet i samhället
• skadekostnader

En klassificering av verksamheter och funktioner genomförs 
utifrån Styrel * eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) metodik för identifiering av samhällsviktig verksamhet. 

Vid bedömningen av konsekvenser utgår man sedan från ett 
100årsregn. För verksamheter och funktioner med högst klass
ning utgår man också från ett 400årsregn. Vägar klassificeras 
efter deras samhälleliga betydelse och även eventuell påverkan 
på järnvägen tas med. Analysen bör omfatta både direkta och 
indirekta konsekvenser. Skadekostnader beräknas och bedöms, 
bland annat med hjälp av försäkringsstatistik. Arbetet med 
konsekvensanalysen startade under hösten 2021 och levereras 
under första kvartalet 2022.

*  Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag 
samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga 
elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling

Strukturplan för vatten
I samband med att konsekvensanalysen upphandlades gjordes 
en upphandling av en strukturplan. Strukturplanen ska vara  
ett geografiskt planeringsunderlag för hantering av översväm
ningsrisker vid ett skyfall. Planen utformas utifrån vattnets  
naturliga strömningsvägar, så kallade avrinningsområden, 
inom det område som avgränsas av skyfallskartering över 
Skövde. Den Konsekvensanalys för skyfall som har tagits fram 
används som utgångspunkt.

Strukturplanen ska innehålla förslag på åtgärder för att för
dröja och avleda överskottsvatten som inte är avsett att hante
ras av dagvattensystem. Planens uppgift är bland annat att  
förhindra att skyfall når områden där negativa konsekvenser 
uppstår. Målsättningen är att förflytta överskottsvatten orsakat 
av skyfall från områden där översvämningar riskerar att orsaka 
betydande samhällskonsekvenser eller skada till områden med 
lägre risk. 

Klimatanpassnng  9

*� Andra�variationer�i�öppettider�finns
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Tänkbara åtgärder att arbeta med: 

•  skyfallsytor – för att magasinera vatten under skyfallet
•  skyfallsleder – för att på ett säkert sätt leda vatten vidare  

nedströms 
•  styrning – som ett komplement för att förstärka de övriga  

två ovan. Styrning är åtgärder som till exempel fartdämp
ningshinder eller kantsten, vilket har en funktion att styra 
vattnet till skyfallsyta eller skyfallsled 

Dagvattenåtgärder
Under sommaren har en inventering gjorts av åtgärder för att 
ta omhänderta dagvatten inom Skövde tätort. För att inte bygga 
bort redan genomförda klimatanpassningsåtgärder är det vik
tigt att veta var dessa är belägna, vilken funktion de har och hur 
skötseln har varit utformad. Resultatet från inventeringen sam
manfogades till ett digitalt kartskikt. Detta används nu i sam
band med all samhällsexploatering.

Forskningsprojekt
Skövde kommun deltar som projektpartner i två större forsk
ningsprojekt om hur klimatförändringarna påverkar dagvatten 
och skyfallshantering. Kommunens klimatanpassningsstrateg 
samordnar arbetet mellan forskarna och Skövde kommun.  
Genom att delta i forskningsprojekt får vi den senaste kun
skapen, bygger nätverk och får samtidigt tillfälle att visa vårt 
eget goda arbete med klimatanpassning.  

Följande projekt är aktuella under 2021:

•  Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvarters
mark , RISE Research Institutes of Sweden 
•  Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning 

– Lunds universitet och SMHI
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Översiktsplan 2040
För att bygga ett robust och attraktivt Skövde behöver vi ta  
hänsyn till hur klimatförändringarna påverkar vår kommun 
och hur vi aktivt måste anpassa samhället. I plan och bygg
lagen stipuleras flera krav kopplat till klimatanpassning som 
måste uppfyllas inom ramen för översiktsplanen. 

Övrigt
Det finns ett stort intresse utifrån kring hur vi i Skövde kom
mun har lyckats nå framgång i vårt klimatanpassningsarbete. 
Klimatanpassningsstrategen har bjudits in som digital före
dragshållare på flera nationella konferenser för att prata om 
Skövde kommuns arbete. Digitala föreläsningar har också  
genomförts för flera kommuner och länsstyrelser. 

En digital stadsvandring har genomförts för föreningen  
Samhällsbyggarna. Vi ”vandrade” digitalt genom Skövde tätort 
för att titta på och diskutera lösningar för att ta om hand dag
vatten i urban miljö.

Det interna arbetet med att implementera klimatanpass
ningar i de ordinarie verksamheterna fortsätter. I de flesta  
exploateringsprojekt som genomförs i sektor samhällsbyggnad 
är frågan viktig. Det är också viktigt att behovet av utredningar 
och åtgärder säkerställs.

Åtgärder som minskar risk för bräddning 
Under 2020 gjordes anpassningar i vassbäddsanläggningen  
på Stadskvarns avloppsreningsverk. Tack vare anpassningarna 
kan en av vassbäddarna även fungera som bräddmagasin.  
Under 2020 byggdes också en bräddpumpstation som vid behov 
pumpar vattnet till bräddmagasinet. Vid kraftiga skyfall, snö
smältning eller driftstörningar i verket leds ofullständigt renat 
vatten via stationen till vårt bräddmagasin i stället för att bräd
das och därmed hamna i vattendrag nedströms reningsverket. 
Verkets tre bräddpunkter och den sista bräddpunkten i nätet 
uppströms verket är numera kopplade till bräddmagasinen via 
bräddpumpstationen. 

Bräddpumpstationen har dock en brädd vilket pumpstationer 
normalt har.

Under 2021 har avdelningen kunnat öka bräddmagasinets  
volym med 200 procent. 

Vid skyfall kan den hydrauliska belastningen bli för hög. 
Trots ökad kapacitet för rening klarar reningsverket då inte  
att ta emot det kraftigt förhöjda flödet. Därför är anläggning  
av bräddmagasin också en del i Skövde VA:s strategiska arbete 
för klimatanpassning av verksamheten. En schematisk bild av 
verket inklusive bräddmagasin visas ovan.
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10. Avfall och källsortering i Skövderegionen

Förändringar inom kommunalförbundet
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg fick  
vid årsskiftet 2021/2022 ett uppdaterat uppdrag. Samtidigt  
bytte förbundet namn till Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS).  
I samband med förändringarna utökades förbundet också med 
fyra nya kommuner. Efter utökningen har förbundet 13 med
lemskommuner.

Både lokalt, nationellt och internationellt behövs en omställ
ning från ett så kallat slit och slängsamhälle till ett cirkulärt 
samhälle. Vi behöver med andra ord förlänga livslängden på 
det som produceras samtidigt som vi återanvänder, reparerar 
och delar produkter i högre utsträckning än idag. Vi behöver 
också bli bättre på att ta hand om farligt avfall och återvinna 
alla typer av material för att skapa nya produkter.

Kommunens avfallsorganisation spelar naturligtvis en viktig 
roll i detta arbete. Därför har förbundets 20 år gamla förbunds

ordning setts över och uppdaterats. Grunduppdraget inom  
avfallshanteringen är fortfarande detsamma, men AÅS (som 
förbundet kallas sedan årsskiftet) har från och med årsskiftet 
fått en tydligare roll när det gäller att stötta medlemskommu
nerna med kompetens och strategiskt stöd inom både avfalls
hantering och avfallsförebyggande arbete. Den nya förbunds
ordningen ska höja den framtida ambitionsnivån inom det 
samlade hållbarhetsområdet, där AÅS har en självklar roll.  
Den ska också stärka samverkan mellan medlemskommunerna 
och AÅS. Att förbundet har bytt namn till Avfall & Återvinning  
Skaraborg ligger i linje med ambitionen att ta fler kliv uppför 
avfallstrappan. Kommande förändringar och krav inom avfalls
sektorn och den cirkulära ekonomin har talat starkt för ett 
större förbund och för att skapa nya arbetssätt. Det är viktigt  
att vi gemensamt kan möta förändringarna med jämförelsevis 
rimliga avgifter för invånarna.



MILJÖREDOVISNING – BILAGA TILL SKÖVDE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2021     41

Avfall och källsortering i Skövderegionen  10

Kommunkoncernens avfallsarbete 
Minskat matsvinn
Under 2021 har arbetet med att minska matsvinnet i de offent
liga köken fortsatt. Matsvinnet har vägts och dokumenterats 
varje dag. Resultaten har sedan följts upp av respektive kök 
varje månad, samt kvartalsvis för hela kommunen. Under vår
terminen informerades de flesta av kommunens rektorer om 
sin skolas nivå på matsvinn, samt om hur måltidsavdelningen 
och skolan tillsammans kan minska svinnet. Detta resulterade 
under höstterminen i ett antal samverkansträffar mellan skol
personal och måltids personal. 

Samtidigt har måltidspersonal och förskoleverksamheterna  
arbetat aktivt för att minska förskolornas matsvinn. Måltids
avdelningen har varit väldigt aktiv, och bra på att åskådliggöra 
svinnet i samarbete med pedagoger och barn på förskolan.  
Att minska matsvinnet och få mer mat i magen är således ett 
teamarbete mellan flera aktörer. Arbetet med det minskade 
matsvinnet har redovisats i Skövde kommuns sociala kanaler, 
exempelvis på Facebook och Instagram, samt på kommunens 
hemsida. Lokalpressen har också gjort reportage om arbetet 
under 2021. Det totala matsvinnet från skolor och förskolor 
minskade under 2021 från 56 till 49 gram per ätande person.

IT- enhetens hållbarhetsarbete 2021
Under året har avdelningen för IT och verksamhetsutveckling 
fortsatt att bidra till kommunens hållbarhetsarbete. Vi har en 
hög nivå av datorer, skärmar, surfplattor och övrig ITutrust
ning som lämnats till återvinning eller för återanvändning  
hos annan kund. Men på grund av leveransproblem redovisar 
enheten tyvärr något lägre siffror än under år 2020. Den åter
vinning av ITutrustning som har gjorts under året har ändå 
inneburit en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Åter
vinningen har sparat utsläpp som motsvarar 33 varvs körning 
runt jorden med en Volvo V40 D2 miljöbil (cirka 140 000 mil). 

Återvinningen sker via datorleverantören Atea, som genom 
tjänsten GOITLOOP säkerställer en effektiv, etisk, säker och 
ekonomisk modell för återtag och vidareförsäljning av uttjänt 
ITutrustning. Nyckelfaktorn för den höga återvinningsgraden 
är att alla sektorer är på väg in i Skövde kommuns leasingmodell. 
Modellen säkerställer livscykelhanteringen så att återtaget 
verkligen blir av. I hyresmodellen ingår nämligen att ITavdel
ningen tar ansvar för bytet, som sker vart fjärde år. 

När det gäller kommunens mobiltelefoner är förhållandet 
det omvända. Här äger kunderna sina telefoner och processen 
för återtag behöver fortsätta att arbetas in. På ITakuten, som 
ligger på entréplan i stadshuset, finns den Gröna lådan där  
kunderna kan lämna sina uttjänta mobiler. Kunderna kan 

Förändringar inom avfallshantering
Ansvaret för tidningsinsamling gick över till AÅS under 2021 
(producentansvaret upphörde då för detta avfallsslag). Detta  
ansvar kommer troligen att utvidgas till att gälla all förpacknings
insamling genom en kommande lagändring framöver.  Troligt
vis sker det genom en tvåstegsraket, där förbundet i ett första 
steg tar över ansvaret för återvinningsstationerna från FTI  
(Förpacknings och tidningsinsamlingen) och där fastighetsnära  
insamling införs som steg två. Insamling av förpackningar  
kommer att fortgå vid återvinningsstationer tills att fastighets
nära insamling genomförs. När detta kommer att införas i  
kommunen beror på de statliga myndigheternas direktiv, på  
politiska beslut på nationell nivå och på hur man lokalt lyckas 
lösa det praktiska genomförandet. Tidigare har Skövde pekats  
ut som pilotkommun för fastighetsnära insamling men den tids
planen är inte längre aktuell. 

Nya producentansvar har tillkommit under året, bland annat 
för tobaksvaror och filter samt för våtservetter och ballonger. 
Detta påverkar kommunens arbete med avfallsinsamling på  
gatusidan. Förändringen betyder exempelvis att man behöver 
tillhandahålla uppsamlingskärl för cigarettfimpar och infor
mera medborgarna för att förebygga nedskräpning. Under 2022 
införs också ett förbud mot att sprida plastkonfetti utomhus.

Matavfallsinsamling
Den totala andelen insamlat matavfall minskade något under 
2021 men ligger på ungefär samma nivå som tidigare. 
Kommunal förbundet AÅS når fortfarande 2020 års nationella 
mål på 50 procent. AÅS mål bygger på Naturvårdsverkets statis
tik, som visar att varje person ger upphov till 69 kilo matavfall 
per år. Det finns ett nytt nationellt mål för 2023 att insamlingen 
av matavfall ska öka till 75 procent, av den totala mängden  
matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger. 
AÅS mål framöver är i första hand att få de nya medlems
kommunerna att börja med matavfallsinsamling. Dessa kom
muner har ingen sådan insamling sedan tidigare.

Sortera säcken
Projektet Sortera säcken har drivits i Skövde under året och har 
blivit en succé i samtliga medlemskommuner där det genom
förts. Personalen på återvinningscentralen Risängen har under 
en längre tid haft dialog med besökare som kommer med sina 
säckar. De har påtalat att det är viktigt att sortera sin säck och 
inte slänga allt som restavfall. Tack vare detta har det felsorte
rade materialet minskat med minst 30 procent totalt. I Skövde 
har det minskat med 600 ton under 2021. Främst är det förpack
ningar som felsorteras av medborgarna.
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också via ett formulär i Serviceportalen beställa återtag av  
uttjänt ITutrustning. Återtaget är kostnadsfritt för slutkunden 
förutom när det gäller skrivare. 

ITenheten har tack vare sitt miljöengagemang blivit er
bjudna att berätta om IT:s hållbarhetsarbete vid forumet ATEA 
ASF 2022 (Sustainability Focus) men har tyvärr inte kunnat 
delta. Forumet samlar alla stora aktörer, bolag och kommuner 
för att jobba med hållbarhet och dela erfarenheter. Forumet  
arbetar för att direkt påverka ITindustrin kring hur branschens 
gemensamma hållbarhetsutmaningar ska lösas. 

Pandemin har påverkat både kommunen och leverantörs
leden starkt under 2021. ITenheten ser trots allt ljust på fram
tiden och tror att det går att komma tillbaka till 2020 års siffror 
och kanske till och med visa på förbättringar.

Cirkulär möbelhantering 2021
Arbetsmarknadsenheten har arbetat med återbruksverksamhet 
i över tio år. På den tiden har verksamheten vuxit, effektiviserats, 
systematiserats och blivit en stor verksamhet som både ger  
meningsfull sysselsättning och sparar skattemedel och natur
resurser. På enheten är man mycket stolt över sin verksamhet. 
Återbruksverksamheten startade tack vare eldsjälen Tony  
Olsson, som hade till uppgift att arbetsleda andra med arbetare 
för att tömma förråd och flytta verksamheter. Han såg hur fullt 
fungerande och fina inventarier slängdes i stora mängder. 

Det har varit en lång resa från starten till hur återbruket 
fungerar idag. Numera återbrukas många möbler, vilket gör  
att man slipper köpa nya. En grov uppskattning är att cirka  
20 procent av kommunens möbelbruk (räknat i kronor) är åter
bruk. Uppskattningen baseras på siffror från 2019. Enligt upp
skattningen innebar återbruket, lågt räknat, en besparing på 
cirka två miljoner kronor under samma år. 

Verksamheter med små budgetar har varit snabbast med att 
anamma systemet med återbruk av möbler.

Möbelbibliotek
Under 2021 har alla möbler som kommit in till återbruksverk
samheten inventerats och lagts in i ett så kallat möbelbibliotek. 
Biblioteket är ett samarbete med Sajkla, som är ett av många 
återbruksmöbelföretag. Inventeringen har inneburit att arbets
marknadsenheten har fotograferat varje produkt och lagt in all 
information om produkten i ett webbaserat, systematiskt upp
lagt bibliotek. Tanken är att kommunala verksamheter sedan ska 
kunna söka efter specifika möbler och annat som de behöver. En 
del möbler görs om eller repareras medan andra lämnas ut i 
befintligt skick. Tidigare har de kommunala verksamheterna varit 
tvungna att åka ut till återbrukets lager för att hitta möbler. I och 
med möbelbiblioteket har verksamheten alltså effektiviserats. 

Goda exempel sprids
Skövdes kulturenhet har under flera år använt kommunens 
återbruk. Ett av många bra exempel är när musikskolan och 
stadsmuseet flyttade in sina verksamheter i Kulturfabriken. 
Samtliga undervisningsrum, kontor och konferensrum möb
lerades då med inventarier från arbetsmarknadsenhetens  
återbruk.

Nyheten om Skövde kommuns återbruksverksamhet har 
spridits. När statliga myndigheter med kontor i vår region  
behövde slänga flera hundra höj och sänkbara skrivbord,  
kontorsstolar och hurtsar kunde Skövdes återbruk därför ta 
emot och återbruka möblerna. Detta handlar om stora ekono
miska värden som inte är inräknade i kommunorganisationens 
eget återbruk.

Fler cirkulära flöden
Nätverket Circular Hub är ett EUprojekt som drivs av Science 
Park Borås och som delfinansieras av Västra Götalandsregionen. 
Nätverket har under året bjudit in till webbinarier som har be
rört områdena cirkulär kommun, cirkulär textil och cirkulära 
möbler. Upphandlingsenheten har deltagit i dessa webbinarier.

Bättre kväverening och minskad elanvändning
I Stadskvarns avloppsreningsverk renas avloppsvattnet från det 
mesta av det kväve, fosfor och de syreförbrukande ämnen som 
finns i vattnet. Reningen minskar risken för övergödning och 
syrebrist i Mörkebäcken och andra vattendrag nedströms verket. 
En del av det kväve som ändå släpps ut till Mörkebäcken ingår  
i en sorts kväveförening som kallas ammonium. Ammonium 
bidrar till övergödning och är i höga halter dessutom giftigt för 
vattenlevande organismer, exempelvis bäcköringen. De senaste 
åren har styrningen av Stadskvarns avloppsreningsverk trim
mats in för att ytterligare sänka de utgående ammonium
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halterna. Under 2020 var den utgående medelhalten av ammonium den lägsta 
i avloppsreningsverkets historia, och under 2021 var halten till och med något 
lägre än under 2020. Utvecklingen framgår av diagrammet ovan. 

Just nu pågår en utbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk. Utbygg
naden görs både för att kunna ta emot mer avlopps vatten när staden snabbt 
växer och för att sänka den utgående halten av ammonium från verket. 

Den stora minskningen mellan 2001 och 2002, som syns i diagrammet 
(överst), berodde på att verkets biologiska kväverening togs i drift 2002.

De insatsvaror som används i verkets kväverening är i huvudsak el och  
metanol. Elen används för att driva de stora luftfläktar (blåsmaskiner) som  
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syresätter verkets biologiska reningssteg. Det är 
genom denna syresättning som ammonium i av
loppsvattnet bryts ner. De låga utgående halterna 
av ammonium de senaste åren beror dock inte 
på ökad elanvändning för blåsmaskinerna.  
Snarare beror de på en intrimmad styrning av 
kvävereningsprocessen, samt på att verkets drift
personal har gjort ett väldigt bra jobb. Faktum är 
att elförbrukningen i verket under 2021 var den 
lägsta sedan kvävereningen togs i drift 2002  
(se diagrammet till vänster). 

Läkemedelsutredning
Kommunen har i processen för att få ett nytt  
miljötillstånd för Stadskvarn ARV tagit på sig  
följande frivilliga åtaganden: 

•  Att göra en kartläggning över läkemedelsrester 
från avloppsvattnet till vattendragen ned
ströms från reningsverket
•  Att utvärdera behovet av att införa en avan

cerad läkemedelsrening
•  Att vid behov undersöka lämpliga metoder  

för sådan läkemedelsrening

Under perioden 2020–2021 genomförde Christian 
Baresel från IVL Svenska Miljöinstitutet en första 
utredning där läkemedelsrester undersöktes.  
Utredningen kartlade också förekomsten av 
PFAS. Resultatet visar att det finns både läke
medelsrester och PFAS i mottagande vattendrag 
efter reningsverket. Hur behovet av läkemedels
rening vid Stadskvarns reningsverk ser ut vet vi 
först efter nästa utredning, som genomförs när 
reningsverkets utbyggnad är klar. I dag finns det 
flera olika metoder för läkemedelsrening. Vilken 
metod som är mest lämplig vid Stadskvarns  
reningsverk behöver utredas noggrannare och  
i samband med ansökan om att få bygga en läke
medelsrening om det blir aktuellt. Stadskvarn 
har i dag inget miljötillstånd för en sådan till
byggnad.

Stadskvarn Avloppsreningsverk 
- utgående halt av ammoniumkväve 1993-2021

0

5

10

15

20

25

30

35

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

mg/l

■  Ammoniumkväve mg/l    

      Riktvärde NH4-N mg/l t.om. 2018

      Begränsningsvärde fr.o.m. 2019 mg/l
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