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Förord

Coronapandemin har drabbat hela världen, ställt in en mängd 
lokala aktiviteter och tvingat oss till omställning och nytän
kande. Det vanliga livet har på ett sätt satts på paus, och det är 
fortfarande osäkert när medarbetare och invånare kan återgå 
till det mer normala. Vissa saker blir kanske aldrig som de varit. 
Trots allt elände med coronaviruset har vi uträttat mycket 
miljö arbete under året, även om vissa saker fått skjutas på 
framtiden. Vi kan också se att resandet med kollektivtrafiken 
minskat markant när många arbetat hemifrån och/eller und
vikit kollektiva resor. I de kommunala verksamheterna har vi 
också bland annat sett en tydligt minskad energianvändning  
i kommunens lokaler, vilket beror på att aktiviteter helt ställts 
in eller minimerats till en låg nivå. 2020 kommer därför inte att 
bli ett normalt år att följa upp. Flera av våra miljödiagram  
kommer att få hack i sina kurvor – hack som behöver förklaras. 
Miljöredovisningen är ju ett sätt att följa upp miljöutvecklingen 
i Skövde under året och visa både goda exempel och nödvändiga 
förbättringsområden. 

2020 var också året då de nationella miljömålen skulle nås för 
att ge kommande generationer möjlighet till god livsmiljö.  
Resultatet uteblev dock, och det är bara att fortsätta kavla upp 
ärmarna och jobba uthålligt för att klara av det omställnings
arbete som krävs. Glädjande nog nådde Skövde dock många  
av sina miljömål i Energi- och klimatplanen (2011–2020), som ut
värderades under året. En ny energi och klimatplan för Skövde 
tas nu fram, och intresset för att medverka och bidra är större 
än någonsin.  

Ulrica Johansson
Kommunalråd (C) och miljöpolitisk talesperson

Caroline Hagström
Samhällsbyggnadschef

Vi i Skövde kommun har också inventerat vårt Agenda 2030 
arbete internt och tar med oss resultatet in i miljö och håll
barhetsarbetet. Det är tydligt att allt hänger ihop; de mänskliga  
relationerna, att effektiviseringar görs på rätt sätt och att eko
nomin håller ihop. Att arbeta tvärvetenskapligt över yrkes
gränserna har aldrig varit viktigare. Vi vet att vi har en mycket 
kunnig och engagerad organisation och är övertygade om att  
vi kommer att ta stora kliv framåt inom miljö, hållbar utveck
ling och Agenda 2030 de närmaste åren. Pandemin har visat  
att kommunen och samhället klarar av stora omställningar på 
kort tid.  

Resan framåt är både spännande och utmanande. Om vi an
vänder all den kunskap och det engagemang som finns i vår 
 organisation, och samverkar solidariskt och smart med vår  
omvärld, då står vi väl rustade inför framtiden.
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1. Sammanfattning

Många pusselbitar behöver läggas för att skapa en 
hållbar samhällsutveckling. Vi behöver beskriva 
både små och stora initiativ; tunga, tekniska inves-
teringar lika väl som mjuka, beteendepåverkande 
värden. Alla delar bidrar till utvecklingen. Denna 
miljöredovisning är ett sätt att lyfta miljöhändelser 
som under 2020 har haft betydelse för Skövde.

Skövde kommun ansökte under 2020 om medlemskap i Glokala 
Sverige. Från och med 2021 är vi fullvärdiga deltagare. Under 
hösten fick en arbetsgrupp inom kommunen också i uppdrag 
att undersöka hur kommunens arbete lever upp till de globala 
målen i Agenda 2030. Resultatet ska så småningom vägleda 
kommunen vidare för att förbättra arbetet med de globala  
målen, både på ett strategiskt och ett operativt plan.

Ett första utkast till en kommunal träbyggnadsstrategi tog 
form under våren. Förhoppningen är att kunna bygga vidare på 
den stora succé som trästadsdelen Frostaliden redan genererat.

Under 2020 antog Skövde kommun också tre klimatlöften  
för 2021. Bakgrunden var att Klimat 2030 bjöd in kommunerna 
i Västra Götaland att anta 20 klimatlöften, för att skynda på  
klimatarbetet i regionen.

Dessutom fick Föreningen Ätbart ta emot Skövdes miljöpris 
för sitt ihärdiga samverkansarbete för att minska Skövdes  
mat svinn tillsammans med många av Skövdes livsmedels
aktörer.

Nypremiären för friskvårdsaktiviteten Hittaut blev ett perfekt 
inslag i de rådande pandemitiderna. Aktiviteten har gett invå
narna möjlighet att ta sig ut och uppleva både välkända och nya 
platser i Skövde. Över 3 000 intresserade har lockats ut tack vare 
initiativet.

Under året bildades ett nytt naturreservat som sträcker sig 
över både Skövde och Falköpings kommuner. Naturreservatets 
namn är Borgundaberget. Berget är Skaraborgs minsta platåberg 
och har stora biologiska värden.

Tulpanfestivalen genomfördes under året för att skapa upp

märksamhet kring stadens fina parker. Besökstrycket i Garpa
parken var stort under hela maj månad.

Granbarkborrarna, som är skadeinsekter, har tyvärr angripit 
kommunens granskogar. Angreppet har under 2020 gjort att 
kommunen kontinuerligt tvingats lägga resurser på att mota 
angreppen.

Arbetet med den nya energi och klimatplanen kom igång på 
allvar under 2020. Intresset för att bidra är stort.

Kommunen använde också en relativt hög andel förnybar  
energi i kommunorganisationen – närmare bestämt 62 procent 
av den totala energin som användes. Den relativt höga siffran 
beror framför allt på att fjärrvärmemixen har en hög andel för
nybar energi.

 Solcellerna på Skövdebostäders tak producerade också mer 
el än vanligt under året – 234 megawattimmar el närmare be
stämt. Det är en ökning med 65 procent jämfört med 2019. 
Även Skövde kommun ökade sin produktion av solel under 2020. 
Hela 310 megawattimmar solcellsel producerades i kommunens 
anläggningar – en ökning med 40 procent jämfört med 2019. 

 Mellan 2019 och 2020 minskade energianvändningen i kom
munens lokaler med 6 procent per kvadratmeter. Minskningen 
är betydligt större än normalt. Det beror på att lokalerna på 
grund av pandemin använts mindre än tidigare år. Först när 
pandemin är över kan vi se hur energianvändningen egentligen 
påverkats. 

Skövde Energi har under året installerat en kylanläggning  
på Äldrecentrum Ekedal. Efterfrågan på kylande teknik ökar i 
samhället, speciellt för äldre och sjuka under varma perioder. 
Kylanläggningen producerar kyla med värmedriven absorp
tionsteknik. Den fungerar enligt samma princip som en  
konventionell kylmaskin, men drivs med värmeenergi från 
fjärrvärmen.

Varje år tar Skövde Energi fram ett klimatbokslut som visar 
hur deras verksamhet påverkat de globala koldioxidutsläppen. 
2019 förebyggde bolaget 116 200 ton växthusgasutsläpp – detta 
tack vare att avfall förbrändes i kraftvärmeverket istället för att 
hamna på deponi.
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Under hösten startade energi och klimatrådgivningen en 
podcast. Under fyra tillfällen satte sig energi och klimatråd
givaren Ludvig Isacsson, miljöstrategen Sari Strömblad och 
kommunikatören Mattias Nilsson tillsammans ned för att  
diskutera hållbarhet. Podcasten fick under hösten 2020 över 
500 lyssningar. 

Västra Götalandsregionens plattform Hållbart resande väst  
genomförde under våren ett projekt som man valt att kalla för 
Elcyklist. Under fem veckor fick totalt 100 medarbetare på Volvo 
Powertrain i Skövde chansen att testa en elcykel istället för att ta 
bilen till jobbet. Projektet föll väl ut och många deltagare säger att 
de väljer cykel istället för bil till jobbet efter att projektet avslu
tats.

Ett annat cykelprojekt som pågått är Vintercyklist 20/21.  
Projektets syfte har varit att få fler att välja cykeln som trans
portmedel även på vintern. Totalt fick 30 deltagare i Skövde 
dubbdäck och däckbyte på sin cykel. I gengäld åtog sig cyklis
terna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan under 
projekt perioden, samt att varannan vecka rapportera in till 
kommunen hur cykelvägarnas vinterunderhåll upplevts.

Flygresorna inom kommunorganisationen har under 2020 
gått ned till en tiondel av 2019 års nivå, från 493 000 till 45 000  
kilometer. Den stora minskningen beror på den pandemi som 
påverkat världen. 

Upphandlingsenheten har under året slutfört 42 upphand
lingar för Skövde kommuns räkning. Miljökrav har ställts i upp
handlingarna när det varit möjligt. 

Andelen svenska animalier som köpts in av måltidsavdel
ningen har ökat från 60 procent under 2013 till 96,3 procent  
under 2020. 

Ökningen av andelen ekologiskt har däremot planat ut de  
senaste åren, men måltidsavdelningen uppfyller kommunfull
mäktiges mål om ”minst 20 procent”.  

 
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för de nio medlems
kommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg har tagit en ny 
riktning. Kommundirektörerna inom AÖS har fått i uppdrag att 
tillsammans med AÖS förbundsdirektör se över kommunal
förbundets uppdrag, samt rollfördelningen mellan AÖS och 
medlems kommunerna. Det som tydliggjorts utifrån nationell 
lagstiftning är att kommunerna ska informera hushållen om 
förbyggande arbete av hushållsavfall, och får informera företag 
om förebyggande arbete av hushållsavfall och att kostnaden för 
det arbetet får tas ut via avfallstaxan. 

Sedan 2016 ser vi också generellt att invånarna slänger min
dre mängder osorterat avfall i det brännbara avfallet (gröna 
tunnan). Trots att pandemin orsakat en stor ökning av mängden 
avfall på återvinningsstationer med mera har utsorteringen  
blivit bättre rent allmänt.

Under ett års tid har kommunen arbetat med att minska mat
svinnet på kommunens skolrestauranger. I januari 2020 låg 
matsvinnet i snitt på 71 gram per tallrik – sista kvartalet 2020 
hade det minskat till 51 gram. Gymnasieeleverna slänger mest 
mat, och allra mest slängs av den populära maten. 

Avdelningen för IT och verksamhetsutveckling har under året 
fortsatt att bidra till kommunens hållbarhetsarbete. Ett sådant 
exempel är att en stor del av kommunens övertaliga datorer, 
skärmar och surfplattor lämnas till återvinning eller återan
vänds av någon annan brukare.  Under hösten fortsatte före
taget Atea också att uppmärksamma kommunens engagemang 
i den så kallade 100%klubben. Skövde kommuns hållbarhets
arbete jämförs med Malmö stads, vilket är ett fint omdöme.

Sammanfattning  1
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2. Grönstruktur och biologisk mångfald

Pandemieffekter i natur- och parkmiljöer
Under det gångna året har kommunens invånare använt våra 
parker och naturmiljöer mer än vanligt. Verksamheter som  
ansvarar för skötseln har kunnat konstatera att stigar och leder 
i Skövde kommun varit mycket välanvända. Fler sittmöbler och 
turistbord har därför ordnats till kommunens gröna miljöer. 
Kraven har ökat på upplevelsevärden som sittplatser och till
gänglighetsåtgärder, och flera parkmiljöer har också försetts 
med grillplatser. Tyvärr har man samtidigt observerat mer 
skade görelse, exempelvis klotter och förstörelse på en del  
skyltar, bord och bänkar. 

På grund av reserestriktioner i landet blev Tulpanfestivalen 
endast en lokal angelägenhet.  

Naturvård
Naturreservatet Silverfallet–Karlsfors ligger mellan Lerdala och 
Timmersdala. Reservatet är ett av Skövdes mest uppskattade 
besöksmål – särskilt på våren. En stor anledning till dess popu
laritet är det vackra fallet med kristallklart vatten som forsar i 
etapper innan det kastas nedför en hög klippvägg och sedan 
fortsätter sin färd i den smala dalgången.

Vid den översta delen av bäcken har en ny trappa byggts i ek. 
Trappstegen är av gallerdurk, vilket gör stegen mindre hala att 
gå på jämfört med den tidigare trappan i rent trä. Förändringen 
gör det betydligt tryggare att gå i och uppleva området. Tanken 
är att även de två nedre trapporna ska bytas ut så småningom. 

Borgundaberget – ett nytt naturreservat 
Under året bildades ett nytt naturreservat som sträcker sig över 
gränsen mellan Skövde och Falköpings kommuner. Det är ett  
av Skaraborgs minsta platåberg, men har bland de mest intres
santa biologiska värdena. Området kommer att bli mer tillgäng
ligt och attraktivt för allmänheten när parkeringsplats, vand
ringsleder och fyra rastplatser på utsiktspunkter gjorts klara. 

Reservatet hyser mycket höga biologiska bevarandevärden  
– främst tack vare att skogen på platån och i branterna till stor 
del är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder. Skogen har 
en mycket lång kontinuitet, framför allt i branterna. Uppe på 

Grönstruktur och biologisk mångfald   2

platån har skogen bitvis uppkommit naturligt efter att man  
slutat bruka marken genom bete eller slåtter (upphörd hävd). 
Idag betecknas stora delar av skogen som naturskogsartad med 
flera sällsynta och hotade arter, exempelvis apelticka och stor 
aspticka. I betesmarken i söder finns en rik flora av kärlväxter 
och svampar knutna till områden med lång hävdkontinuitet, 
exempelvis fältgentiana, jungfrulin och backsippa. Hagen inom 
reservatet har troligen en obruten hundraårig hävdtradition 
utan gödselpåverkan, och är idag en av Skaraborgs rikaste  
lokaler för ängssvampar. På hygget i norr och i den tidigare res
taurerade betesmarken på bergets södra sluttning finns goda 
förutsättningar att utveckla områdets naturvärden ytterligare.

Park- och tätortsnära natur 
Utveckling av stadens vackra parker
Stadens gröna parker behöver underhållas och utvecklas för att 
må bra och fungera som det är tänkt. Med rätt skötsel gynnas 
den biologiska mångfalden och grönstrukturen blir mer  tålig.

I Kyrkparken har konstgräs anlagts för att minska framtida 
behov av skötsel med maskinella insatser. Samtidigt är konst
gräs omdiskuterat och riskerar att sprida mikroplaster. Detta 
bör begrundas noga vid anläggning av konstgräs.

Träd som tagits ned i Kyrkparken har ersatts med nya och  
en trädruin har lämnats kvar för att locka dit arter av olika slag. 
Död ved som lämnas kvar i form av stockar och fullängder är 
viktiga livsmiljöer för organismer och insekter som annars har 
svårt att etablera sig. 

Alla markskikt i parken släpper igenom vatten. Detta är  
viktigt med tanke på den ökade risken för framtida nederbörd 
och skyfall. 

Vid uppbyggnaden av olika formationer har begagnat anlägg
ningsmaterial använts. Ett exempel är att gamla trappsteg från 
torget har använts för att bygga upp lekplatsens entréer.

På Vasakullens parkområde har en föryngring av trädbe
ståndet startat. Samtidigt har området berikats med fler buskar, 
barrträd och andra arter. Varje nedtaget träd har ersatts av två 
nya. Även här har en trädruin bevarats. Förhoppningsvis kom
mer den att locka nya arter till parken.
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Många stora träd tas ned
Skövde växer som stad och flera solitära träd måste tas ned på 
grund av markarbeten, byggnation och ny infrastruktur. Park
enheten försöker få gehör för återplantering och ser helst två 
nya träd för varje nedtaget träd, men i många fall är det inte 
möjligt. Helt klart påverkas många träds rotmiljöer negativt. 
Ofta tar detta dock flera år att konstatera och då är skadan  
redan skedd. Hänsynen till trädens livsmiljöer vid olika typer  
av markarbeten måste bli mycket bättre. Annars riskerar vi att 
förlora stora och vackra träd i vår stadsmiljö helt i onödan.  
Det är också svårt att hitta ytor att flytta träd till, eller att plan
tera nya träd på. Detta eftersom det råder brist på yta både  
över och under mark.

 Almsjukan har drabbat Skövde hårt, vilket gjort att alltfler  
almar tagits ned på Billingen, i Boulognerskogen, vid Garpa
dammen och i övriga skogsmarker. De medel som finns avsatta 
för detta räcker inte för att hantera alla skador på almbeståndet.

Ett positivt resultat är dock att totalt cirka 60 nya träd har 
planterats i parkmiljöer och exploateringsområden under året.  
Vid infarten till Hjovägen har tio avenbokar planterats i träd
radsformation. Syftet är att öka det estetiska värdet och sam
tidigt minska andelen damm och stoft från biltrafiken. 

Invasiva arter ett allt större problem 
En invasiv art är en främmande art som hamnat utanför sitt ur
sprungliga utbredningsområde och som där sprider sig av egen 
kraft. Den skadar det ekosystem som den introducerats till och 
hotar därmed den biologiska mångfalden. Ofta har den också 
negativa effekter på jordbruket, åstadkommer ofta ekonomisk 
skada och kan även påverka djurs och människors hälsa negativt. 

Parkslide är ett exempel på en mycket skadlig invasiv art. En 
större sanering av denna art genomfördes under året på Mossa
gården. Kommunen schaktade bort 500 kubikmeter jord och 
forslade jorden till en certifierad lokal mottagningsstation. 
Kostnaden är hög för den här typen av sanering, men samtidigt 
är det detta bekämpningssätt som fungerar bäst. I kommunen 
finns flera konstaterade problem med spridning av parkslide. 
Spridningen har uppstått dels i samband med mark och an
läggningsarbeten, dels när invånare skapat olagliga komposter 
på bland annat kommunens mark. Att informera invånare och 
företag kommer att bli allt viktigare för att minska spridningen 
av invasiva arter. Sanering kostar mycket mer pengar än före
byggande arbete. Invasiva arter är också ett problem som kom
mer att förvärras i takt med att klimatet förändras. 

Tulpanfestivalen 2020
Tulpanfestivalen genomfördes för att uppmärksamma våra  
fina parker. Besökstrycket blev stort i Garpaparken under hela 
maj månad. Den största tulpanplanteringen hade formen av 
Agenda 2030symbolen. Tanken var att synliggöra de globala 
miljömålen tydligare, men tyvärr uteblev den kopplingen  
eftersom kommunens arbete med detta blev försenat.  

Endast någon enstaka av löksorterna var ekologisk. Anled
ningen är att tillgången på ekologiska tulpanlökar än så länge 
är starkt begränsad.  Efter att tulpanerna hade blommat över 
såddes frön på samma plats, vilket skapade en paradislik äng 
för humlor och bin.  

Smartare belysning ökar tryggheten
Kommunen har utökat belysningen i flera parker. Delvis för  
att göra dem vackrare och mer användbara, men också för att 
skapa tryggare och säkrare platser och för att minska ljusföro
reningar. Ljusföroreningar kan minska livsutrymmet för natt
levande arter som är beroende av mörker eller svagt ljus.  
Genom att genomgående använda energisnål ledbelysning  
har utökningen genomförts utan att energianvändningen ökat. 
De platser som fått ny ledbelysning under året är Kyrkparken, 
Garpaparken och Solgårdarna, samt lekplatserna i Lerdala,  
Värsås, Timmersdala, Nybo, Igelstorp och Väring. 

Kemikaliesmart skötsel och underhåll
Kommunen har under året ökat sin användning av hetvatten 
för ogräsbekämpning. Vi fortsätter att använda ekologiska 
gödsel medel samt KRAVmärkt, naturgödslad planteringsjord 
till våra blomsterarrangemang, och kemiska bekämpnings
medel är inte tillåtna. I skolmiljö används dock fortfarande  
kemisk bekämpning. Det är fortfarande svårt att få tag i växt
material som är ekologiskt uppdrivet. 

Under året har vårt skötsel och underhållsarbete organi
serats och blivit mer effektivt. Det har också lett till höjd med
vetenhet om hållbarhetsfrågor inom driften. Parkenheten  
saknar dock en egen kompostanläggning och anser inte att  
det organiska materialet från AÖS (Avfallshantering Östra  
Skaraborg) håller tillräcklig kvalitet.

Markanvändning vid Simsjön  
Runt Simsjön har många allmänna park och grönytor blivit 
privatiserade på grund av att invånare utvidgat sina tomter och 
använder dem för uppställning eller till olovlig kompostering. 
För att komma tillrätta med detta har ett pilotprojekt startat. 
Projektet ska sedan fungera som modell för hur kommunen 
ska hantera olovlig annektering av allmän platsmark.  

2  Grönstruktur och biologisk mångfald
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Anläggningsarbeten
Parkenheten kan konstatera att kommunen har en kostsam 
och miljömässigt undermålig masshantering som behöver för
bättras. Många grävarbeten i den bebyggda miljön gör det 
svårare att vidmakthålla kommunens gröna miljöer, och allt 
mer parkmark används för förtätning och hårdgörning av mark. 
Det finns många kompakteringsskador av tunga maskiner på 
markerna, och dessa skadar naturmiljöerna på olika sätt. 

För att skapa bästa möjliga livsmiljö för träd har kommunen 
arbetat med att förbättra trädgropar i hårdgjorda miljöer.  
Groparna fylls med kolmakadam som innehåller biokol. Detta 
ger träden goda växtförutsättningar samtidigt som det fungerar 
som en koldioxidsänka.  

Parkenheten försöker också rädda buskar och träd som står  
i vägen för ombyggnationer och exploatering.

Tack vare enträget arbete fortsätter användningen av tryck
impregnerat virke i kommunens parker att minska. Fort



farande förekommer dock tryckimpregnerat material vid flera 
lekplatser som är äldre än fem år. Robinia används numera 
som trädstöd på allmänna platser. Plast används i minsta  
möjliga mån, till förmån för naturmaterial som juteväv, kokos
mattor och liknande. 

Kommunen saknar ytor för att ta hand om rivningsmaterial 
som kantstenar, plattor, gatsten och liknande. Därför kastas  
eller säljs mycket material. Detta är inte är bra ur ett cirkulärt 
perspektiv.  

Det är dock positivt att kommunen har en egen lövflis för att 
producera material som används som fallunderlag och mark
täckning. Vi fortsätter också att ta tillvara och rena sanden på 
våra lekplatser. Betong är dock det vanligaste plattmaterialet 
som används i kommunen. 

Parkenheten har under året också anlagt några mindre ängs
ytor och gröna vattenmiljöer för att omhänderta dagvatten i 
Trädgårdsstaden.
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Skogsbruk 
Granbarkborrar  
Även under 2020 har kommunens skogsbruk lagt mycket fokus 
på att avverka träd som blivit angripna av granbarkborre. På 
många ställen har avverkningen skett manuellt i liten skala, 
men i ett par områden har vi behövt avverka på en större,  
sammanhängande areal. Vid naturreservatet Billingekleven,  
exempelvis, har angreppen varit stora. Det är viktigt att fort
sätta avverka angripna träd tills populationen av granbark
borrar minskar till mer normala nivåer. Angreppen har precis 
som under 2019 skett vid flera tidpunkter. Kommunen har där
för behövt jobba till och från med detta under hela året.  

Skogsavverkningar 
Under senhösten utfördes mer normala föryngringsavverk
ningar på några platser, nämligen Wiklandsskogen, Södra Ryd, 
Hasslum/Räddningsverket, Öm samt vid Simsjön. Totalt har 
cirka 5 000 kubikmeter avverkats. 

Tätortsnära gallring har också genomförts i anslutning till 
sommarstugor vid Simsjön, närmare bestämt vid Styrmans
stigen och Villestigen.  

På Stallsiken södra har en slutavverkning för ny exploatering 
utförts.

Skogsvård 
Inom skogsbruket har 10 000 plantor satts – mestadels gran med 
inblandning av 20 procent tall. 

Kommunen har också röjt cirka 30 hektar ungskog i Wiklands  
skogen, tio hektar vid Simsjön och cirka fem hektar på Billingens 
fritidsområde.  

Övrigt 
Under året har diskussioner om ekosystemtjänstcertifiering inletts.  

Organisationen Forest Stewardship Council (FSC) har tagit 
fram ett regelverk för att mäta skogsägares påverkan på eko
systemtjänster. Med hjälp av regelverket kan man kontrollera 
hur skogsägaren bevarat, förbättrat och/eller återskapat eko 
systemtjänster på sin mark. Certifieringen fokuserar på fem 
ekosystemtjänster: 
• Biologisk mångfald
• Kolbindning och lagring
• Vattenkvalitet
• Jordmån
• Friluftsliv och rekreation

Diskussionerna om certifiering kommer att fortsätta under 
2021. 
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3.  Miljöutbildning, samverkan och goda exempel
som gör skillnad

För att komma vidare i miljö- och klimatarbetet 
krävs kunskap, samverkan och goda initiativ som 
inspirerar till vidare handling. Nedan beskrivs en 
del av de aktiviteter som pågått i Skövde under året. 
Många projekt, evenemang och aktiviteter har ställts 
in eller pausats under 2020. Dessa återkommer när 
pandemin bedarrat.

Nypremiär för Hittaut 
Den 1 maj 2020 var det nypremiär för Hittaut i Skövde. Hittaut 
är ett slags skattjakt där man letar kontroller – så kallade check
points – antingen via en orienteringskarta i pappersform eller 
via en mobilapp. Efter ett par års uppehåll blev den alltså åter 
tillgänglig för Skövdeborna. 

Aktiviteten blev en stor succé – hela 3 227 deltagare registre
rade sig. Det är nästan tre gånger så många som Skövdes tidi
gare rekordsäsong, och gör Skövde till den elfte bästa orten i 
Sverige sett till antal deltagare.

Hittaut kan liknas vid orientering och är en utomhusaktivitet 
som passar alla åldrar. Med hjälp av kartan letar sig deltagaren 
fram till respektive checkpoint – en stolpe med en rosa hittaut
dekal och motsvarande siffra som på kartan. På varje stolpe 
finns också en bokstavskod som man använder för att registrera 
sin checkpoint i appen eller på webben. Alla som registrerar 
checkpoints är med och tävlar om fina priser.   

 Under 2020 fanns aktiviteten tillgänglig på hela 57 orter i  
landet. I Skövde står IF Hagen som arrangör, i samarbete med 
Skövde kommun, Next Skövde samt ett antal lokala sponsorer. 
Huvudpartner är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, PEAB 
Skaraborg, Skövdebostäder och Cementa.

Skövdes arbete med Agenda 2030
Under hösten 2020 bedömdes Skövde kommun utifrån hur vi 
arbetar med de globala målen i Agenda 2030. Skövde hamnade 
på en femte plats i den nationella jämförelse som tidningen  
Dagens Samhälle gjorde. Skövde kommun räknades då in i  

kategorin småstads och landsbygdskommuner, som består av 
totalt 136 kommuner. 

Ungefär samtidigt startade Skövde kommun också en intern 
inventering av hur kommunens arbete, styrning och ledning  
lever upp till de globala målen i Agenda 2030. Resultatet ska 
vägleda kommunens verksamheter i hur de bättre kan arbeta 
med de globala målen, både på ett strategiskt och ett operativt 
plan.

Från och med 2021 är Skövde kommun också medlem i det 
nationella initiativet Glokala Sverige. Medlemskapet kommer att 
förbättra våra möjligheter att utveckla vårt Agenda 2030arbete, 
och samtidigt stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå.  
Glokala Sverige är ett utbildnings och kommunikationsprojekt 
för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i 
kommuner och regioner. Det utförs i samverkan mellan Sveri
ges regioner och kommuner, Svenska FNförbundet, Interna
tionellt Centrum för Lokal Demokrati och finansieras med stöd 
av Sida.

Mer träbyggnad i Skövde
Forskning visar att husbyggnadskonstruktioner med trä
stomme har lägre klimatpåverkan än likvärdiga konstruktioner 
i betong, sett ur ett livscykelperspektiv. Skillnaden i klimat
påverkan förklaras bland annat av en mindre andel fossila 
bränslen vid tillverkningen av träbjälklaget och att energi
återvinningen gör att fossila bränslen sparas när huset ska  
rivas. Utöver klimatvinsten i byggskedet utgör träbyggnader 
också betydande kolsänkor, tack vare att koldioxid binds i  
byggnaderna.

Under hösten 2019 och våren 2020 deltog Skövde kommun  
i projektet Wood First. 

Projektet är ett processtöd för att ta fram, uppdatera eller följa 
upp en träbyggnadsstrategi, och erbjuds via Föreningen Trästad 
Sverige och företaget WSP Groups. Processen mynnade ut i ett 
första utkast till en kommunal träbyggnadsstrategi, som mot
togs väl när Skövde kommun sedan presenterade den för det  
lokala näringslivet. Strategin/arbetssättet kommer framöver 
också att läggas in i kommunens nya energi och klimatplan.

Miljöutbildning  3
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3  Miljöutbildning 
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Västsvenska klimatlöften 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om erbjöd under 2020 kom
munerna i Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Kli
mat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregi
onen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan 
med många andra aktörer, och löftena ska infrias under 2021.  

Genom att anta några av klimatlöftena i Klimat 2030 blir  
löftena också en del av kommunens totala klimatåtagande.  
Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar 
ses som en del av kommunens arbete med Agenda 2030målen 
och Fossilfritt Sveriges utmaningar, men också som en del av 
kommunens övriga arbete kring klimat, miljö och utveckling. 

Skövde kommun antog dessa tre klimatlöften för 2021:

• Vi använder en klimatstyrande resepolicy
• Vi använder cirkulära möbler
• Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning – en koldioxid

budget

Klimat 2030 kommer under året att stödja kommunerna i arbetet 
med att infria sina löften. Syftet är att stärka klimatarbetet uti
från de 20 klimatlöften som kommunerna kunnat välja mellan 
och där rådigheten ligger på kommunal nivå. Klimat 2030 stöd
jer också kommunerna för att stärka klimatarbetet och tillsam
mans åstadkomma mer på kortare tid. Totalt ska 326 klimat
löften eller klimatsatsningar genomföras inom regionen under 
2021. Utsläppen kommer därmed att minska med 42 400 ton 
koldioxidekvivalenter. Minskningen motsvarar ett års utsläpp 
från Skövdes alla 30 000 bilar. 

Ny organisation för klimat- och miljöarbete
Under 2020 har en kartläggning av AB Skövdebostäders kvalitets, 
miljö och arbetsmiljöarbete genomförts. Syftet är att säker
ställa att ledningssystemet används på rätt sätt och att arbetet 
utvecklas. Kartläggningen ledde till att bolaget ska definiera om 
miljösamordnarrollen och beskriva den tydligare. Dessutom 
ska ett antal miljöcoacher utbildas i organisationen för att vara 
behjälpliga i miljöfrågor ute i verksamheten. Miljösamordnaren 
och miljöcoacherna ska bland annat säkerställa att kemikalie
listan minskar. Under året rapporterades sju miljöavvikelser  
i verksamheten. Avvikelserna bottnade i inköp av kemikalier 
som inte finns på listan, oljeläckage från fordon samt felsorte
ring av avfall.

Miljöpris mot matsvinn
Under en digital näringslivsgala delade kommunalråd Ulrica  
Johansson (C) ut Skövde kommuns miljöpris. I år fick Fören
ingen Ätbart ta emot priset, för sitt ihärdiga och resultatgivande 
arbete med att minska Skövdes matsvinn.

Motivering:
"Skövde kommun utser Föreningen Ätbart till 2020 års miljö-
pristagare för deras genuina och systematiska arbete med att 
minska Skövdes livsmedelsaktörers matsvinn och för att sedan 
i samverkan med andra organisationer och företag få ut dessa 
livsmedel till behövande i Skövde. 

Föreningen Ätbart ”räddar” 1,5 ton ätbar mat i veckan,  
vilket motsvarar 250 matkassar.

Föreningen Ätbart har en önskan om att få till en långsiktig 
medvetenhet om hur mycket ätbar mat som faktiskt slängs 
dagligen och hur mycket som kan tas tillvara. Det långsiktiga 
målet är att minska Skövdes matsvinn med 50 procent till 2030.

Skövde kommun anser att Föreningen Ätbart är väl värda 
2020 års miljöpris och önskar föreningen och alla deras sam-
arbetspartner stort lycka till med det fortsatta värdefulla  
arbetet."

Test av alternativ kolkälla 
För att rena avloppsvattnet i Stadskvarns avloppsreningsverk 
används huvudsakligen insatsvarorna el och kemikalier. Bland 
annat tillsätts metanol som kolkälla i det biologiska renings
steget. Under 2020 förbrukade reningsverket cirka 80 ton  
metanol. Under en period under sommaren 2020 testades dock 
en alternativ kolkälla. Till skillnad från metanolen är denna 
kolkälla fossilfri, icke brandfarlig och icke giftig. Ytterligare  
försök med detta alternativ planeras under 2021. 

Enhetens förhoppning är att i framtiden helt kunna ersätta 
metanol med den alternativa kolkällan. 

Miljöutbildning  3
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4. Koldioxidutsläpp i Skövde kommun

Ny energi- och klimatplan
Under 2020 har arbetet med den nya energi och klimatplanen 
kommit igång på allvar. Den nu gällande 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 hösten 
och i december 2020 skickades ett förslag på ny plan ut på  
remiss.

Koldioxidutsläpp i Skövde kommun 
Enligt Skövde kommuns energi och klimatplan skulle växthus
gasutsläppen per invånare minska 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 växthusgas har.  
Därför används begreppet koldioxid synonymt med växthus
gasutsläpp i detta avsnitt.

Sedan 1990 har växthusgasutsläppen för Skövde kommun, 
den energiintensiva industrin borträknad, minskat med  
34 procent. Sedan 2012, då energi och klimatplanen antogs, 
har utsläppen minskat med 24 procent.

Målen i Skövdes 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. Växthusgasutsläpp från energi- och transportsekt
per invånare relaterat till Skövdes mål för utsläppsminsk
till 2020 (ton CO2e/invånare).

orn 
ningar 

För att nå målen till 2020 behöver framför allt transportsektorns 
utsläpp minska. Årets uppföljning gäller 2018 års utsläpp. Efter
som vi vet att antalet laddbara fordon ökat de senaste två åren 
är chansen stor att nästa uppföljning kommer att visa  
ytterligare minskade utsläpp. Huruvida det räcker för att nå 
målet återstår att se.
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Koldioxidutsläpp i Skövde kommun  4

Utsläpp från industrin
Nationellt står industrin för omkring 28 procent av alla växt
husgasutsläpp. 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 procent. Sedan 2013 har utsläppen dock ökat med 25 pro
cent, 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.  
Den främsta kategorin där utsläpp sker är hos kommunens  
personbilar. I alla fordonsgrupper är effektivare fordon den 
främsta faktorn bakom sänkta utsläpp. Denna tendens mot
verkas dock av att trafikmängden samtidigt ökar, samt att stads
jeeparna blir fler.
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Figur 2. Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde,  
exklusive flyg och sjöfart (kiloton CO2e).
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5.  Förnybar energi i Skövde kommun

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

Andelen förnybar energi 2018 – industrisektorn 
exkluderad
När Skövdes energioch klimatplan antogs 2012 låg andelen  
förnybar energi strax under 40 procent. Sedan dess har andelen 
ökat till 47 procent, vilket är den högsta noteringen sedan mät
ningen började. Den icke förnybara energin består av bensin 
och diesel som används i transportsektorn. Industrins trans
porter ingår också här, eftersom de inte särredovisas av SCB. 
Enligt underlag från Energimyndigheten räknas även en del av 
avfallet i fjärrvärmemixen som icke förnybart. 

En stor del av den energi som används i kommunen utgörs  
av el. När det gäller elen är bedömningen att kommunen sett 
över hela året använder nordisk elmix. Under 2018 var den till 
hälften ickeförnybar.

För att nå vår vision till 2025 behöver vi arbeta vidare med  
att skapa förutsättningar för ett förnybart samhälle. Den  
absolut största utmaningen i närtid är att sänka andelen fossilt 
bränsle som används för transporter. 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.

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 med 
föra att andelen förnybart i bränslemixen ökar nationellt.  
Detta bidrar också till att nå Skövdes vision. 2018 var lågin
blandningen 23 procent.

Energi i kommunorganisationen 6
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5   Förnybar energi i Skövde kommun

Figur 3. Förnybar och 
icke-förnybar energi  
2018 (exklusive  
industrisektorn).

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.
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Under 2020 var 62 procent av den energi som användes i 
kommunorganisationen förnybar. Den relativt höga siffran 
beror framför allt på att fjärrvärmemixen har en hög andel 
förnybar energi. De 38 procent som klassas som icke för
nybar energi består till stor del av el från icke förnybara  
källor, samt den del av avfallsförbränningen i fjärrvärme
mixen som är icke förnybar.

Under 2020 kom 80 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 2019  
– nyare data än så finns inte att tillgå. Ungefär 40 procent av den
el som producerades i Norden under 2019 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 län
derna har inlemmats i det nordiska elhandelsområdet, där 
en högre andel fossil el kan förväntas användas. Det kan också 

bero på att mer fossil el numera importeras till det nordiska el
handelsområdet 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. Men i ett 
nationellt perspektiv är transportsektorns utsläpp en stor post. 
Därför är det viktigt att även kommunorganisationen fasar ut 
fossila fordonsbränslen. 2020 var 16 procent av energin som  
användes till kommunens transporter icke förnybar. Dessa  
16 procent består enbart av bensin och diesel. För att minska 
denna andel ytterligare behöver kommunen sluta att köpa in 
fossildrivna fordon. Samtidigt behöver vi byta ut befintliga 
fossil drivna fordon mot varianter som drivs av el eller andra 
förnybara bränslen.

6.  Energi i kommunorganisationen

Energi i kommunorganisationen  6

Figur 4. Andelen förnybar energi som används av hela kommun-
organisationen.
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Metod och datakällor 
Data för kommunorganisationen har hämtats från sektor  
service, Skövdebostäder och Skövde Värmeverk. För konver
tering från vikt, volym och bränsletyp till energi har värme
värden från Energimyndighetens datalager använts.
För att miljövärdera elen har nordisk elmix använts.
Andelen förnybart material i fjärrvärmen har räknats ut med 
data från Skövde Värmeverk och SCB. Andelen förnybar råvara 
i fjärrvärmemixen baseras på en rapport från Energimyndig
heten (Analys av den förnybara energiandelen i avfall till  
förbränning. Energimyndighetens dnr 2016–010523).
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2017 bytte sektor service ut all diesel i sin egen tankanläggning 
mot den förnybara dieseln HVO (hydrerad vegetabilisk olja). 
Tack vare det blev största delen av allt bränsle förnybart utan 
att vi behövde byta ut fordonen. Även om HVO är en förnybar 
energikälla har den dock liknande utsläpp som fossil diesel när 
det gäller kväveoxider, försurande ämnen, marknära ozon, sot 
och andra hälsoskadliga partiklar. Ur miljö och hälsosynpunkt 
bör vi därför även fortsättningsvis fokusera på att växla om till 
eldrivna fordon samt till fordon som kan drivas av andra för
nyelsebara bränslen.

Mer energi från fler solceller
Under 2020 producerade solcellerna på Skövdebostäders tak 
234 megawattimmar el. Det är 65 procent mer än 2019. Solcells
tekniken har blivit effektivare och billigare, och därmed också 
en lönsammare investering. Skövdebostäder har därför sol
energi som standard i alla nybyggnationer. Nästa steg blir att  
installera solcellsanläggningar även i lämpliga befintliga bo
stadsområden.

Även Skövde kommun ökade sin produktion av solcellsel  
under 2020. Hela 310 megawattimmar solcellsel producerades, 
vilket är 40 procent mer jämfört med 2019. Denna utveckling 
lär fortsätta även 2021, då flera nya anläggningar är planerade. 
Kreativa Hus AB, exempelvis, planerar att installera 100 kilo
watt solceller på fastigheten Spaljén under 2021. 

6 Energi i kommunorganisationen

Figur 5. 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 
Energiindex.

Energianvändning i kommunala byggnader
Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 vara 20 
procent lägre än under 2009. Enligt målen skulle en tredjedel av 
den minskningen vara genomförd till 2014. Målet gäller energi
användning per kvadratmeter för både el och värmeanvänd
ning i byggnader som ägs och förvaltas av kommunala förvalt
ningar, samt för AB Skövdebostäder.

Måluppfyllelse för kommunens lokaler
Mellan 2009 och 2019 har energianvändningen i våra fastig
heter minskat med ungefär 10 procent. Sedan 2016 är trenden 
svagt fallande, vilket är positivt. Utvecklingen beror delvis på 
vårt interna arbete för att minska energianvändningen, men 
troligen också på att nyproducerade fastigheter är energieffek
tivare än äldre. När de nya tas med i statistiken minskar därför 
den genomsnittliga energianvändningen. Kommunen jobbar 
kontinuerligt med energieffektivisering som en del av det  
naturliga underhållet och genom att justera drifttider på utrust
ning. Under 2020 har vi också fortsatt arbetet enligt Handlings
plan 22. Projektet visar att kommunens skolor kan minska sin 
energianvändning med 15 20 procent genom lönsamma inves
teringar.

Mellan 2019 och 2020 minskade energianvändningen per 
kvadratmeter med 6 procent, vilket är betydligt mer än normalt. 
Detta beror på pandemin, som gjort att kommunens lokaler  
använts i mindre utsträckning än tidigare. Först när pandemin 
är slut kommer vi att kunna se hur energianvändningen fak
tiskt påverkats. Trots den stora minskningen mellan 2019 och 
2020 når inte kommunorganisationen målet att minska energi  
användningen med 20 procent mellan 2009 och 2020. 
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Figur 6. Energianvändningen för kommunens lokaler  
2009 till 2020 (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 de. Sedan dess har bolaget fortsatt att 
minska sin energianvändning. 2019 nådde bolaget ett nytt mål: 
att minska energianvändningen med 20 procent. De bostäder 
som byggs idag är betydligt energieffektivare än äldre fastig
heter. Men stora delar av fastighetsbeståndet är inte nyprodu
cerat. Därför kan man spara mycket genom att fortsätta effek
tivisera de äldre fastigheterna. Mellan 2019 och 2020 minskade 
energianvändningen med 2 procent, vilket är i linje med tidi
gare år. Energianvändningen hos Skövdebostäder påverkas inte 
lika mycket av pandemin eftersom andelen verksamhetslokaler 
är betydligt mindre hos bolaget än hos kommunen. Tvärtom 
borde energianvändningen ha ökat under 2020, när bolagets 
kunder tillbringat mer tid i hemmet. Först när pandemin är 
över kommer vi att kunna se hur energianvändningen faktiskt 
påverkats.
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6 Energi i kommunorganisationen

AB Skövdebostäder
Att minska energiförbrukningen 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 ner målet till årliga minskningar där 
man i år inte nått riktigt så lågt som förväntat. Många faktorer 
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. 

Under 2020 har Skövdebostäder installerat solceller på tak  
i fem befintliga områden. Dessutom ska en utredning för fler 
lämpliga tak genomföras.

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. 
2019 förebyggde bolaget 116 200 ton växthusgasutsläpp tack 
vare att avfall förbrändes i kraftvärmeverket istället för att 
hamna på deponi.

Hållbar kyla på Ekedal
Skövde Energi har under året installerat en kylanläggning på 
Äldrecentrum Ekedal. Efterfrågan på kylmöjligheter ökar i 
samhället, speciellt för äldre och sjuka under varma perioder. 
Kylanläggningen producerar kyla med värmedriven absorp
tionsteknik. Den fungerar enligt samma princip som en kon
ventionell kylmaskin, men drivs istället med värmeenergi från 
fjärrvärme. Skövde Energi levererar idag cirka 4 GWh åter
vunnen spillvärme per år till produktion av svalkande kyla  
– förutom till Ekedal också till Skaraborgs Sjukhus Skövde. 
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Energi- och klimatrådgivningen
Energi och klimatrådgivningen har under 2020 fortsatt att  
arbeta för förnybar energi och hållbara resor. Tyvärr har råd
givningen dock påverkats mycket av coronapandemin, efter
som dess verksamhet är beroende av möten med människor. 
De flesta planerade aktiviteter blev därför inställda under året.

En av de aktiviteter som trots allt kunde genomföras var  
utlåningen av lastcyklar via kommunens kontaktcenter.  
Projektet med cykelutlåningen får mycket positiv återkoppling 
och cyklarna är utlånade stora delar av utlåningsperioden.  
Under 2020 fick rådgivningen tillgång till ytterligare en cykel  
– och har nu alltså totalt tre att låna ut.

Under hösten 2020 startade energi och klimatrådgivningen 
också en podcast. Under fyra tillfällen satte sig energi och  
klimatrådgivaren Ludvig Isacsson, miljöstrategen Sari Ström
blad och kommunikatören Mattias Nilsson tillsammans ned 
för att diskutera hållbarhet. Tanken med podcasten är att i  
vardagliga samtal lyfta hållbarhetsfrågor för den breda massan 
– och att göra det på ett enkelt sätt. Här diskuteras ny teknik, 
miljö, klimat, mat, samhällsplanering och beteende på ett lätt
samt och öppensinnat sätt. Podcasten hade under hösten över 
500 lyssningar. 

Energieffektiv drift
Kommunens energistrateg leder ett projekt som handlar om 
att minska kommunorganisationens energiförbrukning. I våra 
kommunala byggnader finns stora möjligheter att energieffek
tivisera. Man beräknar att energianvändningen 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 som drivs inom Handlingsplan 22.

Med nya arbetssätt och en helhetsmetod kan vi öka lönsam
heten, sänka driftkostnaderna och väsentligt minska miljö
påverkan. I projektet arbetar man utifrån en metod där man 
tittar på en helhetslösning med åtgärdspaket för respektive 
fastighet. 

Totalt förvaltar kommunen cirka 500 000 kvadratmeter  
lokaler – allt från badhus och idrottshallar till skolor och  
äldreboenden. Varje fastighet kommer att utredas för att se  
vilken energiprestanda som finns. Därefter tas en åtgärdsplan 
fram för varje fastighet. Arbetet med att energieffektivisera 
måste ses i ett längre perspektiv; det vi sår nu kan vi skörda om 
ett antal år. En lärdom som projektmedlemmarna dragit är hur 
viktigt det är att tänka på helheten istället för att lösa enskilda 
problem. Energiprestandan för en byggnad måste räknas med 
både i byggprocessen och i driften av fastigheten, liksom vid 
renovering eller ombyggnation. En annan lärdom är vikten av 

att samverka över sektorsgränserna – det är avgörande för att 
lyckas. Flera skolfastigheter har gåtts igenom och åtgärdsplaner 
tagits fram. Den energibesparing som beräknats är betydande. 
Ett exempel på en lönsam åtgärd är att införa behovsstyrning 
på ventilationen i klassrummen. Detta saknas i de flesta skolor 
idag.

Cirkulär ekonomi i industriell skala
Gasums nyförvärvade biogasanläggning i Skövde (som byggdes 
2012 av kommunen) kan med rätt råvaror producera upp till  
40 GWh biogas. Idag ligger produktionen på 23 MWh per år, 
producerat av cirka 40 000 ton substrat. Tillsammans med  
befintliga biogasanläggningar i Lidköping och Vadsbo samt  
en planerad anläggning i Götene ska Skövdeanläggningen öka 
företagets produktionskapacitet inom biogas ytterligare.  
Skövdeköpet gör det möjligt att optimera både anskaffningen 
av råmaterial och distributionen mellan biogasanläggningarna 
i området.

Företaget ser Skövdeanläggningen som ett tillskott som  
kommer att underlätta storskalig biogasproduktion inom  
det geografiska området. Potentiella leverantörer som har  
stora volymer överflödigt råmaterial behöver en stabil partner 
som kan ta emot och bearbeta en bred uppsättning och stora 
kvantiteter av materialet. Gasum kan nu ta emot material från  
platser som tidigare ansetts ligga utanför det lokala upptag
ningsområdet. Det kommer att skapa viktiga synergieffekter  
i råvaruanskaffningen. Anläggningen i Skövde kommer att  
producera biogödsel för distribution till omgivande gårdar.  
Aktuell siffra för före tagets produktion av biogödsel är 50 000 
ton per år. En stor del av jordbruket i området är ekologiskt.  
Genom att producera förnybar biogas eller biogödsel kan före
taget erbjuda cirkulära lösningar i industriell skala för lokala 
lantbrukare. 

Biogas är en 100procentigt förnybar energikälla som kan 
produceras av olika sorters biologiskt nedbrytbart avfall.  
När gasen används för vägtransporter kan den minska 
koldioxid utsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil 
diesel. Gasum är nu en av de största producenterna av biogas  
i Norden. Gasum kommer att tillgängliggöra 4 TWh biogas i 
Norden fram till 2024, både genom egen produktion och  
genom samarbetspartners.
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7. Fordon och transporter

Under 2020 drevs 54 procent av kommunens personbilar och 
lätta lastbilar av förnybart bränsle eller el. Det är en stor för
bättring från de 30 procent som vi nådde upp till under 2019. 
Skälet till förändringen är att kommunen 2020 valde att räkna 
med de dieselbilar som drivs av det förnybara bränslet 
HVO100. De senaste åren har kommunen också fått fler lätta 
lastbilar och personbilar som drivs helt av el – 2020 stod de  
för 14 procent av den totala fordonsflottan. Utvecklingstakten 
framöver är svår att bedöma eftersom den så tydligt påverkas 
av kommunorganisationens prioriteringar kring hur fordons
inköp ska göras. Mycket tyder dock på att andelen eldrivna 
fordon kommer att öka när priset på dessa bilar faller.

Mål för transporter i den kommunala 
 organisationen
Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och av 
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. Andelen lätta lastbilar/service
bilar som drivs med förnybart bränsle eller el ska vara  
50 procent senast 2014.

Fordon och transporter  7

Bränslen
Fördelningen mellan de olika sorters bränslen som köpts in 
kan ses i figur 9 ovan. E85, biogas, HVO och till viss del el  
räknas som förnybara bränslen medan bensin och diesel  
räknas som icke förnybara. Under 2020 ökade andelen förny
bart bränsle till 85 procent, från 82 procent 2019. Fördelningen  
mellan de olika bränslena syns i figur 9. Det bränsle som tankas 
mest i kommunens fordon är HVO, som är en syntetisk diesel 
gjord på förnybar råvara.

HVO 
76,9%

Diesel 
12,3%

Biogas 7,3%

El 0,8%

Bensin 2,7%

Etanol 0,0%

Figur 9. Fördelningen av de bränslemängder som kommunen köpt 
in under 2020.

Laddinfrastruktur
Under 2020 har kommunen fortsatt att bygga ut laddinfra
strukturen enligt den plan för laddinfrastruktur som antogs 
av kommunfullmäktige 2019.

Laddplats Sandtorget togs i drift under våren 2020, och under 
sommaren öppnade även en laddplats på Billingen. Under  
hösten fortsatte arbetet med att förenkla för användarna, när  
kommunen slöt ett avtal med Incharge. Under våren 2021 ska 
kommunens alla laddstationer flyttas till Incharge laddnätverk. 
Tack vare det kommer användarna att kunna betala för den 
faktiska mängd el de laddar. Även kundservicen kommer att  
få ett lyft eftersom det går att nå företagets kundtjänst dygnet 
runt hela året.

Förberedelser för ytterligare en laddplats vid Arenan, med 
snabbladdare, påbörjades under hösten. Laddplatsen väntas 
stå klar våren 2021. 

Kreativa Hus Skövde har under året installerat ytterligare  
tio elbilsladdare i Science Park Skövde.

AB Skövdebostäder genomförde 2020 en enkätundersökning 
bland sina hyresgäster för att undersöka behovet av elbilsladd
ning de kommande åren. Resultatet är inte statistiskt säker
ställt men visar på ett ökat behov. Skövdebostäder installerar 
laddstolpar när kunderna efterfrågar det, men har också börjat 
förbereda installationer i flera olika områden för att vara be
redda. Bolaget berättar också om förutsättningarna för hyres
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gäster som kan behöva byta till laddplats. Man informerar 
också om att bolaget vill främja en fossilfri fordonspark i sina 
områden.  

Mängden el som laddas vid kommunens publika laddpunkter 
fortsätter att öka. Det är ett tecken på att fler och fler invånare 
kör elbil eller laddhybrid. Trenden syns i figur 5.

Figur 5. Mängden el (kilowattimmar) som laddats via kommunens 
publika laddpunkter 2012-2020.

Cykelinfrastruktur i Skövde
I slutet av 2019 startade arbetet med att ta fram åtgärdsplaner 
för det prioriterade röda cykelstråket*. Arbetet utgår från kom
munens cykelstrategi och cykelplan, och har pågått under hela 
2020. I det första skedet har man fokuserat på att strukturera 
och planera inventeringsarbetet. 

Inventeringsfasen utfördes under våren och sommaren och 
mynnade ut i en lista över stora och små åtgärder som behöver 
hanteras. Utifrån det har en budget tagits fram för varje punkt.

Enheten har arbetat med att kartlägga alla målpunkter i 
Skövde tätort som kan vara intressanta för cyklister. Exempel 
på sådana målpunkter är högskolan, centrum, försvarsmakten, 
resecentrum och turistcentrum. Detta arbetet ligger sedan till 
grund för planeringen av skyltningen av cykelvägarna. 

Prioriterade stråk handlar även om att cykeltrafiken ska  
prioriteras högre än biltrafik i korsningspunkter. På vilket  
eller vilka sätt det ska göras i Skövde redovisas i cykelplanen.

Dessa stråk ska ha den högsta skötselnivån av cykelvägarna  
i kommunen, de ska exempelvis prioriteras först vid snöröj
ning. Det ska också synas i utformningen att det är ett priori
terat stråk, vilken metod som ska användas kommer att arbetas 
fram under arbetet med cykel planen.

Åtgärdade områden på cykelnätet
I Käpplunda, längs med Havstenavägens östra sida, har en gång 
och cykelväg (GCväg) med separering byggts. Vägen kopplar 
ihop området med den befintliga GCvägen längs Ekängsvägen 
och det nordsydliga stråket längs Vadsbovägen.

På Östermalm har en gång och cykelväg med separering 
byggts längs den södra sidan av Bäckvägen. Förbindelsen 
sträcker sig i ostvästlig riktning och kopplar ihop Skövde cent
rum och Aspelund via den befintliga tunneln under Östra leden. 

Mellan Mörkekorset (korsningen Hjovägen/Mariestadsvägen/
Stationsgatan) och Bangårdsgatan har en gång och cykelväg 
byggts via Klockarvägen. Vägen har byggts i samband med om
byggnationen av korsningarna Bangårdsgatan och Henriks
bergsgatan på Hjovägen.

Gång och cykelvägen som går längs Nolhagavägen och genom 
Trädgårdsstaden har förlängts i och med utbyggnaden av Träd
gårdsstaden etapp 3. Vägen är nu helt färdigbyggd fram till väg 200. 

Under senhösten 2020 började man också bygga en anslu
tande gång och cykelväg mellan Timmervägen och Spånvägen  
i Södra Ryd. Denna väg ska ansluta det befintliga cykelnätet till 
det nya Hälsans park. Nya gång och cykelvägar har också byggts 
i diverse projekt, utanför arbetet med åtgärdsplaner. 

Flera projekt för ökad cykling 
Hållbart resande väst på Västra Götalandsregionen har under 
våren 2020 genomfört ett projekt som man valt att kalla för  
Elcyklist. Det är ett pilotprojekt som gjordes i Skövde tillsam
mans med en forskare. Projektet innebar att 100 medarbetare 
på Volvo Powertrain i Skövde under fem veckor fick chansen  
att testa en elcykel istället för att ta bilen till jobbet. Volvo valdes 
ut eftersom företaget har många anställda och det är möjligt  
att ta sig dit med cykel. Projektet föll väl ut och över hälften  
av deltagarna tänker fortsätta att cykla till jobbet framöver.  
Närmare 40 procent av deltagarna planerar också att köpa en  
elcykel i framtiden.

Ett annat cykelprojekt som pågått är Vintercyklist som kom
munen deltog i för första gången vintern 20/21. Projektets syfte 
är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vin
tern. För att en person ska kunna anmäla intresse till Vinter
cyklist måste den egna kommunen vara med i projektet. Totalt 
fick 30 deltagare i Skövde dubbdäck och däckbyte på sin cykel.  
I gengäld åtog sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre  
dagar i veckan under projektperioden, samt att varannan vecka 
rapportera in till kommunen hur de upplevt cykelvägarna under 
vintern. Kommunen får därmed dokumenterade rapporter om 
väghållningen medan ett antal invånare får testa att cykla på 
vintern – med andra ord en vinnvinnsituation.
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Resor med tåg och flyg 
Resor med tåg
Kommunens tågresor minskade markant under 2020. Detta på 
grund av pandemin. 

Medräknat alla operatörer har Skövde kommun rest 238 633 
kilometer med tåg under 2020. Det kan jämföras med 1 012 442 
kilometer tågresor under 2019.

Resor med flyg
Totalt minskade kommunens flygresor under 2020 till en tion
del av 2019 års siffra – från 493 000 kilometer till 45 000 kilo
meter. Även detta är en följd av pandemin. Antalet resta kilo
meter vid kortare flygresor (under 500 kilometer) har dock inte 
minskat. Den siffran har tvärtom ökat med 17 procent mellan 
2019 och 2020.
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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)

Offentlig upphandling
Sedan den 1 januari 2017 gäller ett nytt regelverk för offentlig 
upphandling. I detta regelverk har utrymmet för att ställa krav 
på miljöhänsyn blivit större. Det gäller bland annat möjligheten 
att använda särskild märkning som bevis på miljöprestanda 
samt tydligare riktlinjer för hur och när man ska ställa krav på 
miljöledningssystem. Det gäller också klargöranden för hur 
livscykelkostnader inklusive kostnad för externa miljöeffekter 
får användas i utvärderingen av anbud. 

Policy för upphandling
En ny policy för upphandling beslutades av kommunfull
mäktige under 2017. Avsnittet som gäller hållbar utveckling  
är formulerat 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 antibiotika-
användning och smittskydd ställas i enlighet med upphand-
lingsmyndighetens kriteriedokument.”

Möjligheter och begränsningar kring miljökrav
Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på de kommunala 
verksamheternas miljöpåverkan.Det är i upphandlingsskedet 
som kraven på miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster 
och entreprenader som ska köpas in. 

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

• Energi och klimatplan (2012)
• Resepolicy (2012)
• Måltidspolicy (2016)
• Riktlinjer för fordon och resor 

Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition kring 
miljökrav i upphandlingarna. Enheten kan dock inte agera 
självständigt eftersom kraven kan innebära ökade kostnader 
eller på andra sätt påverka kommunens verksamheter.

Miljökrav i upphandlingar
Under 2020 har upphandlingsenheten slutfört 42 upphand
lingar för Skövde kommuns räkning.

Miljökrav har ställts där det varit möjligt. I de fall där Upp
handlingsmyndigheten har tagit fram miljökriterier inom det 
upphandlade området, har dessa miljökrav ställts helt eller  
delvis i upphandlingarna. I de fall där Upphandlingsmyndig
heten ännu inte tagit fram några kriterier har målet varit att 
formulera och ställa egna miljökrav. Krav på miljömärkning  

8  Resurshushållning
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eller tredjepartscertifiering har ställts där det varit möjligt.
Upphandlingar med krav på systematiskt miljöarbete har 

ställts där det varit möjligt. Leverantören ska då ha ett miljöled
ningssystem för styrning och kontroll av sin verksamhet. Detta 
uppfylls genom att leverantören arbetar enligt certifierad ISO
standard, annat likvärdigt system eller eget system för miljöled
ning som säkerställer uppdraget.

I följande tio upphandlingar har vi under 2020 ställt krav på  
systematiskt miljöarbete:

• Porslin, köksredskap mm
• Cirkulationstvätt
• Hisservice och hissreparationer
• Tekniska konsulter, arkitekter
• VVSmaterial
• Litteratur
• Prenumerationstjänster
• Mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster
• Markarbete, sektor samhällsbyggnad Skövde kommun
• Digitala verktyg (en till enkoncept)

Upphandlingar med krav på miljö och systematiskt miljöarbete 
Här följer en beskrivning av några av kraven i upphandlingar 
där enheten ställt miljökrav samt krav på systematiskt miljö
arbete:

Porslin, köksredskap mm
Upphandlade produkter ska:
• inte innehålla avsiktligt tillsatta ämnen som ger anti

mikrobiell funktion (exempelvis antibiotika, klorhexidin, 
PHMB, triclosan eller triclocarban)
• inte innehålla PVC (polyvinylklorid)
•  inte innehålla bisfenol A (kravet är i enlighet med Upphand

lingsmyndighetens krav (KravID:11017)). 
• inte innehålla ämnen som är namngivna på kandidatförteck

ningen Reach som avser särskilt farliga ämnen (i halter över 
0,1 viktprocent).

Leveranser ska genomföras med hänsyn till miljö, trafiksäker
het och kvalitet. Transportörer som anlitas av anbudslämnaren 
ska kontrolleras regelbundet. Leverantören ska genomföra 
minst en revision per år, med syfte att förbättra och säkerställa 
att lagställda krav kring miljö, trafiksäkerhet och kvalitet följs.

Cirkulationstvätt

• Det upphandlade tvätteriet ska använda miljömärkta tvätt
medel.
• Krav ställs på tvätteriets energianvändning och vattenför

brukning i enlighet med Upphandlingsmyndighetens krav.
• Krav ställs på tvätteriets distribution i enlighet med Upphand

lingsmyndighetens baskrav för lätta fordon samt för tunga 
fordon.

Hisservice och hissreparationer

• Krav ställs när det gäller hur demonterat material ska tas om
hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
• Krav ställs på producentansvar när det gäller förpackningar 

och batterier samt elektriska och elektroniska produkter.

Resurshushållning  8
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Litteratur
Plast som används vid plastning ska:
• inte aktivt tillsättas kemiska föreningar som innehåller bly, 

tenn och kadmium
• vara fri från ftalater (<1000 ppm (0,1%))
• innehålla mindre än 0,1 viktprocent bromerande eller 

klorerande flamskyddsmedel
• vara fri från PVC
• inte innehålla ämnen som är namngivna på kandidat

förteckningen, i halter över 0,1 viktprocent.

Mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster

• Den leverantör som upphandlas ska erbjuda energisnåla och 
godkända mobilladdare. Laddaren ska vid noll last förbruka 
maximalt 0,03 watt.
• Den upphandlade leverantören ska erbjuda en tjänst för åter

tag av de produkter som omfattas av upphandlingen (uttjänta 
mobiltelefoner och tillbehör). Leverantören ska ha rutiner 
som säkerställer hanteringen ur hållbarhetssynpunkt. 
Det ska vara säkerställt att uttjänt hårdvara inte hamnar på 
platser i världen där hälso och miljöfarlig återvinning sker.
• Krav ställs på hållbarhetsarbete där olika nivåer av upp

fyllnad ger utvärderingspoäng.

Digitala verktyg (en till en-koncept)

• Samtliga offererade och levererade datorer ska vara TCO 
certifierade, för att säkerställa att tillverkningen möter 
kraven på social och miljömässig hållbarhet.
• Den leverantör som upphandlas ska erbjuda en tjänst för 

återtag av levererade digitala verktyg. Leverantören ska 
kunna redogöra för hur stor del av utrustningen som har 
återanvänts, återvunnits eller kasserats. Det ska vara säker
ställt att uttjänt hårdvara inte hamnar på platser i världen där 
hälso och miljöfarlig återvinning och/eller skrotning sker.

TV- inspektioner*, högtrycksspolning och slamsugning

• Krav på fordon av miljöklass 5 vid avtalsstart. 
• Krav på fordon av miljöklass 6 vid nyanskaffning.

Hjullastare till Skövde kommun

• Krav på att hjullastaren ska vara godkänd för drift med 
HVO 100.

I vissa upphandlingar har inga eller endast enstaka miljökrav 
ställts. Det finns flera orsaker till det, framför allt dessa:
• Många upphandlingar är tjänsteupphandlingar.
• Många beställare är inte insatta i miljökrav och prioriterar 

inte detta i kravställandet.
• Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa miljö

krav inom områden som inte finns framtagna av Upphand
lingsmyndigheten.
• Resurser saknas för att följa upp att ställda miljökrav efter

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

Antalet upphandlingar där miljökrav ställs väntas öka i takt 
med att Upphandlingsmyndigheten publicerar allt fler miljö 
kriterier och tar fram fler områden där miljökriterier kan till
lämpas. Detta med tanke på att vi i stor utsträckning tillämpar 
råden från Upphandlingsmyndigheten.

9  Resurshushållning

* TV-inspektioner betyder i det här fallet att man går in med en 
kamera i en markförlagd avloppsledning.
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 9  Resurshushållning

Fordon och trafik 
Personbilar och lätta transportbilar
Under 2017 upphandlade Skövde tillsammans med ytterligare 
13 kommuner ett fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta 
transportbilar. Stor vikt lades vid att det senaste och ”bästa”  
alternativet ur miljösynpunkt skulle vara valbart när fordon  
beställdes. Under 2020 har fem personbilar och elva lätta trans
portbilar avropats från avtalet. 

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

Under 2020 har ett nytt ehandelssystem, Visma Proceedo,  
introducerats. Systemet ger effektiva möjligheter att filtrera  
på de produkter som har miljömärkning. Detta underlättar  
beställarnas val av produkt.

Från följande ehandelsleverantörer kan man via Proceedo 
filtrera ut och beställa miljömärkta produkter:

Lek- och skapandematerial

• Staples Sweden AB
• ABA Skol AB

Antal
Nyinköpt lätt
transportbil Drivmedelstyp

Ersätter  
drivmedel

1 VW Crafter Diesel Gas

1 VW Caddy Diesel HVO

1 VW Caddy gas Gas/Bensin Gas/Bensin

2 VW Caddy skåp HVO Gas/Bensin

1 Renault Master III HVO Utökning

1 Renault Alaskan Diesel HVO

1 Renault Kangoo Z.E El Gas/Bensin

1 Renault Kangoo II Diesel HVO

1 Renault Kangoo II Diesel Utökning

1 Renault Kangoo Z.E El Utökning

Livsmedel

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

Kontors- och skrivmaterial

• Lyreco Sverige AB

Förbrukningsartiklar Papper och plast

• Staples Sweden AB

Rengöringskemikalier samt städutrustning

• PLS Produkter AB

Tonerkassetter 

• Staples Sweden AB

Sjukvårdsmaterial

• OneMed Sverige AB

Maskindiskmedel, doseringsutrustning mm 

• Ecolab AB

Genom ramavtalen med Staples deltar Skövde kommun i miljö
programmet Easy on the planet. För varje procentenhet som  
antalet småordrar minskar, och för varje procentenhet som  
vi ökar våra inköp av naturvänliga produkter, planteras 20  
träd över hela världen. Den procentuella förändringen räknas  
i jämförelse med föregående år. Det planteras också träd när  
vi köper artiklar som har märkningen Easy Tree Products.

Under 2020 har antalet småordrar ökat med 1,41 procent
enheter. Samtidigt har antalet miljömärkta artikelinköp ökat 
med 0,77 procentenheter. Det innebär sammantaget att inga 
träd har planterats av den anledningen under 2020. Kommunen 
har dock köpt Easy Tree Products, vilket resulterat i 16 plante
rade träd. Under 2019 upphandlades ett nytt ramavtal, vilket 
gav effekten att 461 träd planterades för Skövde kommuns räk
ning. Den nivån är svår att nå. Genom att ställa vassare krav i 
framtida upphandlingar är det dock möjligt att styra mot färre 
småordrar och inköp av fler miljövänliga artiklar.
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Inköp av livsmedel 2020
Under 2020 har livsmedel för cirka 35,4 miljoner kronor köpts 
från ramavtalsleverantörerna. Drygt åtta av dessa miljoner  
gäller inköp av ekologiska livsmedel – alltså cirka 23 procent, 
vilket är samma nivå som 2019. 

Utvecklingen av andelen ekologiska livsmedel har planat ut 
de senaste åren, men måltidsavdelningen uppfyller kommun
fullmäktiges mål på ”minst 20 procent”. Arbetet med att få  
köken att köpa mer svenska livsmedel har fortsatt. Rektorer,  
pedagoger, föräldrar och barn har informerats om hur måltids
avdelningen arbetar och vilka mål man har satt upp.

Skövde kommuns livsmedelscontroller har under året fort
satt att fokusera på att följa upp aktuella avtal och höja avtals
troheten. Måltidsavdelningen har 2020 en avtalstrohet på  
95 procent. 

Svenskt kött/animalier
Från och med 2018 redovisas andelen svenska animalier istället 
för enbart svenskt kött. Det ger en mer heltäckande bild av  
hur mycket svensk djurproduktion gynnas av köpen. Andelen 
köpta svenska animalier har ökat, från 60 procent 2013 till  
96,3 procent under 2020. Det är en markant förbättring under 
de senaste fem åren och en förbättring med cirka 1 procent
enhet jämfört med 2019. 

0

20

40

60

80

100

2013

%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nya avtal under året
Nya upphandlingar av färsk skalad och oskalad potatis, mejeri
varor samt färsk frukt och grönt påbörjades under hösten 2020. 
I samtliga fall börjar avtalen gälla under hösten 2021.  Krav på 
svensk råvara har ställts på all potatis och på alla mejerivaror. 
Potatisupphandlingen slutfördes och efter noggrann testning 
vann Skövde Grönsakshus avtalet. Riktlinjer för grossistupp
handlingen drogs också upp, för att påbörjas och slutföras  
under 2021. Svenska råvaror ska efterfrågas i större utsträck
ning än någonsin. Detta är en gemensam strävan för samtliga 
kommuner som deltar i upphandlingen.
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9. Klimatanpassning

Anpassning till ett förändrat klimat
Under våren gjorde Skövde kommun en genomgripande analys 
av den befintliga skyfallskarteringen. Analysen visade mindre 
felaktigheter vilket innebar att skyfallskarteringen bedömdes 
behöva revideras. Frågan bereddes i dagvattengruppen och  
beslut fattades om att  upphandla ny kartering. Den nya karte
ringen levererades i början av oktober 2020.

Skövde kommun behöver förbereda sig bättre för nutida  
och framtida översvämningar, för att säkra grundläggande  
samhällsfunktioner och värden. Ett förslag på hur vi ska arbeta 
ska fortskrida har presenterats.

Forskningsinstitutet Rise har frågat Skövde kommun om  
deltagande i forskningsprojektet Hållbar dagvattenhantering på 
kvartersmark. Frågan har diskuterats internt på sektor samhälls
byggnad och man har börjat förbereda sig för att ingå som  
projektpartner. Projektet pågår under 2021 och 2022, och finan
sieras via Vinnova.  

Ett flertal aktiviteter har också genomförts inom ramen för 
två andra forskningsprojekt: Visual water och Hållbar ansvars-
fördelning vid åtgärder för klimatanpassning. 

Tack vare de kommungemensamma resurserna på sektor sam
hällsbyggnad kan alla sektorer få hjälp med att ställa om sina 
verksamheter. Kommunorganisationens verksamheter kan få 

strategiskt stöd men också hjälp i mer detaljerade frågor.  
Ökad kunskap ger större medvetenhet om klimatproblema
tiken och gör att samhället kan utvecklas på ett robust vis. 

Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan samt  
riktlinjer för dagvatten framskrider enligt uppställda mål. 

För att få en helhetsbild kring vattenfrågor ingår numera 
klimat anpassningsstrategen i Tidans vattenförbund.

Klimatanpassning inom VA
Stadskvarns avloppsreningsverks anpassning till sitt nya och  
utvidgade miljötillstånd har påbörjats. Under 2020 färdigställ
des ett bräddmagasin med tillhörande bräddpumpstation på 
verket. Det innebär att alla bräddutlopp från reningsverket till 
Mörkebäcken kunde stängas. När exempelvis kraftiga skyfall 
inträffade kunde en del av verkets inkommande avloppsvatten 
tidigare rinna ut helt eller delvis orenat till Mörkebäcken. Nu 
leds dessa flöden i stället till bräddpumpstationen, som pumpar 
vattnet till bräddmagasinet. När inflödet till verket sedan sjunkit 
tas det magasinerade vattnet tillbaka in i verket och renas där 
helt innan det leds till Mörkebäcken. Även den sista brädd
punkten före verket har anslutits till bräddpumpstationen.
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10. Avfall och källsortering i Skövderegionen

Avfallsplan och fastighetsnära insamling
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för de nio medlems
kommunerna i Avfallshantering Östra Skaraborg har tagit en  
ny riktning. Kommundirektörerna inom AÖS har fått i uppdrag 
att tillsammans med AÖS förbundsdirektör se över förbundets 
uppdrag samt rollfördelningen mellan AÖS och medlemskom
munerna.

Målet med en ny avfallsplan bör vara att förebygga och 
minska avfall, göra det lätt för brukaren att göra rätt samt inte 
minst få till ett giftfritt kretslopp där avfall blir till nyttigheter i 
cirkulära system. Nya EUdirektiv, förändringar i producenters 
ansvar för material samt nya nationella förordningar och lagar 
ställer krav som kommunerna behöver möta med en ny avfalls
plan. Den 1 augusti 2020 implementerades EUdirektiv i svensk 
lag. Det innebär förändringar i det förebyggande arbetet kring 
hushållsavfall. Det är nu tydligt att kommunerna ska informera 
hushållen om hur man kan förebygga hushållsavfall, men 
också informera företag om förebyggande arbete och kostna
den kan tas från avfallstaxan. EU har högt satta mål när det  
gäller materialåtervinning och kraven kommer framöver att 
märkas även på nationell nivå.

Frågan om bostadsnära förpackningsinsamling har förskju
tits till nationell nivå. Frågan är därför inte längre aktuell för 
Skövde under 2021, som tidigare aviserats, utan tidigast 2023. 
Skövde kommun hade utsetts till pilotkommun i Skaraborg för 
bostadsnära insamling av förpackningar. 

Avfallsarbete hos Avfallshantering  
Östra Skaraborg (AÖS)
AÖS består av nio medlemskommuner med sammanlagt cirka 
170 000 invånare. Förbundet ansvarar för den kommunala ren
hållningen i medlemskommunerna. Fler kommuner är intres
serade av att bli medlemmar. AÖS arbete kan illustreras med  
en så kallad avfallstrappa, där målet är att komma så högt upp  
i trappan som möjligt. Trappan återfinns också i miljöbalken 
och styr hur avfall ska tas omhand. Den stora utmaningen för 
svensk avfallshantering är att minska avfallsmängderna. Att  
förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfalls
hierarkin. Detta steg är prioriterat i både den europeiska och 
den svenska avfallslagstiftningen.

Insamling av matavfall
Andelen matavfall som samlas in har ökat för varje år sedan 
man införde insamlingen. Sedan 2010 har den insamlade 
mängden matavfall ökat från 600 ton till 6 000 ton. AÖS har  
nått det nationella etappmålet för 2020 på 50 procent. Målupp
fyllelsen bygger på Naturvårdsverkets statistik att varje person 
ger upphov till 69 kilo matavfall per år. Ett nytt nationellt mål 
har nu satts, som slår fast att insamlingen av matavfall ska öka 
till 75 procent till 2023. 

Samtliga permanenthushåll har nu nåtts av utbyggnaden och 
78 procent av alla hushåll inom kommunalförbundet sorterar 
idag ut sitt matavfall. Småhushållen får beröm av AÖS – de  
sköter sin sortering bra. Detta märks på biogasanläggningen  
i Falköping, som tar emot avfallet. De ser att felsorteringen är 
låg, vilket är bra för den biologiska rötningsprocessen. 

Bättre sortering bland invånarna
Det syns också att invånarna generellt slänger mindre mängder 
osorterat avfall i det brännbara avfallet (gröna tunnan). En stadig 
minskning av det restavfall som hämtas med sopbil visar på en 
minskning som startade 2016 och som glädjande nog fortsatt 
sedan dess. 

Trots att pandemin orsakat en ökad mängd avfall på åter
vinningsstationer och liknande verkar utsorteringen allmänt 

*� Andra�variationer�i�öppettider�finns
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– och allra mest slängs de populära maträtterna. Stress och 
stökiga miljöer bidrar också till att mer mat slängs. All mat 
som har stått framme i serveringen och som inte går åt måste 
kasseras. Därför har serveringen anpassats så att en lagom 
mängd mat tas fram och serveras undan för undan.

Ekonomisk värdering av möbelåterbruk
En ekonomisk värdering har gjorts av de varor och möbler som 
återbrukades i organisationen under 2019.

Underlaget har varit blanketter med kortfattad information 
om vad som under året lämnats ut från kommunens återbruk. 
Informationen har lämnats i samband med att möblerna be
ställts eller hämtats. 

När de återbrukade möblerna har prissatts, har man framför 
allt använt typfallssortimentet för möbelavtalen. För att und
vika övervärdering har man använt en låg prisnivå.

Ibland saknas detaljerad information om möblerna. I de  
fallen har man värderat utifrån generaliseringar. Exempelvis  
är många stolar som lämnat ut stoppade och därmed mer värda. 
Trots det har man valt ett rimligt genomsnittspris utif rån att 
många stolar ändå kan vara av enklare karaktär. 

För övriga produkter har ett genomsnittligt, lägre pris satts 
utifrån allmänna sökningar på nätet. I den mån motsvarande 
varor funnit i kommunens ehandelssystem har priserna tagits 
därifrån.  Det sammanlagda värdet på de återbrukade varorna 
och möblerna ligger på över två miljoner kronor. Detta trots  
att varornas värde satts lågt för att undvika övervärdering. 
Kommunens arbetsmarknadsenhet har med andra ord gjort 
en strålande insats som sparat både naturresurser och ekonomi 
åt kommunen.

IT-enhetens hållbarhetsarbete
Under 2020 har Avdelningen för IT och verksamhetsutveckling 
fortsatt att bidra till kommunens hållbarhetsarbete. En del i  
arbetet har även detta år varit att lämna alla övertaliga datorer, 
skärmar och surfplattor till återvinning eller till återanvänd
ning hos annan brukare.

10  Avfall och källsortering i Skövderegionen

sett ha blivit bättre. Ett pilotprojekt inom AÖS (med start i  
Falköpings kommun) är Sortera säcken, som minskat det fel
sorterade avfallet med 30 procent. Främst är det förpackningar 
som sorterats fel i de säckar som invånarna kommer med till 
återvinningsstationerna. Projektet ska nu implementeras på 
återvinningsstationer i de andra medlemskommunerna.

Ny detaljplan för avfall
Denna detaljplan ska bland annat utreda möjligheten att flytta 
avfallshanteringen som idag finns inom Risängen eftersom  
utrymmet på den platsen inte räcker till. Syftet med detalj
planenär att skapa byggrätt för industriverksamheter på en 
del av fastigheten Skövde 5:258, en del av fastigheten Skövde 
5:241 samt påKakelugnen 1. Detaljplanen ska också justera  
gaturummet längs Södra Aspelundsvägen och Energivägen.

Kommunkoncernens källsortering 
Kampanj för mer sortering
Skövdebostäder erbjuder hushållsnära källsortering och mat
avfallsinsamling i så gott som alla sina områden. Utmaningen 
är fortfarande att göra det lätt för hyresgästerna att göra rätt. 
Ett vanligt problem är att hyresgäster lägger en plastpåse kring 
matavfallspåsen, vilket drar ned renhetsgraden. Under 2020  
genomförde Skövdebostäder flera kampanjer för att förtydliga 
för hyresgästerna hur de ska källsortera och hantera sitt mat
avfall. 

Minskat matsvinn inom Skövdes skolor
Sedan ett år har kommunens restauranger arbetat för att 
minska sitt matsvinn. Fokus har legat på att den mat som  
serveras också ska ätas upp; maten gör störst nytta i elevernas 
magar. Matsvinnet från tallrikar och från servering är ungefär 
lika stort. Däremot är kökssvinnet vid tillagningen minimalt.  
I januari 2020 slängdes i snitt 71 gram per tallrik. Under sista 
kvartalet 2020 hade snittet sjunkit till 51 gram. Att matsvinnet 
dagligen mäts och kommuniceras har bidragit till minskningen, 
men gymnasieskolornas stängning på grund av pandemin har 
också påverkat. Gymnasieeleverna slänger nämligen mest mat 
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1 670 datorer, surfplattor och skärmar har återvunnits under 
2020. Det har sparat koldioxidutsläpp motsvarande 162 749 mils 
körning – alltså 40,6 varv runt jorden – med en Volvo V40 D2 
miljöbil.

Återvinningen sker via datorleverantören Atea. Via tjänsten  
GOITLOOP säkerställer företaget en effektiv, etisk, säker och 
ekonomisk modell för återtag eller vidareförsäljning av IT 
utrustning som för kommunen är uttjänt.

En nyckelfaktor för den höga återvinningsgraden är att allt 
fler sektorer hyr sina datorer av ITavdelningen. Detta borgar 
för en förutsägbar livscykelhantering där återtaget verkligen 
blir av. I hyresmodellen ingår nämligen att IT ansvarar för 
dessa byten, som sker vart fjärde år.

Det motsatta gäller dock för kommunens mobiltelefoner. Här 
är det brukarna som äger telefonerna, och processen för åter
tag behöver förbättras. I skrivande stund återtas mindre än  
10 procent av kommunens telefoner. Hos ITakuten finns den 
gröna lådan kvar där brukare kan lämna sina uttjänta mobiler.  
I slutet av 2020 lanserade avdelningen också en tjänst för nya 
mobiltelefoner, motsvarande de tjänster som finns för datorer 
och iPads. I tjänsten ingår återtag. Andelen återtagna mobil
telefoner förväntas därför öka den dag dessa telefoner behöver 
bytas till nya – alternativt fasas ut och inte ersättas.

Under våren 2020 beslutade ITavdelningen att anställa ska 
använda samma epostsignatur vilken länkar till en plats som 
beskriver ITenhetens arbete och vision om 100% återvinning 
av ITutrustning för alla intresserade.

Under 2020 skapade ITavdelningen ett formulär i Service
portalen där brukare kan beställa återtag av uttjänt ITutrust
ning. Återtaget är kostnadsfritt förutom när det gäller skrivare.

Leverantören Atea ordnar varje år Atea Bootcamp, där Sveri
ges beslutsfattare inom IT brukar delta. På grund av pandemin 
genomfördes detta år en digital version, med över 800 deltagare 
från offentlig sektor och privat näringsliv. Supportchef Peter 
Wiman från Skövde kommuns ITavdelning intervjuades live 
under evenemanget. Han berättade om hållbarhetsarbetet i 
Skövde kommun och planerna på att bland annat lansera ovan
stående tjänst för mobiltelefoner – en tjänst som alltså förväntas 
öka återvinningsgraden.

Under hösten 2020 fortsatte Atea att uppmärksamma Skövde 
kommun och Skövde kommuns engagemang i den så kallade 
100%-klubben. Den här gången spelades en fyra minuter lång 
film in där Stefan Borgström, leveransansvarig chef på IT,  
berättade om det aktuella arbetet. I filmen deltog även Malmö 
stad. Tack vare det jämförs nu Skövde med Malmö när det  
gäller hållbarhetsarbete kring IT. 



Skövde kommun
Postadress 541 83 SKÖVDE
Telefon 050049 80 00
Webbplats skovde.se
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