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1 BAKGRUND
Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete
med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder.
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle varit uppnådda/genomförda under föregående år
upprättas i början av varje år och åtgärder med anledning av uppföljningsrapporten beslutas årligen av
kommunfullmäktige i mars.
Vartannat år upprättas även en tryckt nyckeltalsuppföljning där ett antal nyckeltal har valts ut för att
beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun som geografiskt område; Hur mår
Jönköping?.
Hur mår Jönköpings kommun? utgör en mycket kortfattad årlig uppföljning av ett antal nyckeltal som rör
Jönköpings kommun som organisation. Dokumentet är indelat i samma områden som i kommunens
Program för hållbar utveckling – miljö där det samlade miljömålsarbetet årligen redovisas:
• Vår livsmiljö
• Boende och stadsutveckling
• Energi och transporter
• Produktion och konsumtion
I webbverktyget Hållbarometern (www.jonkoping.se, sök hållbarometern) redovisas hela miljömålsarbetet;
Program för hållbar utveckling – miljö och samtliga nyckeltal. I webbverktyget redovisas även
prognoser/utfall och kommentarer.
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SAMMANFATTNING

Nedan illustreras en sammanfattning av hur trenden för de nyckeltal som rör kommunen som organisation
och som ingår i denna redovisning har bedömts. Klassningen av trenden hos nyckeltalet sker framför allt
med utgångspunkt från de senaste fem åren men i vissa fall beaktas en mer långsiktig utveckling:
= positiv trend
= stillastående trend
= negativ trend
Där det finns mål för ett nyckeltal redovisas även prognos för möjligheten att nå målet:
= positiv prognos

= osäker prognos

Vår livsmiljö

= negativ prognos

Trend

Mål

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (ton/år)
Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)
Andel förnybara fordonsbränslen (%)
Koldioxidutsläpp – egenägda fastigheter (kg CO2/m2)
Koldioxidutsläpp – transporter/arbetsmaskiner (ton)
Koldioxidutsläpp – persontransporter (ton)
Koldioxidutsläpp – persontransporter (kg/årsarbetare)
Kostnader – persontransporter (kr/anställd)

Boende och stadsutveckling

Trend

Mål

Trend

Mål

Trend

Mål

Förtätning – nybyggnation (andel nya bostäder i förtätningsområden/
omvandlingsområde, %)
Avloppsreningsverk – utsläpp (ton BOD7, kväve, fosfor)
Avloppsreningsverk – Cu, Zn, Ni (kg koppar, zink, nickel)
Avloppsreningsverk – Cr, Cd, Hg, Pb (kg krom, kadmium, kvicksilver, bly)

Energi och transporter
Biogasproduktion som används (MWh)
Energianvändning – kommunal verksamhet (MWh)
Energianvändning – kommunala fastigheter (köpta kWh/m 2)
Energianvändning – transporter/arbetsmaskiner (MWh)

Produktion och konsumtion
Miljöcertifierade skolor och förskolor (%)
Andel anställda med miljödiplom (exkl. förskolor/skolor) (%)
Andel ekologiska livsmedel (%)
Avfallsmängd per invånare (kg/invånare)

Som framgår av ovanstående sammanfattning går förbättringsarbetet trögt inom den kommunala verksamheten. Flera av nyckeltalen går åt fel håll som t.ex. Energianvändning i kommunal verksamhet,
Miljöcertifierade skolor/förskolor samt Andel anställda med miljödiplom. Åtta av nyckeltalen bedöms ha en
stillastående trend vilket inte bidrar till en hållbar utveckling av kommunal verksamhet. De målsatta nyckeltalen
där målen bedöms kunna nås är Andel nya bostäder i förtätningsområden/omvandlingsområden, Utsläpp av
koldioxid från kommunal verksamhet och Energianvändning i kommunala fastigheter.
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3 VÅR LIVSMILJÖ
Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet
Koldioxidutsläpp
från
kommunal verksamhet, exkl. kommunala bolag. Anledningen till
att utsläppen ökade kraftigt
2008 är att kommunen då
började köpa ursprungsmärkt el
från Torsvik. Eftersom avfall
förbränns där erhålls större
koldioxidutsläpp jämfört med
Nordisk elmix som användes
innan. Fr.o.m. 2015 köps
ursprungsmärkt förnybar el från
panna 2 på Torsvik (som eldas
med biobränslen) vilket är
anledningen till den kraftiga
sänkningen mellan 2014 och
2015. Huvudanledningen till att
utsläppen ökade 2017 var att
mer fossil energi användes i
fjärrvärmenätet och 2019 att
ytan inhyrda lokaler ökade.
Målet är att reducera utsläppen
med 70 % 2007-2020. Utfallet
2019 var -72 %.

Se ovan.
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Andel
förnybara
fordonsbränslen, exkl. kommunala
bolag. Den kraftiga ökningen
2016-2017 uppnåddes huvudsakligen genom att HVO
började användas i framför allt
tunga fordon. Anledningen till
att andelen sjönk 2019 är
huvudsakligen minskad användning av biogas, etanol
och HVO-100% samt ökad
användning av diesel med 25
% HVO.

Koldioxidutsläpp från egenägda kommunala fastigheter.
Fr.o.m. 2015 köps ursprungsmärkt förnybar el från panna 2
på Torsvik (som eldas med
biobränslen) vilket är anledningen till den kraftiga sänkningen mellan 2014 och 2015.

Förvaltningsvisa koldioxidutsläpp från transporter/arbetsmaskiner. Utsläppen har tidigare dominerats av tekniska
kontoret men en kraftig reduktion har skett tack vare en
övergång till HVO i framför allt
tunga fordon. Ubfs kraftiga
utsläppsreduktion 2016 beror
på minskad användning av
egen bil i tjänsten, minskad
användning av flyg samt
övergång till HVO på TTC.
Fr.o.m. 2017 har s.k. well to
wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre
än tidigare använda emissionsfaktorer) och nytt fordonssystem infördes. Det gör
att statistiken inte är helt
jämförbar före och efter 2017.
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Förvaltningsvisa koldioxidutsläpp till följd av persontransporter (ton). Servicefordon etc. ingår. Huvudanledningen till att utsläppen ökat
kraftigt för vissa förvaltningar
2015 är att lätta lastbilar som
används för persontransporter
också räknats med. Ubfs
kraftiga minskning 2016 beror
främst på minskad användning
av egen bil i tjänsten, minskad
användning av flyg samt övergång till HVO-100% på TTC.
Utbildnings- och socialförvaltningens minskning under de
senare åren beror framför allt
på ökad användning av HVO100%. Statistiken är inte helt
jämförbar före och efter 2017,
se kommentar till ovanstående
nyckeltal.

Förvaltningsvisa koldioxidutsläpp till följd av persontransporter (kg/årsarbetare).
Servicefordon
etc.
ingår.
Huvudanledningen
till
att
utsläppen ökat kraftigt för
vissa förvaltningar 2015 är att
lätta lastbilar som används för
persontransporter
också
räknats med. Statistiken är
inte helt jämförbar före och
efter 2017, se kommentar till
ovanstående nyckeltal.

Förvaltningsvisa kostnader för
persontransporter. Servicefordon etc. ingår. Det är positivt
att alla förvaltningar minskat
sina kostnader/anställd för
persontransporter över tid.
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BOENDE OCH STADSUTVECKLING

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden
i
förhållande till totala antalet
bostäder
(rullande
femårsmedelvärde). Målet på 70 % har
inte
uppnåtts
under
den
senaste femårsperioden.

Avloppsreningsverk - utsläpp

Utsläpp av organiskt material
(BOD7), kväve och fosfor från
samtliga kommunala avloppsreningsverk. Det kan konstateras att trendlinjen för kväve
(Ntot) är relativt starkt positiv
medan trendlinjen för fosfor
(Ptot) är negativ. Trenden för
organiskt material (BOD7) är
svagt positiv.
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Utsläpp av koppar, zink och
nickel från kommunala avloppsreningsverk (Simsholmen, Huskvarna, Gränna, Bankeryd). Det
är små variationer i utsläppsmängder under senare år.
Utsläppsmängderna är beroende av både reningsresultat
och vattenflöde.

Utsläpp av krom, kadmiun,
kvicksilver och bly från kommunala
avloppsreningsverk
(Simsholmen,
Huskvarna,
Gränna, Bankeryd). Det är små
variationer i utsläppsmängder
under senare år. Utsläppsmängderna är beroende av
både
reningsresultat
och
vattenflöde.
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5 ENERGI OCH TRANSPORTER

Biogasproduktion samt vad
gasen används till. Källa:
Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommun. Merparten av den gas som facklas bort
(d.v.s. förbränns utan att
värmen används) kommer från
avfallsdeponin och Huskvarna
ARV.

Energianvändning – kommunal verksamhet

Energianvändning i kommunal
verksamhet, exkl. kommunala
bolag. Som framgår av diagrammet sker den största
energianvändningen
i
våra
fastigheter, se även nästa sida.
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Energianvändning – kommunala fastigheter

Energianvändningen i fastigheter är inte korrigerad för
vädervariationer på grund av att
tillräckligt bra underlag saknas.
För att trots det illustrera kopplingen till vädervariationer redovisas antalet graddagar i diagrammet. Ett normalår (19802010) har 3929 graddagar. Ett
högre antal graddagar innebär
att året varit kallare än normalt
och ett lägre antal graddagar
innebär att året varit varmare än
normalt. En del av den
minskade energianvändningen
är således kopplad till ett
varmare klimat.

Energianvändning för transporter och användning av arbetsmaskiner i kommunal verksamhet. Fr.o.m. 2017 har nytt
fordonssystem
använts
för
uppföljning vilket innebär att
statistiken inte är helt jämförbar
före och efter 2017. Det är
positivt att utbildnings- och
socialförvaltningen har effektiviserat sina transporter under de
senaste åren.
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6 PRODUKTION OCH KONSUMTION
Miljöcertifierade skolor och förskolor

Andel miljöcertifierade skolor
och förskolor inklusive friskolor. Utvecklingen har varit
mycket negativ under de
senaste åren. Detta beror till
viss del på osäkerhet kring hur
en ny avgift för Grön Flagg ska
finansieras.

Andel kommunanställda som
omfattas av miljödiplom exkl.
skolor och förskolor. Alla
kommunala verksamheter bör
arbeta för att bli miljödiplomerade för att nå målet.
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Andel ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel (av
inköpskostnaden) i kommunal
verksamhet. Målet bedöms
inte kunna nås.

Avfallsmängd/invånare och omhändertagande

Andelen avfall som materialåtervinns har ökat stadigt även
om den utvecklingen har
avstannat under de senaste
åren. Den totala mängden
avfall är fortsatt mycket hög
vilket är en indikation på hög
konsumtion i kommunen (som
geografiskt område).
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