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1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

Både internationella och nationella beskrivningar av miljötillståndet visar att det är långt kvar 
innan det finns ett långsiktigt hållbart tillstånd på vår jord. I Sverige har 16 miljökvalitetsmål 
fastställts och FN har fastställt 17 globala mål för att uppnå ett hållbart tillstånd, se illustrationen 
ovan (en närmare redovisning av dessa mål redovisas i avsnitt 7). 

För att rädda planeten behöver alla bidra - invånare, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningar 
etc. Syftet med Program för hållbar utveckling - miljö är att ge en övergripande bild av vilka 
miljömål som alla dessa aktörer tillsammans behöver uppnå för det geografiska området 
Jönköpings kommun. Programmet ska mer i detalj visa vilka miljömål och åtgärder kommunala 
förvaltningar och bolag ska bidra med i detta arbete. I avsnitt 6 finns en närmare redovisning av 
hur programmet är strukturerat och på vilket sätt det uppdateras och följs upp. 

Programmet är indelat i fyra sakområden med tillhörande delområden, se illustrationer nedan. 
För varje sakområde redovisas visioner, mål, delmål och åtgärder och på nästa uppslag 
redovisas en översikt över alla mål, delmål och åtgärder i programmet. Energi- och klimatarbetet 
samt arbetet med att åstadkomma en giftfri miljö spänner över flera sakområden. I denna 
översikt har mål/delmål/åtgärder som rör Energi- och klimatarbetet samt arbetet med Giftfri miljö 
färgmarkerats med gul respektive rosa färg. 

I Hållbarometern, som är ett webbverktyg som finns på kommunens webb, redovisas innehållet 
i Program för hållbar utveckling – miljö, inklusive fem års historik. Där redovisas även ett stort 
antal indikatorer som beskriver utvecklingen av miljötillståndet i kommunen. 
 

Vår livsmiljö  

       

Boende och stadsutveckling 

    

Energi och Transporter 

  

Produktion och konsumtion 

 



 

  

 

ÖVERSIKT – PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING - MILJÖ 

Område Delområde Mål Delmål Åtgärd 

 

Klimat 

 Minskade utsläpp 
av växthusgaser – 
geografiskt område 

 Minskade utsläpp av 
växthusgaser - geografiskt 
område - delmål 

 

 Minskade utsläpp av 
växthusgaser - per invånare 

 

 Minskade utsläpp av 
växthusgaser – övriga sektorer 

 

 Minskade 
koldioxidutsläpp – 
kommunal verksamhet 

 Minskade koldioxidutsläpp – 
kommunal verksamhet 
- delmål 

 

Luft 

 Lägre partikelhalt i 
luft 

  

 Lägre halt 
kvävedioxid i luft 

  

    Lägre bensenhalt i luft  

Buller   Åtgärdsprogram – omgivningsbuller 

   Naturrum 

   Skogsstigar – tillgänglighet 

   Rastplatser 

Friluftsliv 
   10 i topp -  
  Friluftskommuner 
 

 
Fler naturturismföretag inom 
friluftsområdet 

   Skolskogar 

   Naturnycklar 

   Ny mountainbikeslinga  

   Stöd till miljöanpassade snökanoner 

   Höj upplevelsevärden i skog 

Giftfri   Åtgärda förorenade 
områden med mycket 
stor risk 

 Avslutade verksamheter – undersökn. 

   miljö  Avslutade verksamh. – ansvarsutredn. 

  Avslutade verksamheter – saneringar 

 
   Åtgärda förorenade 
  områden med stor risk 
 

 Pågående verksamheter – undersökn. 

  
Utredning – prioriterade nedlagda 
deponier 

  Utredning – övriga nedlagda deponier 

  Minska övergödn.  Lillån-Bankeryd 

   
Barnarpasjön – fortsatt muddring och   
effektanalys 

   Landsjön - åtgärdsplan 

Vatten  Ta bort   Tabergsån 

och vandringshinder  Musslebobäcken 2 

 våtmarker   Nissans källflöden - åtgärdsplan  

     Vätterbäckarna – informationsbroschyr 

    Restaurering - myrmark/högmosse 

Djur och 
växter  
 

 Klass 1- och 2-
områden skyddas 
 

  Utveckla naturvärden på kommunal mark 

  Sex nya kommunala naturreservat 

   Tre nya områdesskydd 

     Handlingsplan invasiva arter 

 

  Förtäta tätorter  Utveckla gröna stråk från Södra Munksjö 

   Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner 

   Grönytefaktor 

Stadsut-   Jämställd stadsutveckling 

veckling   
Träbyggnadsstrategi och 
träbyggnadsområden 

     Lägre radonhalt i bostäder  

  Infra-  
   Attraktivare kollektivtrafik i  
  Jönköpings kommun 

  Spårvagnssäkring 

  struktur 
 Hållbart trafiksystem 

 
   Attraktivare regional    Ljungarums gods- och rangerbangård 

för trafik  persontågstrafik Ny hållplats vid A6 

   Förbindelse mellan tågstationerna 

   Cykelöverfarter på huvudcykelstråk 
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   Enhetlig markering i cykelvägnätet 

   Åtgärdspaket – nya cykelvägar 

   Gångplan 

   Laddinfrastruktur – förberedelser 

Vatten, 
avlopp, 
dagvatten 

  Högre förnyelsetakt i 
  VA-ledningsnät 

 Ledningsförnyelse 

   Våtmark Bankeryd 

   Inventering – industriområden 

   Information – fettavskiljare 

Risker/ 
sårbarhet 

  Skredutredning 

 

 
   Lägre energianv.   
  - geografiskt område 

  

Energi 
   Lägre energianvänd- 
  ning – kommunal verk- 
  samhet 

 Lägre energianvändning – 
kommunal verksamhet 
- delmål 

Energieffektivisering – fastigheter 2 

   Gatubelysning – förnyelse 

   Solceller - geografiskt omr. Solceller – kommunkoncernen 

   Fler solceller på befintliga byggnader 

   Oljepannor – konvertering 

   
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal 
verksamheter 

   Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar 

  
 Elektrifiering av 

transportsektorn 
  Stadstrafiken i Jönköping 

  
 Fler elfordon - geografiskt 

område 
Elfordon - inköp 

   Förnybart flygbränsle 

Trans-
porter 

   Minskade utsläpp av 
  växthusgaser –  
  transportsektorn 

 Mer förnybara bränslen i 
transportsektorn 1 

Förnybara bränslen – persontransporter 

   
Förnybara bränslen/el – kommunala 
fordon/ maskiner 

  
 Mer förnybara bränslen i 

transportsektorn 2 
 

 
   Hållbar färdmedels- 
  fördelning 

 Mer cykling i kommunen 
Fler kollektivtrafikresor 
– Avsiktsförklaring 

   Ny cykelkampanj 

   Mer cykling i centrum – VIP Inga onödiga bilresor 

   Mer cykling i centrum Minskad trängsel i biltrafiksystemet 

    Hållbara tjänsteresor  Färre tjänsteresor med egen bil 

    Fler resfria möten 

 
   Hållbar arbets- 
  pendling – kommun- 
  anställda 

 
Bra cykelparkering - kommunala 
arbetsplatser 

 

Produk-    Miljöcertifierad  
  kommunal verksamhet 

  Fuktsäkrad byggnation 

tion    Nätverksträffar – hållbart byggande 

    Miljömärkta skolor   

Konsum- 
   Mer ekologiska  
  livsmedel 

  

tion  
 Mindre klimatpåverkan från 

kommunala livsmedel 
Minska matsvinnet – kommunal 
verksamhet 

   Rutiner - hantering av kemiska produkter 

   
Minskad användning av 
engångshandskar 

   Kommunikationsplan - Hållbar livsstil 

 
  Minskad mängd mat- 
  och restavfall 

 Minskad mängd mat- och restavfall 

Avfall 
  Ökad materialåter-  
  vinning och återan- 

  Bättre källsortering hos föreningar 

   vändning  
Mer materialåtervinning och 
återanvändning 

 Minskad nedskräpning  Minska nedskräpningen 
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2 VÅR LIVSMILJÖ  

 Bakgrund 

I området Vår livsmiljö ingår kommunens arbete med klimat, 
luftkvalitet, buller, friluftsliv, giftfri miljö, vatten och våtmarker 
samt djur och växter. I bl.a. följande kommunala dokument 
finns kunskapsläge sammanställt inom området Vår livsmiljö. 
• Naturvårdsprogram (2019) 
• Program för Jönköpings kommuns skogar (2012) med  
  tillhörande riktlinjer 
• Grönstrukturplan (2019) 
• Plan för friluftsliv (2018-2023) 
• Hur mår Jönköping? (vartannat år) 
• Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller  
  (2019-2023). 

Nedan redovisas en kort orientering kring de huvudsakliga 
delområden som ingår i området. 

2.1.1 Klimat 

Enkelt uttryckt innebär växthuseffekten att solstrålningen 
värmer upp jordytan och värmestrålningen från jordytan 
absorberas av växthusgaser som strålar tillbaka värme mot 
jordytan. Naturliga växthusgaser som finns i atmosfären är 
framförallt vattenånga och koldioxid. Mänskliga aktiviteter 
förstärker växthuseffekten utöver naturliga variationer, främst 
genom förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halterna 
av koldioxid i atmosfären. Åtgärder med koppling till 
klimatfrågan redovisas huvudsakligen i avsnitt Boende och 
stadsutveckling samt Energi och transporter. 

2.1.2 Luft 

En god luftkvalitet i tätorterna är viktig för människors hälsa 
och för att förhindra skador på växter, kulturvärden och 
byggnadsmaterial. Utsläpp från framför allt trafik, men också 
uppvärmning, försämrar luftkvaliteten i tätorterna med 
omgivningar. Lagstiftade miljökvalitetsnormer (MKN) finns för 
luft och dessa är tillsammans med de nationella miljömålen för 
luft en viktig utgångspunkt för arbetet med luftkvalitet i 
kommunen.

 
 

2.1.3 Buller 

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar 
eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten 
för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar,  
stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till 
sämre inlärningsförmåga. 

2.1.4 Giftfri miljö 

Det är viktigt att förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället inte hotar människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Vi saknar dock 
fortfarande mycket kunskap om vilka egenskaper hos 
kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa 
och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Jönköpings 
kommun var tidigare en utpräglad industrikommun. Mark i 
anslutning till industrier och deponier kan vara kraftigt 
förorenade. Mål och åtgärder med koppling till giftfri miljö 
redovisas även under t.ex. Produktion och konsumtion. 

2.1.5 Friluftsliv 

Med friluftsliv menas; ”Vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan 
krav på tävling”. Goda förutsättningar för friluftsliv i form av 
vardagspromenader bör utgöra en viktig utgångspunkt i 
samband med stadsutveckling. Friluftsliv har ett egenvärde i 
sig men är också viktigt för att väcka och bevara ett 
miljöengagemang, medverka till god livskvalitet och hälsa och 
bidra till regionens attraktivitet, naturturism och entrepre-
nöranda. Intresset för friluftsliv bör väckas i tidig ålder, gärna i 
skolmiljön via utomhuspedagogiken.  

2.1.6 Vatten och våtmarker 

En bra vattenkvalitet är viktig för att säkerställa bra 
dricksvatten, badvatten samt fiske. Negativa faktorer är bl.a. 
försurning, övergödning, vandringshinder för fisk och om 
vattendraget är rätat eller rensat. I kommunen finns problem 
med försurning i väster, övergödning i öster, samt föro-
reningar i dagvatten från tätorter. Växt- och djurlivet i våra 
sjöar påverkas negativt av utsläpp av försurande ämnen från 
t.ex. trafik och energianläggningar, övergödande ämnen, 
kemiska produkter och tungmetaller från t.ex. jordbruk och 
avlopps/dagvatten. Ett stort problem är även alla våtmarker 
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som har dränerats och dikats. Utsläppen av växthusgaser från 
dessa är i Sverige minst lika höga som de från industrin. Inom 
ramen för arbetet med vattendirektivet finns miljökvali-
tetsnormer (MKN) för vatten fastställda. Åtgärdsprogram har 
fastställts av vattenmyndigheten för att uppnå MKN. Detta är 
en viktig utgångspunkt för arbetet med delområdet vatten och 
våtmarker. 

2.1.7 Djur och växter samt 
ansvarsområden 

Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser och höga 
naturvärden. I Naturvårdsprogrammet finns 2087 områden 
beskrivna. Några av dem utgör särskilda ansvarsmiljöer med 
ett antal ansvarsarter kopplade till dessa miljöer. Vättern är en 
ren klarvattensjö, Europas femte största sjö, och ingår i EU´s 
nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. Vätterns 
tillrinnande vattendrag, vätterbäckarna, utgör en viktig del av 
detta ekosystem. Stora myrar och högmossar är unika i ett 
internationellt perspektiv och sådana finns i västra delen av 
kommunen. Andra ansvarsmiljöer är bergsbranter med 
ek/tallskogar och ädellövbranter.  I det öppna jordbruks-
landskapet finns flera värdefulla biotoper i stora träd (bl.a. 
jätteekar och stora tallar), gamla träd, hassellundar samt 

naturliga ängs- och betesmarker. Sverige har ett interna-
tionellt ansvar för bl.a. ekmiljöer med jätteträd. En del av 
ansvarsmiljöerna har sina koncentrationer, så kallade 
värdetrakter, i kommunens tätortsnära natur. Mycket finns 
också i östra delen, Östra Vätterbranterna, som är ett 
landskap som 2012 utsågs till biosfärområde av UNESCO. 
Området är därmed ett modellandskap för att hitta hållbara 
lösningar.  

Naturen ger oss också ett antal ekosystemtjänster som allt 
mer uppmärksammas. Några viktiga ekosystemtjänster är: 
luft- och vattenrening som bl.a. ger dricksvatten och syre-
produktion, pollinerande insekter och naturlig skadedjurs-
bekämpning, jordbildning som ger bördiga marker att odla på, 
motstånd mot erosion, utjämning av höga flöden. Andra så 
kallade kulturella tjänster som är mycket viktiga är rekreation, 
friluftsliv och naturturism. Ekosystemtjänster fungerar 
effektivare i natur med hög biologisk mångfald än i ensartad 
natur. Därför är det angeläget att veta var vi har rik natur och 
förvalta den väl. 

Ytterligare mål och åtgärder för skog finns redovisade i 
Program för Jönköpings kommuns skogar med tillhörande 
riktlinjer. 

 

 Visioner 

Visioner för framtiden 

 Kommunen har inget nettoutsläpp av växthusgaser utan 
är klimatneutral. 

 Människor och miljö exponeras inte för farliga ämnen i 
koncentrationer som riskerar att ge negativa effekter. 

 Samhället genererar inte buller som skapar olägenhet 
för människors hälsa. 

 Kommunens folkhälsotal är bland de bästa i landet. 

 Yt- och grundvattentillgångar skyddas från nya 
föroreningskällor och gamla fasas ut. 

 Biologisk mångfald bevaras, förstärks och utvecklas. 

Ålborg-åtaganden 

 Utveckla och tillämpa ett strategiskt och integrerat 
arbetssätt för att begränsa klimatförändringen, och verka 
för en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser. 

 Höja medvetenheten om orsakerna till och de sannolika 
konsekvenserna av klimatförändringen. 

 Förbättra luftkvaliteten. 

 Förbättra vattenkvaliteten. 

 Främja och öka den biologiska mångfalden och utvidga 
och vårda utpekade naturområden och grönområden. 

 Förbättra jordkvaliteten. 

 Minska vår inverkan på den globala miljön och främja 
principen om miljörättvisa. 
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 Mål och åtgärder 

2.3.1 Klimat

Mål - Kommunen – geografiskt område 

 Minskade utsläpp av växthusgaser – geografiskt område 

Utsläpp av växthusgaser1) i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 85 % från 2005 till 
2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 50 % från 2005 till 2030.  
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 
1) Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 

 

 

Delmål - Kommunen – geografiskt område 

 Minskade utsläpp av växthusgaser – geografiskt område – delmål 

Utsläpp av växthusgaser1) i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 40 % från 1990 till 
2020. (EoK) 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

 Minskade utsläpp av växthusgaser - per invånare 

Utsläpp av växthusgaser1) i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare 
från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030.  
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 
1) Beräknat utsläpp av växthusgaser enligt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 

 

Minskade utsläpp av växthusgaser – övriga sektorer 

Övriga sektorer (industri, arbetsmaskiner, jordbruk, produktanvändning, avfall och avlopp, energi och 
uppvärmning) ska minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Basår 2005. 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

Övriga delmål för totala utsläpp av växthusgaser finns redovisade under övriga avsnitt. Samtliga delmål illustreras i figur 1. 

  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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Figur 1  Diagrammet illustrerar de olika delmålens bidrag till växthusgasmålet om 50 % reduktion av utsläppen av växthusgaser 2005-2030. Delmål 

som rör transportsektorn redovisas i avsnitt 4.3.2 Transporter. Exempel på biobränslen är etanol, biogas, HVO, RME, vätgas m.m. 
Exempel på övriga sektorer är el och uppvärmning, avfall och avlopp, jordbruk, industri, arbetsmaskiner och produktanvändning. 

 

Mål – Kommunal verksamhet 

 Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet  

Kommunal verksamhet ska senast 2030 vara fossilbränslefri avseende uppvärmning, el samt transporter 
(exkl. fossil del i avfall som eldas på Torsvik). 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

Delmål – Kommunal verksamhet 

 Minskade koldioxidutsläpp – kommunal verksamhet – delmål 

Det totala koldioxidutsläppet till följd av uppvärmning, el samt transporter ska minska med minst 70 % till 
2020. Basår 2007. 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

 

Åtgärder 
Åtgärder för att begränsa klimatpåverkan redovisas under 
övriga sakområden. I översikten i avsnitt Inledning och 
sammanfattning har mål, delmål och åtgärder som berör 
energi- och klimatområdet gulmarkerats.

 

  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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2.3.2 Luft 

Mål 

 Lägre partikelhalt i luft 

Senast 2020 ska halten av: 
- partiklar (PM2,5) inte överstiga 10 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 µg/m3 luft beräknat 
som ett dygnsmedelvärde. 
- partiklar (PM10) inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat 
som ett dygnsmedelvärde. (Nationellt mål) 
Ansvar för måluppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Monica Ryttman, hälsoskyddsenheten 

 

 Lägre halt kvävedioxid i luft 

Senast 2020 ska halten av kvävedioxid inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 
µg/m3 luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil). (Nationellt mål) 
Ansvar för måluppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Monica Ryttman, hälsoskyddsenheten  

Delmål 

 Lägre bensenhalt i luft 

Senast 2020 ska halten av bensen inte överstiga 1 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde. (Nationellt 
mål) 
Ansvar för måluppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Monica Ryttman, hälsoskyddsenheten  

 

Åtgärder 
Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten redovisas under övriga 
sakområden. Merparten av mål/delmål/åtgärder som berör 
energi- och klimatområdet bidrar även till förbättrad 
luftkvalitet. I översikten i avsnitt Inledning och sammanfattning 
har dessa gulmarkerats.

 

2.3.3 Buller 

Åtgärder 
Åtgärdsprogram – omgivningsbuller 

Åtgärder som redovisas i Jönköpings kommuns åtgärds-
program för omgivningsbuller 2019-2023 ska senast 2023 
vara genomförda. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Cecilia Gadman, översiktlig planering 
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2.3.4 Friluftsliv 

Mål 

 10 i topp - Friluftskommuner 

Jönköping ska ständigt vara bland de 10 i topp bästa friluftskommunerna i rankingen ”Sveriges bästa frilufts-
kommun.” 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling  

Åtgärder 

Naturrum  

Senast 2021 ska en plan tas fram för hur och var ett 
permanent naturrum kan skapas centralt i Jönköping (inkl. hur 
ett genomförande kan finansieras). Naturrummet ska vara 
tillgängligt för alla och information ska ges om bl.a. tätortsnära 
friluftsliv. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 
 
Skogsstigar – tillgänglighet  

Senast 2020 ska 10 större skogsstigar göras mer tillgängliga 
med hjälp av spänger/trummor på fuktiga platser. Finansiering 
av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 
2015) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om 
finansiering. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden 
Kontaktperson: Lennart Jansson, Tk Gata Park 
 
Rastplatser  

Minst 2 rastplatser ska senast 2025 kompletteras med en 
enkel byggnad/vindskydd med information inom- och utomhus 
(t.ex. QR-koder och upplevelser för dem som inte kan ta sig 
ut i naturen). Informationen ska behandla områdets natur-, 
kultur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkat 
landskapet. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid 
beslutstillfället (nov. 2015) varför åtgärden får omprövas i 
samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 
 
Fler naturturismföretag inom friluftsområdet  

Senast 2025 ska minst 10 nya naturturismföretag verka inom 
friluftsområdet (basår 2016). Med nya avses även befintliga 
aktörer som utvecklat sin verksamhet. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med 
Destination Jönköping, Smålands Turism och Biosfärområde 
Östra Vätterbranterna 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 

 
 

Skolskogar  

Skolornas arbete med skolskogar och utomhuspedagogik ska 
vidareutvecklas och uppmuntras. Senast 2025 ska 75 skolor 
på ett etablerat sätt ha tillgång till skog för utomhus-
pedagogik. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samarbete med Barn- och 
utbildningsnämnden 
Kontaktperson: Harald Björkdahl, park/skog 
 
Naturnycklar  

En inventering av tillgänglighet till stadsnära rekreations-
områden med tillhörande förslag till åtgärdsplan för förbättrad 
tillgänglighet/nya platser ska genomföras/tas fram senast 
2020.  
Ansvar: Funktionsrätt i Jönköping i samarbete med Kultur- och 
fritidsnämnden, regionen samt Länsstyrelsen. 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 
 
Ny mountainbikeslinga  

Senast 2021 ska ny mountainbikeslinga upprättas, söder om 
centrala Jönköping inom A6-området. Finansiering av denna 
åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2019) varför 
åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med 
Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 
 
Stöd till miljöanpassade snökanoner  

Senast 2021 ska Hallby, IKHP samt Järabackens konst-
snöanläggningar förnyas. Finansiering av denna åtgärd är inte 
definierad vid beslutstillfället (nov. 2017) varför åtgärden får 
omprövas i samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden  
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling 

 
  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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Höj upplevelsevärden i skog  

Senast 2023 ska upplevelsevärdena i skog höjas med minst 
en åtgärd per skog i varje kommundel (16 st). Åtgärden 
genomförs med inriktning på natur och kultur.  Finansiering av 
denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 2019) 
varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finan-
siering. 
Ansvar för uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden i 
samverkan med Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Lisa Bergström, förening/utveckling

 
 

 

2.3.5 Giftfri miljö 

Mål 

 Åtgärda förorenade områden med mycket stor risk 

Minst 25 % av områdena med mycket stor risk (riskklass 1) för människors hälsa eller miljön ska vara 
åtgärdade senast 2025. (nationellt mål)  
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Andreas Bengtsson, miljöskyddsenheten  

 Åtgärda förorenade områden med stor risk 

Minst 15 % av områdena med stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön ska vara åtgärdade 
senast 2025. (nationellt mål)  
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Andreas Bengtsson, miljöskyddsenheten  

Åtgärder 
Avslutade verksamheter – undersökningar  

Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 (Metod för 
Inventering av Förorenade Områden) eller saneringsåtgärder 
ska från 2015 påbörjas i minst 2 förorenade områden i 
riskklass 1 eller riskklass 2 per år.   
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Andreas Bengtsson, miljöskyddsenheten 

Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar  

Minst 2 övergripande ansvarsutredningar per år ska genom-
föras för saneringsobjekt i riskklass 1 och riskklass 2 med start 
2015.   
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Andreas Bengtsson, miljöskyddsenheten 
 
Avslutade verksamheter – saneringar  

Senast 2020 ska 10 förorenade områden i riskklass 1 (mycket 
stor risk) eller riskklass 2 (stor risk) vara sanerade. (Avser 
förorenade områden som inte är sanerade före 2014.) 
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Andreas Bengtsson, miljöskyddsenheten 

 
 

Pågående verksamheter - undersökningar  

Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller sanerings-
åtgärder för pågående verksamheter med riskklass 1 eller 2 
ska från 2017 påbörjas i minst 5 förorenade områden per år.   
Ansvar för uppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Kerstin Sollander, miljöskyddsenheten 
 
Utredning – prioriterade nedlagda deponier  

Under 2018-2020 ska de prioriterade nedlagda deponierna 
Haga/Gräshagen/Jordbron och Huskvarna fortsätta att 
undersökas/utredas enligt kontrollprogram avseende risker för 
människors hälsa och miljön inklusive olycksrisker. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Fredrik Svärd, mark och exploatering 
 
Utredning – övriga nedlagda deponier  

Under 2018-2020 ska nedlagda deponier som har tilldelats 
riskklass 1 eller 2 i MIFO fas 1 undersökas med avseende på 
risker för människors hälsa och miljön, enligt MIFO fas 2 
(uppskattningsvis ca 12 stycken) 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Fredrik Svärd, mark och exploatering 
 
Ytterligare åtgärder för att åstadkomma en giftfri miljö 
redovisas under övriga områden. I översikten i avsnitt 
Inledning och sammanfattning har mål, delmål och åtgärder 
som berör delområdet Giftfri miljö markerats med rosa färg.
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2.3.6 Vatten och våtmarker 

Mål 

 Minska övergödning 

I vattenförekomster där vattendraget inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav eller där det finns risk för 
försämring ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022.   
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samarbete med tekniska nämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 
 

 

 Ta bort vandringshinder 

Vandringshinder försvårar eller omöjliggör för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna utnyttja 
hela vattendrag för uppväxt eller lekplatser. I de vattendrag som inte uppnår vattenmyndighetens 
kvalitetskrav p.g.a. vandringshinder ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022. 
Påverkan på översvämningsrisk och markstabilitet ska beaktas. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 

 

 

 

Åtgärder 
 
Lillån-Bankeryd 2  

Arbete ska bedrivas för att förbättra vattenkvaliteten samt lek- 
och uppväxtförhållandena för öringen inom Lillåns system. För 
att skydda viktiga uppväxtområden för öring ska senast 2021 
viktiga uppväxtsträckor skyddas genom inrättande att 
kantzoner, som bidrar till minskad erosion, fastläggning av 
näringsämnen, samt beskuggning av vattendrag. Från 
genomförd undersökning ska åtgärder genomföras som 
minskar problemen med grumling och erosion i Lillåns övre 
delar. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 
 
Tabergsån  

Restaureringsåtgärder för att underlätta fiskvandring för 
Vätternöring i Tabergsån ska genomföras vid Masmästar-
dammen, Magnusadammen, Jönssonadammen med målsätt-
ning att samtliga vandringshinder ska vara klara 2022. 
Översvämningsrisk ska beaktas. Finansiering av denna 
åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2015) varför 
åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 
 
Musslebobäcken 2 

Musslebobäcken är ett biflöde till Lillån-Huskvarna och utgör 
lek och uppväxtområde för vandrande Vätternöring. Åtgärder 
ska genomföras senast 2020 för att underlätta öringens 
vandring förbi Blockdammen, samt förbättra öringens uppväxt 
och lekmiljöer ovanför Blockdammen. Finansiering av denna 
åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2019) varför 
åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 
 

 
 
 
 
Restaurering - myrmark/högmosse  

Senast 2021 ska en myrmark/högmosse med höga natur-
värden restaureras för att återfå naturliga hydrologiska för-
hållanden. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid 
beslutstillfället (dec. 2014) varför åtgärden får omprövas i 
samband med beslut om finansiering.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med 
Länsstyrelsen 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 
 
Vätterbäckarna – informationsbroschyr 

Vätterbäckarna har höga naturvärden och utgör viktiga 
reproduktionsområden för Vätterns bestånd av öring, harr och 
flodnejonöga. Kommunen utför i samarbete med Läns-
styrelsen olika typer av fiskevårdsåtgärder för att gynna 
framförallt öringens möjlighet att vandra fritt i vattendragen. 
För att informera allmänheten om detta arbete, samt 
underlätta kontakten med markägare och andra intressenter i 
samband med restaureringsåtgärder, ska en informations-
broschyr tas fram senast 2020.  
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten 
 
Barnarpasjön – fortsatt muddring och effektanalys 

Fortsatt muddring av sediment i Barnarpasjön ska genom-
föras även 2020 (har genomförts 2016-2019) för att minska 
den interna näringsbelastningen. En analys ska göras 2021 
för att visa i vilken grad muddringen haft avsedd effekt på 
näringsbelastningen. Resultatet av analysen ska utgöra 
underlag för beslut om fortsatta åtgärder i sjön. Finansiering 
av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 
2019) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om 
finansiering.  
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten. 
 
 

http://miljomal.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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Landsjön - åtgärdsplan 

Innan fortsatt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av 
Landsjön påbörjas ska en åtgärdsplan tas fram senast 2021. 
Åtgärdsplanen ska beskriva vilka problemområden som finns, 
samt identifiera vilka specifika åtgärder som är lämpliga för 
respektive område, t.ex. våtmarker, fosforfällor eller skydds-
zoner runt jordbruksmark. Finansiering av denna åtgärd är 
inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2019) varför åtgärden 
får omprövas i samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten. 
  
 

Nissans källflöden - åtgärdsplan 

Fortsatt åtgärdsarbete ska genomföras i Nissans källflöden 
med syfte att höja tätheter av öring till en nivå då de väljer att 
vandra ut i Nissans huvudfåra för att söka föda. Åtgärdsplaner 
ska senast 2020 tas fram för 3 vattendrag, där åtgärdsplaner 
ännu inte tagits fram. Vidare ska senast 2020 biotopvårdande 
åtgärder genomföras inom Nissans källflöden som ska bidra 
till bättre rekrytering, bra uppväxtmiljöer och starka öring-
bestånd. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid 
beslutstillfället (nov. 2019) varför åtgärden får omprövas i 
samband med beslut om finansiering. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
Kontaktperson: Måns Samuelsson, miljöskyddsenheten.

 

2.3.7 Djur och växter 

Mål- och åtgärdsarbete inom området Djur och växter sker huvudsakligen inom ramen för Naturvårdsprogrammet. Vissa av de 
åtgärder som beslutats i Naturvårdsprogrammet följs upp även inom ramen för PHU.  

Mål 

 Klass 1- och 2-områden skyddas 

Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering och andra 
skadliga ingrepp. Om ingrepp inte går att förhindra ska kompensation göras genom restaurering/åter-
ställande/ bevarande av liknande naturområde på annan plats i kommunen. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 

 

Åtgärder 

Utveckla naturvärden på kommunal mark 

Kommunen ska utifrån aktuell lista ”åtgärder på kommunal 
mark” som återfinns i Naturvårdsprogrammet arbeta  för att 
kontinuerligt bevara och utveckla naturvärden. Denna lista ska 
uppdateras minst vart tredje år med start 2022. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 
 
Handlingsplan - invasiva arter 

En handlingsplan mot invasiva arter som påverkar biologisk 
mångfald, miljön eller hälsan negativt ska tas fram senast 
2022. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 
 
Sex nya kommunala naturreservat 

Totalt ska sex kommunala naturreservat bildas senast 2028 
(varav 3 st 2018-2022). 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 
 
 

 
 

 
 
 
Tre nya områdesskydd  

Minst tre områdesskydd enligt miljöbalkens definition, inklu-
sive naturvårdsavtal, av annan karaktär än naturreservat ska 
bildas senast 2028. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden (landområden) och Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden (vattenområden) i samarbete med 
Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Dag Fredriksson, översiktlig planering 
  

http://miljomal.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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3 BOENDE OCH STADSUTVECKLING

 Bakgrund 

I området Boende och stadsutveckling ingår kommunens 
arbete med fysisk planering, bygg- och anläggning samt 
infrastruktur för trafik, d.v.s. planering och utbyggnad av 
vägar, cykelvägar, järnvägar samt kollektivtrafik.  

En viktig del av stadens infrastruktur utgörs också av 
grönstruktur i form av natur, parker och gröna stråk för 
rekreation, fritid, social samvaro och biologiska spridnings-
korridorer. En annan viktig del av infrastrukturen utgörs av 
vatten- och avloppssystem samt dagvattenhantering. Inom 
området hanteras även risk- och sårbarhetsfrågor med 
koppling till miljö. I följande kommunala dokument finns 
kunskapsläge sammanställt inom området Boende och 
stadsutveckling. 

 Hur mår Jönköping? (vartannat år) 
 Översiktsplan (2016) 
 Stadsbyggnadsvision 2.0 (2008) 
 Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare (2011) 
 Ramprogram för södra Munksjön (2012) 
 Bostadsförsörjningsprogram (vartannat år) 
 Kommunikationsstrategi (2012) 
 Handlingsprogram – kollektivtrafik (2011) 
 Cykelprogram (2017) 
 Belysningsprogram för Jönköping kommun (2011) 
 Åtgärdsprogram 2.0, Ljusets stad 2.0 (2014) 
 Grönstrukturplan (2019) 
 Naturvårdsprogram (2019) 
 Plan för friluftsliv (2018-2023) 
 Dagvattenpolicy (2009) 
 Riktlinjer för förnyelse av VA-ledningar (2011) 
 ABVA (Allmänna bestämmelser Vatten och avlopp) 
 Program för anpassningar till klimatförändringar (2018) 
 Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018 

Nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår 
i området.  

3.1.1 Stadsutveckling 

En hållbar utveckling av våra städer med dess infrastruktur är 
en viktig förutsättning för att minska vår totala miljöpåverkan. 
Det är t.ex. angeläget att tillväxten av våra tätorter så lite som 
möjligt sker på jord- och skogsbruksmark, grönområden eller 
annan typ av värdefull mark. Därför finns en ambition att 
förtäta, omvandla och utveckla inom den befintliga staden. 
Detta görs av flera skäl, t.ex. att förbättra underlag för en 
attraktiv kollektivtrafik samt att bygga en blandstad med både 
bostäder, verksamheter och handel. Det senare ökar förut-
sättningarna för att i större utsträckning förflytta sig gående 
eller med cykel. Men att förtäta staden innebär även risker från 
miljö- och hälsosynpunkt som måste hanteras. Det är t.ex. 
angeläget att skapa en väl fungerande grönstruktur och, så 
långt det är möjligt, åstadkomma en tillfredsställande miljö 
med tanke på buller och luftkvalitet.  

Det är också angeläget att vi i all nyexploatering, förtätning 
och omvandling tillämpar ett hållbart byggande. Miljöåt-
gärderna ska samverka med arkitektoniska kvaliteter och 
genom tillgång till grönska och vatten, tillvaratagande av 
dagsljus och variation i syn- och hörselintryck skapa en miljö 
som människor mår bra i. Vid utvecklingen av nya och 
befintliga bostadsområden skall man främja barns och 
ungdomars förutsättningar att nyttja den offentliga utomhus-
miljön för fysisk aktivitet. 

Den översiktliga planeringen ska främja en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling och ta hänsyn till och samordna relevanta 
övergripande nationella och kommunala mål för att styra 
samhället mot en hållbar utveckling. Den kommunomfattande 
översiktsplanen ska vara aktuell för att kunna nyttjas som ett 
strategiskt verktyg i den fortsatta planeringsprocessen. 
Tematillägg och fördjupningar ska vid behov komplettera 
översiktsplanen i fråga om aktualitet och detaljeringsgrad. 
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3.1.2 Infrastruktur för trafik 

För att kunna förflytta så många människor som möjligt på den 
tillgängliga ytan i stadens transportsystem behöver ett 
yteffektivt transportsystem skapas. Det innebär bl.a. att det är 
angeläget att våra tätorter har en attraktiv och väl fungerande 
kollektivtrafik samt att det finns väl fungerande gång- och 
cykelvägar. Kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras i 
planeringen där struktur, lokalisering och framkomlighet (inte 
minst för utryckningsfordon) är viktiga faktorer. 

3.1.3 Vatten-, avlopp- och 
dagvattensystem 

Vatten- och avloppssystemet försörjer oss med dricksvatten 
och tar omhand avloppsvatten och dagvatten. Dricksvattnet 
ska ha god kvalitet och dagvatten samt avloppsvatten ska 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt.  

Den huvudsakliga dricksvattentäkten i kommunen utgörs av 
Vättern som bl.a. därför har ett mycket högt skyddsvärde. Men 
även förekommande grundvattenmagasin i kommunen är 
angelägna att skydda, bl.a. genom fastställande av 
skyddsområden.

Utsläppen av avloppsvatten och dagvatten medför ofta 
påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten som 
renats i kommunala avloppsreningsverk uppfyller normalt 
gällande krav på rening medan funktionen hos enskilda 
avloppsanläggningar varierar i stor utsträckning. Det finns 
även ett behov att i ökad utsträckning hantera dagvatten ovan 
jord med syfte att både rena det och jämna ut kraftiga flöden 
för att förhindra översvämningar.  

3.1.4 Risker och sårbarhet 

Det finns många olika risker som kan inverka negativt på en 
långsiktigt hållbar miljö. Många av dem hanteras i andra 
dokument och inom olika specifika arbetsområden. I detta 
dokument fokuseras i första hand på risk- och sårbarhets-
arbete med koppling till miljöpåverkan. Ett prioriterat område 
är att förebygga och begränsa konsekvenserna av förväntade 
klimatförändringar. Det riskförebyggande arbetet bygger på 
att först öka kunskapen om riskerna för att sedan arbeta med 
skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

 

 Visioner 

Visioner för framtiden 

 Kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt 
hållbar stads- och bebyggelseutveckling med en god 
markhushållning där planering av nya områden i första 
hand sker på redan exploaterad mark och där gång-, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik i en 
väl utbyggd och hållbar infrastruktur. 

 Kommunen har en trygg vattenförsörjning och en 
hållbar vattenanvändning. 

 Invånarna och miljön utsätts inte för oacceptabla risker 
och samhällets sårbarhet har minimerats. 

Ålborg-åtaganden 

 Återanvända och revitalisera övergivna och utsatta om-
råden. 

 Undvika stadsutbredning genom att uppnå lämpliga 
bebyggelsetätheter genom att prioritera tidigare 
använd mark inom stadens gränser framför 
oexploaterad mark i stadens utkanter. 

 Se till att ha en blandning av olika användningar och 
verksamheter i byggnader och bebyggelse med en bra 
balans mellan arbete, bostäder och service, och med 
en prioritering av bostäder i stadens centrala delar. 

 Tillämpa krav för hållbar stadsbyggnad och byggande 
och främja arkitektur och byggteknik av hög kvalitet. 

 Minska behovet av privata motorfordon och främja 
attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla. 

 Utveckla en integrerad och hållbar plan för 
framkomlighet i staden. 

 Mobilisera stadsplanerare till att integrera hälsohänsyn 
i sina strategier och initiativ för stadsplanering.  
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 Mål och åtgärder 

3.3.1 Stadsutveckling 

Mål 

 Förtäta tätorter 

Andelen inflyttningsfärdiga bostäder i förtätnings- och omvandlingsområden ska som rullande 5-årsvärde 
överstiga 70 % av det totala antalet nya bostäder. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Stefan Lind, översiktlig planering  

Delmål 

Lägre radonhalt i bostäder 

Radonhalten i alla bostads- och hyresrätter ska senast 2020 vara lägre än 200 Bq/m3 luft. (Nationellt mål, se 
även FoHMFS 2014:16) 
Ansvar för måluppföljning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Jessica Svensson, hälsoskyddsenheten  

 

Åtgärder 
 
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner  

Senast 2021 ska det finnas implementerade metoder och 
rutiner för att beskriva påverkan på ekosystemtjänster i nya 
detaljplaner. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Liselott Johansson, planavdelningen 
 
Grönytefaktor  

Senast 2021 ska kommunen utreda införandet av grönyte-
faktor. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Tekniska 
nämnden 
Kontaktperson: Åsa Lindblom, översiktlig planering 
 
Jämställd stadsutveckling  

På utvecklings- och trafikavdelningen ska det senast 2020 
finnas implementerade rutiner som främjar en jämställd 
stadsutveckling. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med 
kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafik-
avdelningen 
 

 

 

Utveckla gröna stråk från Södra Munksjö  
Senast 2022 ska en förstudie om grön infrastruktur från Södra 
Munksjöområdet till omgivande natur vara genomförd. En 
lokal förankring med civilsamhället ska vara genomförd 
avseende gröna stråk för friluftsliv och biologisk mångfald med 
det tillfälliga Naturrummet som nod. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med Kultur- 
och fritidsnämnden och SMUAB. 
Kontaktperson: Helen Bjurulf, översiktlig planering i 
samarbete med Lisa Bergström, förening/utveckling samt 
Henrik Wahlgren, SMUAB.  
 
Träbyggnadsstrategi och träbyggnadsområden 

En träbyggnadsstrategi som definierar utvecklingsbehov ur ett 
generellt perspektiv och som omfattar all byggnation i 
Jönköpings kommun som geografiskt område ska fastställas 
senast 2020. Därutöver ska senast 2020 ett eller flera 
utbyggnadsområden identifieras som särskilda träbyggnads-
områden där en högre ambitionsnivå för träbyggnation 
alternativt mindre utrymme för undantag tillämpas.   
Ansvar: Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktpersoner: Fredrik Svärd och Linda Bylefors, mark och 
exploatering, Mats Davidsson och Cecilia Idermark, planav-
delningen. 
 

 
 

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/


 

 
 13 

 

3.3.2 Infrastruktur för trafik 

Mål

 Hållbart trafiksystem 

Trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska 
öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikavdelningen 

 

Delmål 

 Attraktivare kollektivtrafik i Jönköpings kommun  

Jönköpings kommun ska med utgångspunkt från Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken i Jönköpings 
kommun, tillsammans med Jönköpings Länstrafik arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken inom 
kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara den största delen av 
kommunens framtida trafikökning. Som indikator på utvecklingen ska årlig uppföljning ske av antalet 
vagnskilometer samt antalet resor/invånare och år.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med Jönköpings länstrafik 
Kontaktperson: Sebastian Wadenborg, utvecklings- och trafikavdelningen 

 

 

 Attraktivare regional persontågstrafik  

Kommunen ska tillsammans med Jönköpings länstrafik arbeta för en successiv utveckling av den regionala 
persontågstrafikens kapacitet på Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Antalet tåg i dimensionerande tid 
och restider enligt tidtabell ska årligen följas upp.  
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Jönköpings länstrafik 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikavdelningen 

 

 

Åtgärder 
 

Kollektivtrafik 

Ny hållplats vid A6  

Jönköpings kommun ska verka för att en ny hållplats byggs på 
Jönköpingsbanan vid A6, genom att arbeta för att objektet 
ingår i nästa Nationella plan för transportsystemet.  
Ansvar: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och 
trafikavdelningen 

 
Förbindelse mellan tågstationerna  

När ett fastställt läge finns för höghastighetsstationen ska 
kommunen utreda och ta ställning till vilka förbindelser som 
krävs mellan befintlig station och ny höghastighetsstation. 
Utgångspunkten för utredningen ska vara att skapa en kapa-
citetsstark kollektivtrafikförsörjning som är energieffektiv, 
klimatsmart och har lågt buller. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och 
trafikavdelningen 
 

 
 
 
 
Ljungarums gods- och rangerbangård  

Jönköpings kommun ska arbeta för att den befintliga gods- 
och rangerbangården på Ljungarum senast 2020 flyttas till 
annan plats kopplad till Logpoint South Sweden för att 
möjliggöra en stadsutveckling i omvandlingsområdet kring 
södra Munksjön.  
Ansvar: Södra Munksjöns Utvecklings AB i samverkan med 
Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Henrik Gustafsson, SMUAB 
 
Spårvagnssäkring 

All planering, handläggning och byggnation som berör 
stomlinjer som definierats i ”Handlingsprogram för kollektiv-
trafiken i Jönköpings kommun” ska ske så att dessa linjer 
framtidssäkras för spårvagnstrafik. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Katarina Bröms, stab 
 

  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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Gång och cykel  

Cykelöverfarter på huvudcykelstråk 

Samtliga korsningar på huvudcykelstråk (utom korsning med 
stomlinjebuss) ska, där det är möjligt/lämpligt, senast 2021 
byggas om till cykelöverfarter.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Lotta Olsson, utvecklings- och 
trafikavdelningen  
 
Enhetlig markering i cykelvägnätet  

För att skapa en enhetlig utformning av cykelvägnätet ska 
senast 2021 samtliga cykelvägar med en bredd som möjliggör 
separering mellan gående och cyklister markeras i enlighet 
med gällande Riktlinjer för cykelinfrastruktur. I första hand ska 
separata fält för mötande cykeltrafik (inkl. streckad mittlinje) 
tillämpas och i andra hand enbart en separering mellan gång 
och cykel. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med tekniska 
nämnden 
Kontaktperson Lotta Olsson, utvecklings- och 
trafikavdelningen  
 
Åtgärdspaket – nya cykelvägar 

Under 2020-2025 ska en extra satsning göras på utbyggnad 
och förbättring av cykelvägnätet. Målsättningen ska vara att 
tillgänglig cykelbudget ska växlas upp genom att statligt/ 
regionalt stöd söks för lämpliga åtgärder. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Lotta Olsson, utvecklings- och 
trafikavdelningen 
 
Gångplan 

En gångplan ska antas senast 2020. Gång är ett grund-
läggande färdsätt att ta sig fram i staden. Huvudstråket för 
gång måste bestå av ett finmaskigt nät och genvägar. Ofta 
klumpas de gående ihop med cyklister trots betydande 
skillnader eller som ”oskyddade trafikanter”. Insatser för ett 
ökat gående kan ge positiva effekter för både folkhälsa och 
klimat. Fotgängare har ofta höga krav på omgivande miljö, 
som t.ex. markunderlaget, en intressant miljö samt trygghet. 
En gångplan ska öka förståelsen hos planerare för olika 
fotgängargrupper, vara ett hjälpmedel och riktlinjer för 
planerare vid planarbete, nybyggnad och ombyggnad samt 
identifiera förbättringsområden. Som underlag till en gångplan 
ska bl.a. Grönstrukturplanen och den påbörjade Sociotops-
inventeringen användas.   
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden   
Kontaktperson: Emma Svärd, Utvecklings- och 
trafikavdelningen 
 

Bil 

Laddinfrastuktur – förberedelser 

Jönköpings kommun ska fr.o.m. 2014 i samband med att 
kommunala mark- och gatuparkeringar anläggs förbereda för 
en ev. framtida utbyggnad av laddinfrastruktur genom att för 
10 % av P-platserna på lämpligt sätt anlägga tomma rör och 
fundament. Vid byggande av kommunala parkeringshus ska 
en analys av framtida effektbehov, behov av tomrör m.m. 
göras med målsättning att 10 % av P-platserna ska kunna 
förses med laddningsmöjligheter och i vilken takt som det bör 
ske. Från och med 2015 ska Jönköpings kommun även verka 
för att minst motsvarande ambitionsnivå tillämpas för 
parkeringsplatser som inte byggs i egen regi (i exploaterings-
avtal, detaljplaner och vid bygglov). (Jönköping Energi har 
efter att åtgärden fastställdes övertagit ansvaret att äga och 
driva affärsmässig utveckling av publika laddlösningar.)  
Ansvar: Jönköping Energi AB i samverkan med Tekniska 
nämnden, Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, 
Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Anders Rydén, JEAB, Magnus Olsson, 
Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Anders Holt 
Busk, parkeringsavdelningen, Linda Helte, mark och 
exploatering, Anna Klahr, bygglov, Liselott Johansson, 
planavdelningen 
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3.3.3 Vatten-, avlopp- och dagvattensystem

Mål 

 7B. Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät 

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska fr.o.m. 2015 vara 200 år. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Jeanette le Mahieu, VA-nät utveckling 

 

Åtgärder 

Ledningsförnyelse 

Senast 2021 ska förnyelse av vatten- och avloppsledningar ha 
genomförts i områdena Torpa och Bäckalyckan. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Jeanette le Mahieu, VA-nät utveckling 

Våtmark Bankeryd 

Senast 2021 ska en våtmark vara anlagd vid avlopps-
reningsverket i Bankeryd. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Charlotta Skredsvik Raudberget, VA-verk 

 

 

Inventering – industriområden 

Inventering och provtagning av avloppsvatten i ledningsnätet 
i tre industriområden ska genomföras senast 2021. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Kontaktperson: Anneli Jyrkin, VA abonnent/stab 
 
Information – fettavskiljare  

Broschyr och information om fettavskiljare ska tas fram och 
distribueras till restauranger 2019-2020. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan med stadsbygg-
nadsnämnden  
Kontaktperson: Anneli Jyrkin, VA abonnent/stab

3.3.4 Risker och sårbarhet 

Åtgärder 
Skredutredning 

Senast 2020 ska de mest prioriterade av de områden som 
pekats ut i den översiktliga ras- och skredutredningen under-
sökas. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid 
beslutstillfället (dec. 2015) varför åtgärden får omprövas i 
samband med beslut om finansiering.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med Tekniska 
nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Kontaktperson: Erik Holgersson, räddningstjänsten 
 

 
 
 
 
 

 

Foto: Jan Magnusson 



 

 16 
 

4 ENERGI OCH TRANSPORTER

  Bakgrund 
I området Energi och transporter ingår kommunens arbete 
med bl.a. energieffektivisering i befintlig verksamhet, val av 
energikällor, energiproduktion, val av fordonsbränslen och 
fordonsslag samt transporteffektivisering.  

I följande kommunala dokument finns kunskapsläge 
sammanställt inom området Energi och transporter. 
Dokument som rör infrastruktur för trafik ur ett stadsutveck-
lingsperspektiv redovisas under området Boende och 
stadsutveckling. 
• Hur mår Jönköping? (vartannat år) 
• Handlingsplan för hållbart resande (2011) 
• Mötes- och resepolicy (2019) 

Energicentrum A6 utgör en viktig funktion för att nå ut med 
energi- och klimatinformation till medborgare och mindre 
företag. Nedan redovisas en kort orientering kring de frågor 
som ingår i området. 

4.1.1 Energi 

Lokal, effektiv och förnybar 
energiproduktion 
Det är angeläget att skapa en lokal förnybar energiproduktion 
i regionen och kommunen. Biogasproduktionen som tidigare 
skett i kommunal regi har överlåtits till annan ägare. 
Utbyggnad av fjärrkyla- och fjärrvärmenätet behöver fortsätta 
i både nya och befintliga områden. Lokalt tillvaratagande av 
solenergi (både solel och solvärme) har en stor utvecklings-
potential där utbyggnad av solvärme i första hand bör ske i 
områden utan tillgång till fjärrvärme. Även lokal vindkraft har 
en utvecklingspotential. Befintlig lokal vattenkraft ska 
användas så effektivt som möjligt med god miljöhänsyn. Lokal 
vätgasproduktion behöver utvecklas med syfte att ur ett 
systemperspektiv lagra förnybar el i samband med perioder 
av överskott samt att tillhandahålla bränsle för framtida 
bränslecellsfordon. 

Robusta och smarta energinät 
Energinäten ska successivt utvecklas för god försörjnings-
trygghet, ökad lokal förnybar elproduktion, återvinning av 
energi som annars går till spillo, förbättrad energieffektivitet ur 
ett systemperspektiv samt effektreduktion vid effekttoppar. 

Effektivisering 

Det är angeläget att energianvändningen effektiviseras i så 
stor utsträckning som möjligt. När man ska välja vilken typ av 
energikälla som är viktigast att effektivisera kan man beakta 
dels klimatpåverkan och dels primärenergianvändning. Be-
greppet primärenergianvändning beskriver hur stor energi-
användning som sker från den ursprungliga energikällan via 
distribution till den slutliga energianvändningen. Om hänsyn 
tas till både klimatpåverkan och primärenergianvändning bör 
följande prioritering tillämpas beträffande inom vilka områden 
energieffektiviseringsåtgärder bör vidtas:  

1. El och fossila bränslen 
2. Biobränslen 
3. Fjärrvärme 
 4. Fjärrkyla 

4.1.2 Transporter 

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med 
mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor 
speditionsverksamhet. Klimatpåverkan från transportsektorn 
domineras dock av personbilstrafiken (61 % 2017). I centrala 
Jönköping bidrar det geografiska förhållandet med smala 
landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också till 
trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till 
hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande 
buller. En resvaneundersökning har genomförts 2009 och 
2014 bland invånarna i Jönköpings kommun. Resultatet från 
båda visar att Jönköpingsborna gör ungefär lika många resor 
som boende i liknande kommuner, men andelen bilresor är 
högre än i många jämförbara kommuner och även högre än 
riksgenomsnittet. Bilandelen har tyvärr ökat med en 
procentenhet sedan 2009 (66/67 %) men kollektivtrafikan-
delen har också ökat (9/10 %), framför allt på bekostnad av 
andelen resor till fots. Å andra sidan har andelen personer 
som inte har någon vilja/möjlighet att minska sin bilanvänd-
ning minskat och de som funderar på att minska sin 
bilanvändning har ökat vilket kan indikera att det trots allt finns 
en förbättringspotential. Resultat från 2019 års undersökning 
saknas vid tidpunkt för tryckning av detta dokument. 

För att minska miljöpåverkan från transportsektorn är det 
angeläget att våra tätorter har en attraktiv och väl fungerande 
kollektivtrafik samt att det finns väl fungerande gång- och 
cykelvägar. Utredningar som gjorts visar att 60 % av dem som 
bor i Jönköping har sin arbetsplats inom cykelavstånd (högst 
fem kilometer och med en topografi som möjliggör cykling) och 
är därmed potentiella cykelpendlare. Åtgärder som syftar till 
ökat cyklande är därför prioriterade.  
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 Visioner 

Visioner för framtiden 

 Lokala och regionala energikällor används så långt som 
möjligt. 

 Distributionsnät för energi är flexibla och effektiva samt 
möjliggör återvinning av energi som annars går till spillo 
och anslutning av förnybara energikällor.  

 Energianvändningen är effektiv (inkl. återvinning) och 
sker med förnybara energikällor. 

 Person- och godstransporter sker effektivt och med 
förnybara energikällor. 

Ålborg-åtaganden 

 Minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen 
förnybara energikällor. 

 Undvika onödig energikonsumtion och förbättra 
energieffektiviteten hos slutanvändaren. 

 Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots 
eller med cykel. 

 Uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp. 

 Minska transporternas konsekvenser för miljön och folk-
hälsan. 

 Låta politiken för klimatskydd genomsyra vår politik inom 
sådana områden som energi och transporter. 

 

 

 

 

 Mål och åtgärder 

 

4.3.1 Energi 

Mål - Kommunen – geografiskt område

 Lägre energianvändning – geografiskt område 

Energianvändningen1) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020. (EoK) 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 
1) SCBs icke graddagskorrigerade värden för slutlig energianvändning i Jönköpings kommun.  

Delmål - Kommunen – geografiskt område 

 Solceller – geografiskt område 

Av den totala mängden elenergi som används i kommunen (geografiskt område) ska minst 3 % vara lokalt 
producerad solel senast 2030.  
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 
 

 

 

Smålandsbilder.se 

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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Åtgärder - Kommunen – geografiskt område 
Inga åtgärder. 

 

Mål - Kommunal verksamhet 

 Lägre energianvändning – kommunal verksamhet 

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) ska minska med minst 15 
% 2016-2030.  
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 

 

Delmål - Kommunal verksamhet 

 Lägre energianvändning – kommunal verksamhet - delmål 

Den totala energianvändningen per heltidsanställd (uppvärmning, el, transporter) och den totala 
energianvändningen i kommunal verksamhet ska minska med minst 20 % 2009-2020.  
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 

 

Åtgärder – Kommunal verksamhet 
Oljepannor – konvertering  

Oljepannor i egenägda fastigheter ska senast 2020 konver- 
teras så att oljeanvändningen reduceras med minst 45 % 
(basår 2013). 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Irene Sohlberg, interna fastigheter 
 
Solceller – kommunkoncernen  

Jönköpings kommun ska tillsammans med kommunala 
bostads/förvaltningsbolag senast 2020 installera solceller 
med en total elproduktion uppgående till 2,1 GWh/år (inkl. 
befintliga solceller; 1,1 GWh/år). 
Ansvar: Tekniska nämnden och kommunala 
bostads/förvaltningsbolag 
Kontaktperson: Irene Sohlberg, interna fastigheter, Tommy 
Johannesson, Vätterhem, Anders Hallin, Jkp Airport 
fastighets AB 
 

Fler solceller på befintliga byggnader  

Från och med 2020 ska installation av solceller motsvarande 
ca 86 kW per år installeras på befintliga kommunala bygg-
nader. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Irene Sohlberg, fastighetsförvaltning 
 
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunala verksamheter  

Senast 2020 ska samtliga spetspannor (används vid extra kall 
väderlek) samt stödpannor (används vid uppstart av fast-
bränslepannor) eldas med bioolja istället för fossil olja. Vissa 
reservpannor i fjärrvärmenätet som används mycket sällan (ej 
varje år) behöver även fortsättningsvis kunna eldas med fossil 
olja på grund av att biooljan har begränsad hållbarhet. 
Ansvar: Jönköping Energi AB samt Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Margareta Karsberg, JEAB, Irene Sohlberg, 
fastighetsförvaltning 
 

 
 
Gatubelysning – förnyelse  

Under 2016-2025 ska gatubelysningen förnyas till en kostnad 
uppgående till 94 mnkr. I förnyelsearbetet ska bl.a. 
energieffektivisering och trygghetsfrågan beaktas. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Rolf Sandström, gata/park 
 
Energieffektivisering – fastigheter 2  

Energieffektiviseringsåtgärder ska vidtas så att energian-
vändningen per kvadratmeter i egenägda fastigheter minskar 
med minst 15 % från 2016 till 2030. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Irene Sohlberg, interna fastigheter 
 
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar  

Ur ett systemperspektiv är det angeläget att begränsa tillfälligt 
höga effekttoppar både avseende el och fjärrvärme. Därför 
ska olika åtgärder senast 2025 utvecklas med syfte att 
begränsa effekttoppar inom främst följande åtgärdsområden; 
laststyrning, prismodeller samt energilagring. Årlig rappor-
tering och uppföljning av utvecklingsarbetet ska ske. 
Ansvar: Jönköpings Energi AB i samverkan med Vätterhem 
och Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Margareta Karsberg, JEAB, Tommy 
Johannesson, Vätterhem, Irene Sohlberg, interna fastigheter
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4.3.2 Transporter  

Mål - Kommunen – geografiskt område

 Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn 

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 65 % 2005-2030 och minst 95 % 
2005-2040. Detta ska ske genom effektivisering, överflyttning till hållbara trafikslag samt ökad användning av 
el och förnybara bränslen. 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 

 

 Hållbar färdmedelsfördelning 

Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka från 32 % (2014) till 
minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när vi är 160 000 invånare (ca 2032). 
(Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT) 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Kommunstyrelsen 
Kontaktperson. Olle Gustafsson, utvecklings- och trafikavdelningen 
*  Hållbara färdmedel utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. Uppföljning sker med könsuppdelad statistik genom 

kommunens resvaneundersökning som genomförs vart femte år. 

 

Delmål - Kommunen – geografiskt område

 Elektrifiering av transportsektorn 

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska senast 2030 reduceras med minst 15 % genom 
elektrifiering. Basår 2005. Målsättningen motsvarar ca 20 % helelektriska personbilar och lätta lastbilar och 
resterande elektrifiering förväntas ske inom övriga transportslag. 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten 

 

 Fler elfordon - geografiskt område  

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska 
till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider). (EoK) 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

 Mer förnybara bränslen i transportsektorn 1  

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvändningen i 
kommunen (geografiskt område) senast 2020. (EoK) 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

 Mer förnybara bränslen i transportsektorn 2 

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska reduceras med minst 45 % till 2030 genom användning av 
förnybara flytande/gasformiga bränslen. Basår 2005. 
Ansvar för måluppföljning: Kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och hållbarhetsenheten  

 Mer cykling i kommunen 

Andelen resor med cykel *) som görs av boende i kommunen ska öka från 10 % 2014 till minst 15 % senast 
2030 (genomsnitt för alla veckodagar). 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Olle Gustafsson, utvecklings- och trafikavdelningen  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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 Mer cykling i centrum – VIP  

Senast 2020 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2015. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Lotta Olsson, utvecklings- och trafikavdelningen 
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.  

 Mer cykling i centrum  

Senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet* till och från centrum, öka med 80 % 
jämfört med 2015. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Lotta Olsson, utvecklings- och trafikavdelningen 
* Uppföljning sker via dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter. 

 

 

 

Åtgärder - Kommunen – geografiskt 
område 

 
Kollektivtrafik 

Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring 

Genom verkställande av fastställd avsiktsförklaring mellan 
Jönköpings kommun och Länstrafiken ska det totala antalet 
resor* per invånare och år  
 öka med 85 % (185 resor/inv, år) då kommunen har 160 

000 invånare (ca 2032).  
 dubbleras (200 resor/inv, år) då kommunen har 170 000 

invånare (ca 2035). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT) 
Ansvar: Jönköpings Länstrafik i samarbete med kommun-
styrelsen 
Kontaktperson: Sebastian Wadenborg, Utvecklings- och 
trafikavdelningen, Christine Leppänen, JLT 
* Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken inom Jönköpings kommun, 
i stads-, region- och tågtrafik, följs upp av Jönköpings Länstrafik. 
Basår för båda målen är 2007 (100 resor/inv, år).  

 
Stadstrafiken i Jönköping  

Stadstrafik i Jönköping, med planerad trafikstart juni 2021, ska 
utvecklas med förnybara bränslen där el och biogas är 
huvudalternativ. (Biogasö.k.) 
Ansvar: Jönköpings Länstrafik 
Kontaktperson: Christine Leppänen, JLT 
 
Förnybart flygbränsle 

Jönköping Airport ska senast 2025 erbjuda flygbolagen 
flygbränsle som till 50 % är förnybart.  Senast 2030 ska 100 
% förnybart flygbränsle kunna erbjudas. 
Ansvar: Jönköping Airport AB 
Kontaktperson: Anders Hallin, Jönköping Airport 

 

 

Gång och cykel 

Ny cykelkampanj 

Senast 2020 ska en ny extern cykelkampanj utvecklas och 
lanseras. Utvecklingsarbete ska ske genom att först testa den 
internt i kommunen. 
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Olle Gustavsson, utvecklings- och 
trafikavdelningen 
 
Bil 

Minskad trängsel i biltrafiksystemet  

Senast 2020 ska lämpliga åtgärder och styrmedel för att 
minska andelen biltrafik i stadsmiljön utredas och beskrivas. 
Ansvar. Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikav-
delningen 
 
Inga onödiga bilresor 

Bilresor som enkelt kan ersättas med gång/cykel/ 
kollektivtrafik ska i Jönköpings kommun som geografiskt 
område minska. Som indikator för åtgärdsarbetet ska 
körsträckan per invånare minska med 10 % till 2020. (basår 
2012)  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 
Kontaktperson: Olle Gustafsson, utvecklings- och 
trafikavdelningen 

Mål - Kommunal verksamhet 

 Hållbara tjänsteresor 

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska 
senast 2020 vara 50 % (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning). 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Olle Gustafsson, utvecklings- och trafikavdelningen 

 
 

 Hållbar arbetspendling - kommunanställda 

Andelen arbetspendling genom ensamåkning i bil för kvinnor och män ska som årsmedelvärde minska till 38 
% till 2020 (uppföljning med könsuppdelad statistik i intern resvaneundersökning). 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Olle Gustafsson, utvecklings- och trafikavdelningen  

 

  

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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Åtgärder - Kommunal verksamhet 

 
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner  

Andelen förnybara bränslen/el som används i samtliga kom-
munala fordon/arbetsmaskiner/redskap ska senast 2025 vara 
minst 85 %. Finansiering av åtgärden är inte definierad vid 
beslutstillfället (dec. 2018) varför åtgärden får omprövas i 
samband med beslut om finansiering.  
Ansvar: Samtliga nämnder i samverkan med Tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Rose-Marie Fredriksson, Teknisk Service, 
Caroline Sundvall, upphandlingsavdelningen 

Förnybara bränslen – persontransporter 

Jönköpings kommuns persontransporter med egenägda 
fordon ska senast 2020 ske med fordon som är avsedda för 
förnybara bränslen eller el (av personbilarna ska minst 50 % 
drivas med biogas). Inköpta personbilar ska fr.o.m. 2014 
uppfylla både gällande prioriteringsordning beträffande 
bränsleval och regeringens krav för miljöbilar. För hyrbilar 
införs kravet på förnybart bränsle samt uppfyllande av 
miljöbilsdefinitionen under 2016. Samtliga krav gäller om det 
är tekniskt möjligt. (KR) 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen 
Kontaktperson: Rose-Marie Fredriksson, Teknisk Service, 
Caroline Sundvall, upphandlingsavdelningen  

Elfordon – inköp 

Jönköpings kommun ska senast 2020 använda 70 elfordon/ 
laddhybrider. 
Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan med övriga 
nämnder. 
Kontaktperson: Rose-Marie Fredriksson, Teknisk Service 

 

 

Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser 

Senast 2022 ska samtliga kommunala arbetsplatser ha bra 
cykelparkering (i enlighet med Riktlinjer för cykelinfrastruktur) 
där det är rimligt.  
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Fredrik Rönneke, fastighetsförvaltning – 
interna 
 
Färre tjänsteresor med egen bil 

Genom fortsatt implementering och uppföljning av efterlev-
naden av kommunens Mötes- och resepolicy ska använd-
ningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet minska 
med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).  
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Annelie Wiklund, utvecklings- och 
hållbarhetsenheten  
 
Fler resfria möten 

Genom fortsatt implementering och uppföljning av efterlev-
naden av kommunens Mötes- och resepolicy ska andelen 
resfria möten (telefon-/webbmöten etc.) senast 2020 vara i 
genomsnitt minst 10 %. 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Olle Gustafsson, utvecklings- och trafik-
avdelningen 
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5 PRODUKTION OCH KONSUMTION

 Bakgrund 

I detta kapitel ingår kommunens arbete med produktion och 
konsumtion av varor och tjänster. Vi försöker ta hänsyn till 
varornas och tjänsternas hela livscykel från produktion till 
slutgiltigt omhändertagande (avfall). I avsnittet ingår även 
bredare mål och åtgärder som syftar till att engagera flera men 
som inte kan hänföras till något av övriga områden. I följande 
kommunala dokument finns kunskap inom området: 

• Avfallsplan 2019-2022 
• Hur mår Jönköping? (vartannat år) 

Nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår 
i området. 

5.1.1 Produktion och konsumtion 

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan 
genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och 
produktion till användning och slutgiltigt omhändertagande, 
inklusive transporter i alla led. Det är därför viktigt att arbeta 
med det första steget i den s.k. avfallstrappan, d.v.s. att 
förebygga att avfall uppstår. Ju mindre som slängs desto 
mindre behov av nya produkter. Utgångspunkten för det 
avfallsförebyggande arbetet bör vara den s.k. konsumtions-
hierarkin, se illustration på nästa sida. 

Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i 
varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas 
samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster 
är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, 
klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier. Förnybara 
naturresurser får inte konsumeras i högre takt än de kan 
förnyas. 

Kommunen har som vision att vara en god förebild i 
miljöarbetet. Vi arbetar därför löpande med att på olika sätt 
förbättra verksamheten för att minska den totala miljöpå-
verkan. Detta gäller både den egna verksamheten och 
tjänster/produkter som handlas upp. Att ställa relevanta 
miljökrav i samband med upphandling samt att följa upp dessa 
krav är ett strategiskt viktigt arbetsområde.  Vi arbetar även för 
att fler verksamheter ska arbeta systematiskt med sina 
miljöfrågor genom olika slags miljöcertifieringar. 

 

Exempel på sådan utåtriktad verksamhet är miljödiplomering 
som är ett ledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder 
och som lämpar sig väl för mindre företag, tjänsteföretag och 
offentliga verksamheter. Miljödiplomering används även i 
kommunal verksamhet. 

I skolor används bl.a. Grön Flagg som är speciellt utvecklat för 
förskolor och skolor av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Skola för 
hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för skolor 
och förskolor. 

Jönköpings kommun är en diplomerad Fairtrade City. Det 
betyder bl.a. att det finns ett antal butiker och caféer i 
kommunen där allmänheten kan göra ett etiskt val.  

5.1.2 Avfall 

Vi arbetar ständigt för att minska avfallsmängden och öka 
möjligheten till återanvändning och återvinning av olika 
material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår 
miljö. Grundläggande för detta arbete är den av EU beslutade 
avfallshierarkin, den s.k. avfallstrappan: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Energiåtervinning 
5. Deponering 
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 Visioner 

Visioner för framtiden 

 Jönköpings kommun är en god förebild i miljöarbetet. 

 Användning av naturresurser sker inte i en snabbare 
takt än vad naturen hinner återskapa dem. 

 Vid inköp ställs krav på en miljöriktig produktion av varor 
och tjänster. 

 Avfall samlas in och omhändertas i slutna kretslopp. 

Ålborg-åtaganden 

 Utveckla och förverkliga hållbarhetsprinciper för 
företags-lokaliseringar. 

 Uppmuntra marknader för högkvalitativa lokala och 
regionala produkter. 

 Främja hållbar lokalturism. 

 Bevara ekologiskt produktiv mark. 

 Främja ett hållbart jord- och skogsbruk. 

 Aktivt främja hållbar produktion och konsumtion, särskilt 
av miljömärkta organiska och etiska produkter samt 
”rättvis handel”-produkter. 

 Bedriva hållbar upphandling. 

 Låta politiken för klimatskydd genomsyra vår politik inom 
sådana områden som upphandling, avfall, jord- och 
skogsbruk. 

 Spara vatten och använda vatten mer effektivt. 

 Undvika och minska avfall, och öka återanvändning och 
återvinning. 

 Hantera och behandla avfall i överenskommelse med 
bästa tillgängliga kunskap. 

 

 

 

 

  

Ulrika Neldorin 
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 Mål och åtgärder 

5.3.1 Produktion 

Mål  

 Miljöcertifierad kommunal verksamhet 

Andel kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska vara minst 75 % 
senast 2020. 
Ansvar: Samtliga nämnder 
Kontaktperson: Maria Taoussi, ledning och administration  

 Miljömärkta skolor 

Andelen förskolor och skolor med miljöcertifiering (Grön Flagg, Miljödiplomering eller liknande) ska öka från 
33 % (67 st) 2015 till 50 % (100 st) senast 2020 i Jönköpings kommun som geografiskt område. 
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kontaktperson: Ulrika Franke, Upptech  

Åtgärder 
Fuktsäkrad byggnation  

All ny- och tillbyggnation i egen regi ska fr.o.m. 2020 projek-
teras och fr.o.m. 2021 utföras under tält eller annan intäckning 
(t.ex. den blivande byggnadens klimatskal).  
Ansvar: Tekniska nämnden  
Kontaktperson: Lars Bovin, fastighetsavdelningen  

 
 
Nätverksträffar - hållbart byggande   

Jönköpings kommun ska från och med 2020 genomföra två 
nätverksträffar per år med utgångspunkt i hållbart byggande 
där interna och externa aktörer bjuds in.  
Ansvar: Tekniska nämnden  
Kontaktperson: Sutina Doung, fastighetsförvaltningen  
 

5.3.2 Konsumtion 

Mål 

 Mer ekologiska livsmedel 

I kommunala kök ska minst 30 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska varor senast 2020 (EUs 
förordning om ekologisk produktion eller motsvarande gäller för verifiering av att produkterna håller ekologisk 
standard). 
Ansvar: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Äldrenämnden, Barn- och utbildningsnämnden och 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kontaktperson: Caroline Axelsson, upphandlingsavdelningen, Ida Wissling, soc. ledning/adm, Cecilia 
Klyver, ubf ekonomienheten 

 

http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
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Delmål 

 Mindre klimatpåverkan från kommunala livsmedel 

Klimatbelastningen per kg inköpta livsmedel ska minska med 10 % till 2025 och 15 % till 2030 jämfört med 
basår 2017. Detta åstadkoms bl.a. genom att använda mer grönsaker efter årstid, mindre rött kött och det 
röda kött som används ska så långt som möjligt vara svenskt naturbeteskött.  
Ansvar: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Äldrenämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden 
Kontaktperson: Caroline Axelsson, upphandlingsavdelningen, Ida Wissling, soc ledning/adm, Cecilia 
Klyver, ubf ekonomienheten 

 

Åtgärder 
Minska matsvinnet – kommunal verksamhet 

Ett systematiskt förbättringsarbete med syfte att minska 
matsvinnet inom all relevant kommunal verksamhet (t.ex. 
äldreomsorg och skolor/förskolor) ska bedrivas från och med 
2020. För att följa upp effekterna av vidtagna åtgärder ska 
även systematisk uppföljning av matsvinnet införas samtidigt 
och sammanställning ska göras på kommunövergripande 
nivå.  
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden  
Kontaktperson: Cecilia Klyver, ubf- ekonomienheten, Ida 
Wissling, soc - stab analys och strategi 

 
Rutiner - hantering av kemiska produkter  

Rutiner för användning av kemiska produkter, se intranätet, 
ska implementeras senast 2020. 
Ansvar: Alla nämnder 
Kontaktperson: kemikaliesamordnare på respektive 
förvaltning 

 
 

 
 

Minskad användning av engångshandskar 

Senast 2021 ska kommunens användande av engångs-
handskar minska med 10 %. (basår 2019)  
Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med tekniska 
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
socialnämnden, äldrenämnden samt miljö- och hälsoskydds-
nämnden.  
Kontaktperson: Hans Classon, upphandlingsavdelningen  
 
Kommunikationsplan - Hållbar livsstil 

För att bidra i omställningsarbetet mot ett hållbart Jönköping 
har kommunen en viktig roll att informera och underlätta för 
kommuninvånarna att leva mer hållbart ur ett miljöperspektiv. 
Från och med 2020 ska kommunen (inkl. bolagen) bedriva ett 
samordnat beteendepåverkansarbete genom en kommunika-
tionsplan som uppdateras och följs upp årligen. 
Ansvar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samverkan med 
övriga nämnder, June Avfall & Miljö, Jönköpings Energi, 
Vätterhem 
Kontaktperson: Maria Taoussi, ledning och administration 

5.3.3 Avfall 
Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i avfallsplanen. 

Mål  

Minskad mängd mat- och restavfall  

Mängden mat- och restavfall per person ska minska med 25 procent under 2015-2025.  
Ansvar: June Avfall & Miljö 
Kontaktperson: Caroline Svensson, June Avfall & Miljö AB 

 

Ökad materialåtervinning och återanvändning 

Senast år 2021 ska minst 60 procent av avfallet från hushåll materialåtervinnas eller förberedas för 
återanvändning. 
Ansvar: June Avfall & Miljö 
Kontaktperson: Caroline Svensson, June Avfall & Miljö AB 
  

Minskad nedskräpning 

Från och med år 2020 ska nedskräpning på offentliga platser* minska med minst 5 procent årligen. 
Ansvar: Tekniska nämnden 
Kontaktperson: Harald Björkdahl, Planering och utveckling Gata Park Skog 
*Uppföljning via årliga skräpmätningar fr.o.m. 2019. 

 

http://miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
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Åtgärder 
Minska mängden mat- och restavfall 

För att minska mängden restavfallet till 2025 ska June Avfall 
& Miljö bl.a. arbeta med att lyfta fram och inspirera kommunala 
verksamheter med arbetet för att minska avfallet, informera 
invånarna om vad restavfallsfraktionen får innehålla och 
visualisera avfallsmängderna. 
Ansvar: June Avfall & Miljö AB 
Kontaktperson: Caroline Svensson, June Avfall & Miljö AB 
 
Mer materialåtervinning och återanvändning  

Det avfall som uppstår ska tas omhand som den resurs det är 
genom att förberedas för återanvändning och återvinning. För 
att nå målet om ökad materialåtervinning och återanvändning 
till 2021 ska June Avfall & Miljö bl.a. arbeta med informations-
kampanjer för att öka möjligheten till återanvändning och åter-
vinning samt utveckling av sortergårdarna.  
Ansvar: June Avfall & Miljö 
Kontaktperson: Caroline Svensson, June Avfall & Miljö AB 
 
Bättre källsortering hos föreningar  

Senast 2020 ska rutiner finnas för att löpande ge föreningar 
information och stöd för att förbättra sin källsortering av avfall. 
Under 2020 genomförs även en drive där ca 40 föreningar 
erbjuds ett gratis uppstartkit i form av sorteringsbehållare för 
användning inomhus med tillhörande informationsmaterial. 
Ansvar: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med June 
Avfall & Miljö 
Kontaktperson: Anne Sundberg, kvalitet och utveckling, Jonas 
Tellbom, June Avfall & Miljö. 

 

Minska nedskräpningen  

June Avfall & Miljö AB och Jönköpings kommun ska från och 
med 2019 genomföra följande åtgärder. 
1. Genomföra skräpplockning via föreningar.  
2. Fortsätta att samla intressenter för att samverka kring 

nedskräpning i kommunerna. 
3. Driva och samordna arbetet mot nedskräpning inom och 

mellan kommunerna. 
4. Jönköpings kommun ska vara medlem i nätverket Håll 

Sverige Rent-kommun och delta i Vi håller rent-kampan-
jen varje år. 

5. Kommunen ska informera om nedskräpning via olika 
kanaler till kommuninvånarna. 

6. Kommunen ska identifiera de mest nedskräpade platserna 
utifrån skräpmätningar och vidta förebyggande åtgärder 
som exempelvis fler papperskorgar och information. 

Ansvar: June Avfall & Miljö AB (2,3), Barn- och 
utbildningsnämnden (4), Tekniska nämnden (1, 4, 5, 6)  
Kontaktperson: Harald Björkdahl, Planering och utveckling 
Gata Park Skog, Ulrika Franke, Upptech, Caroline Svensson, 
June Avfall & Miljö AB 
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6 ARBETSPROCESS OCH STRUKTUR

 Arbetsprocess 

6.1.1 Planering 

Program för hållbar utveckling – miljö (PHU) utgör kommunens 
samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med 
uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. 
Tematiska uppdateringar görs vilket innebär att halva 
dokumentet uppdateras i taget. Miljömålsarbetet bedrivs 
integrerat med budgetprocessen och arbetsgången beskrivs 
översiktligt i figur 2 på nästa sida. Beslut om ändringar och 
tillägg i Program för hållbar utveckling – miljö fattas av 
kommunfullmäktige varje höst. 
 
Dokumentets titel Program för hållbar utveckling – miljö har sin 
utgångspunkt i att Jönköpings kommun, med utgångspunkt 
från Agenda 2030, ska bedriva ett målarbete för att 
åstadkomma en hållbar utveckling av kommunen ur både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.  Det sociala 
perspektivet hanteras på sikt inom ramen för Program för 
Social hållbarhet och samtliga perspektiv hanteras på en 
övergripande nivå inom ramen för Verksamhets- och 
investeringsplanen (VIP). De tre perspektiven för hållbar 
utveckling kan betraktas enligt modellen nedan.   

 

Modellen illustrerar perspektivens förhållande till varandra där 
det sociala perspektivet oftast är i centrum. För att uppnå 
sociala mål krävs medel i form av det ekonomiska perspektivet 
och det miljömässiga perspektivet ger ramarna. Detta efter-
som vi är beroende av naturen både för dess livsuppehållande 
förmåga och som resursbas. Strategier för hållbar utveckling 
måste därför beakta människans och ekonomins beroende av 
biosfären. Målet med hållbar utveckling är därmed att kunna 
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  

 
 

6.1.2 Uppföljning 

PHU 
I PHU redovisas framför respektive mål/delmål den klassning 
av målet som genomförts i samband med den senaste 
uppföljningen i Hållbarometern enligt nedan (våren 2019). Nya 
mål/delmål som ännu inte har bedömts saknar symbol.  

 = Målet/delmålet bedöms kunna nås. 

 = Det är osäkert om målet/delmålet kan nås. 

 = Målet/delmålet bedöms inte kunna nås. 
 

Uppföljningsrapport 
En årlig uppföljningsrapport upprättas till kommunfullmäktige i 
mars. Rapporten innehåller en redovisning av alla mål/delmål 
och åtgärder som skulle ha varit uppnådda/genomförda under 
föregående år.  Beslut med anledning av uppföljning av 
föregående års mål/åtgärder fattas av kommunfullmäktige i 
mars. Dessa ändringar förs in i den remissversion av PHU som 
skickas ut i april. 
 

Nyckeltal 
Uppföljning sker även med hjälp av ett stort antal nyckeltal. Ett 
urval av dessa nyckeltal redovisas dels i ett tryckt dokument 
som kallas Hur mår Jönköping? (avser det geografiska 
området och upprättas vartannat år) och dels i en enklare årlig 
motsvarighet som kallas Hur mår Jönköpings kommun? (avser 
kommunen som organisation).  
 

Hållbarometern 
I webbverktyget Hållbarometern (jonkoping.se/hallbarome-
tern) redovisas både miljömålsarbetet (PHU), nyckeltalsupp-
följning och en Byggbarometer som visar lokala byggherrars 
utveckling beträffande energieffektivitet och miljömärkning. 
Miljömålsarbetet redovisas i tre olika strukturer i Hållbaro-
metern; Globala målen, Nationella miljökvalitetsmålen och den 
lokala strukturen med de fyra sakområdena, se även avsnitt 
6.2 Struktur. I figur 2 illustreras vid vilka tidpunkter olika upp-
följningsmoment sker. 
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Figur 2  Illustration av årsprocessen för PHU. Uppdateringsarbetet (grönt) bedrivs tematiskt vilket innebär att jämna år inleds uppdatering av 
områdena Vår livsmiljö och Produktion och konsumtion och udda år inleds uppdatering av Boende och stadsutveckling samt Energi och 
transporter. Uppdateringsprocessen för respektive tema löper över ca 1,5 år. År 1 inleds med att önskemål om prioriterade områden eller 
förslag rörande aktuellt tema tas in från politiska partier och från referensgruppen. Detta underlag bearbetas sedan vidare av 
arbetsgrupperna. Samhällsbyggnadsutskottets uppgift i uppdateringsarbetet, i egenskap av styrgrupp, är att i mars föreslå ev. 
omprioriteringar i arbetsgruppernas förslag. Remissbehandling hanteras i samband med att VIP-underlag tas fram på förvaltningarna. 
Beslut om ändringar i PHU fattas av KF i oktober. Förutom uppdateringsprocessen löper ett årligt arbete med uppföljningsrapport (ljusblå), 
uppdatering av Hållbarometern 2 ggr/år (orange) samt hantering av miljömålsanslag (lila), klimatväxlingsavgift (gul) och gröna nyckeltal 
(Hur mår Jönköping?). Tryckt version av Hur mår Jönköping? görs vartannat år. Förklaringar: PHU = Program för hållbar utveckling – 
miljö, MMA = Miljömålsanslag, KA = Klimatväxlingsavgift, SU = samhällsbyggnadsutskott, KS = Kommunstyrelse, KF = 
Kommunfullmäktige, HMJ=Hur mår Jönköping?.  

 

 

Figur 3 Illustration av hur miljöområdet styrs. Program för hållbar utveckling – miljö ska ge en översiktlig och samlad bild av hela 
kommunkoncernens miljömålsarbete med fokus på förbättringsarbetet. Tyngdpunkten ligger dock på arbetet i de kommunala 
förvaltningarna. I illustrationen redovisas, för varje sakområde, exempel på andra politiskt antagna kommunala styrande dokument samt 
rutiner som fastställs på förvaltningsnivå. Rutiner innehåller beskrivningar av hur kommunen löpande ska arbeta med olika områden. 
Även regionala handlingsprogram ligger till grund för PHU.
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 Struktur  

Program för hållbar utveckling – miljö ska ge en översiktlig och 
samlad bild av hela kommunkoncernens miljömålsarbete med 
fokus på förbättringsarbetet. Tyngdpunkten ligger dock på 
arbetet i de kommunala förvaltningarna. Det gemensamma 
arbetet med programmet ersätter inte nämndernas, 
förvaltningarnas och bolagens ansvar för att, inom sina 
ansvarsområden, även på andra sätt bidra till att vi som 
kommun når de mål som fastställts i programmet. Vid sidan av 
detta program finns även en kontinuerlig styrning av 
verksamheten i form av andra styrande dokument, t.ex. 
förvaltningsspecifika eller förvaltningsövergripande dokument 
eller rutiner på intranätet.  Förbättringsåtgärder som startats 
inom ramen för Program för hållbar utveckling – miljö och som 
därefter ska genomföras löpande, förs in i andra lämpliga 
styrande dokument eller rutiner på intranätet.  I figur 3 
redovisas en illustration av och exempel på hur miljöområdet 
styrs via olika typer av styrande dokument.  

Grundstrukturen i PHU utgörs av fyra sakområden: 

• Vår livsmiljö 
• Boende och stadsutveckling 
• Energi och transporter 
• Produktion och konsumtion 

 

Inom varje område redovisas visioner, mål och åtgärder. Inom 
samtliga dessa områden ingår även området ”Engagera flera” 
eftersom en viktig del i miljömålsarbetet i kommunen utgörs 
av information, utbildning och samverkan. 

I översikten i avsnitt Inledning och sammanfattning redovisas 
en förenklad översikt av strukturen i PHU. Många delmål och 
åtgärder syftar till att uppnå flera mål och delmål. I denna 
översikt har dock bara en koppling redovisats.  

6.2.1 Visioner 

Visionerna består dels av de Ålborgåtaganden som har 
koppling till det aktuella området (se även avsnitt 7.1.4) och 
dels ett antal visioner som har formulerats inom ramen för 
miljömålsarbetet. De senare visionerna utgör tillsammans 
kommunens miljöpolicy t.ex. i samband med miljödiplome-
ring, se färgad ruta nedan. 
 

Miljöpolicy  
Vår livsmiljö 
 Kommunen har inget nettoutsläpp av växthusgaser utan är klimatneutral. 

 Människor och miljö exponeras inte för farliga ämnen i koncentrationer som riskerar att ge negativa effekter. 

 Samhället genererar inte buller som skapar olägenhet för människors hälsa. 

 Kommunens folkhälsotal är bland de bästa i landet. 

 Yt- och grundvattentillgångar skyddas från nya föroreningskällor och gamla fasas ut. 

 Biologisk mångfald bevaras, förstärks och utvecklas. 

Boende och stadsutveckling 
 Kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt hållbar stads- och bebyggelseutveckling med en god markhushållning där planering av 

nya områden i första hand sker på redan exploaterad mark och där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik i en väl utbyggd 
och hållbar infrastruktur. 

 Kommunen har en trygg vattenförsörjning och en hållbar vattenanvändning. 

 Invånarna och miljön utsätts inte för oacceptabla risker och samhällets sårbarhet har minimerats. 

Energi och transporter 
 Lokala och regionala energikällor används så långt som möjligt. 

  Distributionsnät för energi är flexibla och effektiva samt möjliggör återvinning av energi som annars går till spillo och anslutning av förnybara 
energikällor.  

 Energianvändningen är effektiv (inkl. återvinning) och sker med förnybara energikällor. 

 Person- och godstransporter sker effektivt och med förnybara energikällor. 

Produktion och konsumtion 
 Jönköpings kommun är en god förebild i miljöarbetet. 

 Användning av naturresurser sker inte i en snabbare takt än vad naturen hinner återskapa dem. 

 Vid inköp ställs krav på en miljöriktig produktion av varor och tjänster. 

 Avfall samlas in och omhändertas i slutna kretslopp. 

Engagera flera 

 Verksamhetsutövare och invånare i Jönköpings kommun har god kunskap om natur- och miljöfrågor och arbetar aktivt för minskad negativ 
miljöpåverkan. 

6.2.2 Mål 

Målen utgörs på den övergripande nivån av de 14 nationella 
miljökvalitetsmål som Jönköpings kommun berörs av. Dessa 
övergripande mål har i vissa fall även brutits ned i lokala 
mätbara mål/delmål som redovisas under de fyra sakom-
rådena i detta dokument. Även de globala målen ligger till 
grund för kommunens miljömålsarbete och i inledningen av 
varje område visas en illustration av de nationella 
miljökvalitetsmål och globala mål som området berör 
(gråmarkerade mål berörs inte). Till höger om mål/delmål 
visas en illustration av de två nationella respektive globala mål 
som målet/delmålet framför allt bidrar till att nå. Det 
begränsade antalet illustrationer som redovisas innebär att 
alla nationella/globala mål inte finns illustrerade men det  

 

innebär inte att kommunen inte arbetar med de mål som inte 
finns illustrerade. 

De lokala målen delas in i mål och delmål. Målen redovisas 
inom färgad ruta. Mål och delmål finns i vissa fall både för 
kommunen som geografiskt område och för kommunen som 
organisation. 

Mål och åtgärder på nämndsnivå hanteras på olika sätt i olika 
förvaltningar, t.ex. inom ramen för arbetet med verksam-
hetsplaner, miljödiplomering etc.  

I figur 4 illustreras strukturen i målarbetet. 
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Figur 4  Illustration av regionala, nationella och internationella mål som ligger till grund för det kommunala miljömålsarbetet. I Hållbarometern 

finns en redovisning av vilka mål/delmål/åtgärder som är kopplade till respektive globalt/nationellt mål.

6.2.3 Åtgärder 

En åtgärd syftar till att uppnå ett övergripande mål/mål eller ett 
delmål och redovisas under respektive sakområde.  

I enstaka fall redovisas även åtgärder som utförs av icke 
kommunala aktörer, t.ex. JLT. Syftet med detta är att visa att 
dessa mål/åtgärder är viktiga för kommunen som geografiskt 
område och att Jönköpings kommun stödjer och verkar för att 
även dessa mål/åtgärder nås/genomförs. Sådana mål/ 
åtgärder markeras med en asterisk. 

Kommunfullmäktiges beslut omfattar åtgärdsformulering, 
ansvarig nämnd/nämnder samt kontaktperson/kontakt-
personer. Denna information redovisas i den tryckta versionen 
av PHU. I antagandehandlingen som ligger till grund för 
kommunfullmäktiges beslut redovisas även en preliminär 
genomförandeplan, motivering till åtgärden samt uppgift om 
hur åtgärden ska finansieras. Denna information överförs, 
efter kommunfullmäktiges beslut, till Hållbarometern och 
uppdateras där allt eftersom åtgärden genomförs. 

6.2.4 Roller och ansvar 

Ansvar för alla mål och åtgärder som rör kommunal 
verksamhet finns definierat i form av ansvarig nämnd. I det fall 
flera nämnder ska bidra i arbetet anges att arbetet ska ske ”i 
samverkan med” övriga berörda nämnder. Beträffande mål 
som rör kommunen som geografiskt område har endast 
ansvar för måluppföljning definierats. 

För mål/delmål och åtgärder finns även en kontaktperson 
angiven. Kontaktpersonen har ansvar för att bidra i arbetet, 
följa upp, utvärdera och rapportera resultatet, men har inte 
något ansvar för att målet nås eller att åtgärden genomförs. 

Vissa mål och åtgärder som beslutats i annat forum har också 
lyfts in i dokumentet för att ge en mer komplett bild av 
miljömålsarbetet. I sådant fall återges referenser enligt 
följande: 

• Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 
• Nämndsbeslut (t.ex. KS/BUN) 
• Energi- och klimatprogram (EoK) 
• Avfallsplan (AP) 
• Klimatrådet (KR) 
 

 
• Regional biogasöverenskommelse 2018 (Biogasö.k.) 
• Avsiktsförklaring mellan Jkp kn och Region Jkp län inför 

upphandling av nytt trafikavtal, 2021-2031 (Avsiktsförkl. Jkp 
kn/JLT) 

Det är endast kommunal verksamhet exklusive kommunala 
bolag som formellt omfattas av kommunfullmäktiges beslut. 
Beslut om åtgärder som berör kommunala bolag fattas i 
särskild ordning av respektive bolag.  

Styrkedjan 
För att ett utvecklingsarbete i allmänhet ska bli långsiktigt 
hållbart krävs en styrning som kan beskrivas som en kedja, 
där varje länk/nivå är viktig och förstår sin roll och sitt ansvar. 
Kedjan måste hålla ihop så att de mål som sätts av den högsta 
politiska ledningsnivån får återverkningar i berörda delar av 
kommunen som organisation och som geografiskt område.  

Första länken – Politisk nivå 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för PHU. 
Samhällsbyggnadsutskottet följer upp genomförandet och 
efterfrågar resultat. Nämnderna följer upp och efterfrågar 
resultat.  

Andra länken – Ledningsgrupper/chefer 

Ledningsgrupper/chefer har ansvar för att följa upp relevanta 
mål/åtgärder från PHU. Här ligger också ansvaret att 
synliggöra och kommunicera arbetet till alla medarbetare.  

Tredje länken – Sakkunnigt stöd 

I varje förvaltning finns en miljösamordnare. Dessa samlas i 
ett centralt nätverk under ledning av miljöstrategen/agenda 
21-samordnaren och utgör tillsammans en stödfunktion i 
kommunen. Miljösamordnare i de större förvaltningarna har 
en egen arbetsgrupp av nyckelpersoner på förvaltningen som 
tillsammans ska fungera som stöd för cheferna. I PHU-
processen finns även en arbetsgrupp för varje sakområde 
med sakkunniga representanter från förvaltningar och bolag. 

Fjärde länken – Engagerade medarbetare/medborgare 

Varje medarbetare i Jönköpings kommun har i sitt medar-
betarskap ett ansvar för att beakta miljöaspekter i sitt arbete 
och följa fastställda styrande dokument och rutiner. Med-
borgare förväntas bidra till måluppfyllelse för de mål som rör 
det geografiska området. 
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7 GLOBALA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

 Planetära gränser 

Begreppet planetens hållbara gränser publicerades första 
gången 2009 och identifierar de miljöprocesser som styr 
jordens stabilitet. Det finns nio prioriterade miljöförändringar 
som drivs på av oss människor, se även figur 5. 

1. Förlust av biologisk mångfald 
2. Klimatförändring 
3. Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska 

föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikro-
plaster). 

4. Ozonskiktets uttunning i stratosfären 
5. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmos-

fären som påverkar klimatet och levande organismer) 
6. Havsförsurning 
7. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler) 
8. Färskvattenanvändning 
9. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning) 

Forskningen visar att dessa nio processer reglerar hela 
jordsystemets stabilitet och resiliens – de reglerar det sam-
spel mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som 
tillsammans skapar de förutsättningar på jorden som våra 
samhällen är beroende av. Att överskrida planetens gränser 
innebär stora risker för dagens och framtida samhällen. 
Exempelvis kan marina ekosystem förändras dramatiskt till 
följd av försurning och övergödning. Ett annat scenario är att 
temperaturer stiger så mycket att det hotar jordbrukspro-
duktion, infrastruktur och människors hälsa. Ytterligare en 
konsekvens kan vara att fortsatt förlust av biologisk mångfald 
urholkar tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som 
mänskliga samhällen är beroende av.  

Fyra av dessa gränser har nu passerats som ett resultat av 
mänsklig verksamhet (tidskriften Science, 16 januari 2015): 
klimatförändringar, påverkan på ekosystem (t.ex. förlust av 
biologisk mångfald och utrotning av arter), landsystem-
förändringar (t.ex. avskogning), biogeokemiska cykler (fosfor 
och kväve). 

 

Figur 5   Illustration av de planetära hållbarhetsgränserna. Fyra av planetens hållbara gränser bedöms ha överskridits (de ligger utanför det 
gröna området i mitten): klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade biogeokemiska 
flöden av kväve och fosfor. Källa: Stockholm resilience centre.
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 Agenda 2030 

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att 
uppnå tre fantastiska saker till 2030: 

 Att avskaffa extrem fattigdom.  
 Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.  
 Att lösa klimatkrisen.  

Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här 
uppnås. För varje globalt mål finns ett antal fastställda delmål 
och redovisas i sin helhet på www.globalamalen.se.  

 

 

Program för hållbar utveckling – miljö syftar till att bidra till 
måluppfyllelse för flera av de globala målen vilket illustreras i 
inledningen av respektive kapitel och i anslutning till mål och 
delmål. Mål 14, Hav och marina resurser, berör inte 
Jönköpings kommun och redovisas därmed inte nedan. 

 

Ingen fattigdom 

Att avskaffa all form av fattigdom 
överallt. 

 

Ingen hunger 

Att avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 
kosthållning och främja ett hållbart 
jordbruk. 

 

Hälsa och välbefinnande 

Att säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar. 

 

God utbildning för alla 

Att säkerställa en inkluderande och 
jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. 

 

Jämställdhet 

Att uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egenmakt. 

 

Rent vatten och sanitet 

Att säkerställa tillgång till och hållbar 
vatten- och sanitetsförvaltning för alla. 

 
Hållbar energi för alla 

Att säkerställa att alla har tillgång till 
tillförlitlig, hållbar och modern energi till 
en överkomlig kostnad. 

 

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Att verka för en inkluderande och 
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

Att bygga upp en motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering och främja 
innovation. 

 

Minskad ojämlikhet 

Att minska ojämlikheten inom och 
mellan länder. 

 

Hållbara städer och samhällen 

Att städer och bosättningar ska vara 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara. 

 

Hållbar konsumtion och produktion 

Att främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. 

 

Bekämpa klimatförändringen 

Att vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. 

 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Att skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och 
vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 

 

Fredliga och inkluderande 
samhällen 

Att främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, se till 
att alla har tillgång till rättvisa samt 
bygga upp effektiva och 
ansvarsskyldiga och inkluderande 
institutioner på alla nivåer. 

 

Genomförande och globalt 
partnerskap 

Att stärka genomförandemedlen och 
återvitalisera det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling. 
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 Nationella mål 

De nationella och regionala miljömålen redovisas i sin helhet 
på www.miljomal.se.  Nedan redovisas de nationella miljö-
kvalitetsmålen som i PHU utgör övergripande mål. Målen som 
rör hav (10) och fjäll (14) berör inte kommunen och redovisas 
därmed inte. PHU utgör en beskrivning av hur Jönköpings 
kommun tar ansvar för att uppnå de nationella miljökvalitets-
målen. 

0. Generationsmålet  
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Nedan redovisas gällande miljökvalitetsmål. 

 1. Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 
takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra 
länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 2. Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas.  

 3. Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Ned-fallet av 
försurande ämnen ska heller inte öka korrosions-hastigheten 
i markförlagda tekniska material, vattenled-ningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

 4. Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

 5. Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

 6. Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålning. 

 7. Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar 
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig använd-
ning av mark och vatten. 

 

 8. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktions-
förmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

 9. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

 11. Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden. 

 12. Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  

 13. Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-värdena 
bevaras och stärks. 

 15. God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 16. Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

http://www.miljomal.se/
http://miljomal.se/5-Skyddande-ozonskikt/
http://miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://miljomal.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljomal.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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 Ålborg-åtaganden 

Europeiska städer och kommuner som samverkar i 
Europeiska städers kampanj för en hållbar stadsutveckling har 
formulerat en vision om en hållbar framtid. För att nå visionen 
har totalt 50 åtaganden definierats, de s.k. Ålborg-
åtagandena. Jönköpings kommun undertecknade dessa den 
11 oktober 2007 vilket innebär ett åtagande om att bedriva ett 
målarbete i syfte att uppfylla åtagandena, se även 
www.sustainablecities.eu. Ålborg-åtagandena omfattar 
begreppet hållbar utveckling ur både ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. I detta dokument redovisas endast 
åtaganden med koppling till miljöperspektivet (se rubrik 
Visioner under respektive PHU-område). 
 

 Regionala miljömål  

Detta avsnitt utgör utdrag ur den regionala Klimat- och 
energistrategin (2019).  

Vision 
Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimat-

smart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär 
att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp 
av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimat-

förändringar som sker. Det innebär att: 

o De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla 
som bor och arbetar samt besöker länet. 

o Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar 
energi och bidrar genom ett överskott till energiomställ-
ningen. 

o Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatföränd-
ringar som sker. 

o Vår samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas och 
spridas. 

Övergripande mål 
o Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från 

Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år. 
o Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi 

använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden 
är minst 10 000 GWh/år. 

o Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom 
att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och 
tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare 
län. 

Områdesmål 
Transporter och resor 

 År 2030 är växthusgasutsläppen från transportsektorn 
minst 75 procent lägre jämfört med 2010. 

 År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, 
cykel och gång minst 30 procent. 

 

 
 

Samhällsplanering 

 Senast 2030 ska en större andel av befolkningen, kvinnor 
och män 
- inom tätorter bo inom 400 meter från hållplats jämfört 

med 2015. 
- utanför tätorter bo inom 2 000 meter från hållplats jämfört 

med 2015. 

 Senast 2030 finns det trygga och sammanhängande vägar 
för cykel mellan bostadsområden och målpunkter i tätorter 
och i prioriterade stråk. 

 Senast 2030 har alla länets offentliga verksamheter i all 
sin samhällsplanering integrerat perspektiven för anpass-
ning till ett förändrat klimat: varmare, torrare och blötare. 

 
Bebyggelse 

 Senast 2030 har klimatpåverkan för nybyggnad och 
ombyggnad halverats jämfört med 2015 och mer byggs i 
trä. 

 Senast 2030 har åtgärder för anpassning av befintlig 
bebyggd miljö till ett förändrat klimat genomförts av länets 
fastighetsägare. 

 Energianvändningen inom bostäder har effektiviserats. År 
2030 har länets totala energianvändning effektiviserats 
med 50 procent, jämfört med 2005. 

 
Konsumtion och livsstil 

 År 2030 ska de totala växthusgasutsläppen från länet vara 
högst 4 ton per invånare och år. 

 År 2030 ska växthusgasutsläppen inom länet vara minst 
75 procent lägre jämfört med 1990. 
 

Förnybar energi 

 Senast 2030 är den förnybara energiproduktionen i länet 
minst 7 000 GWh. 

 Senast 2030 har länet ett energisystem som är anpassat 
till ett förändrat klimat. 

 
Gröna näringar och natur 

 År 2030 har fossila koldioxidutsläpp inom jord- och 
skogsbruket minskat med 63 procent jämfört med 1990. 

 År 2030 har upptaget av växthusgaser ökat och avgången 
av växthusgaser minskat. 

 Minska sårbarheter och tillvarata möjligheter i ett förändrat 
klimat, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 
 

Näringsliv och affärsutveckling 

 År 2030 ska växthusgasutsläppen inom industrin vara 
minst 63 procent lägre jämfört med 1990. 

 År 2030 har alla företag minskat sina växthusgasutsläpp, 
anpassat sin verksamhet efter ett förändrat klimat och 
bedriver ett systematiskt och strukturerat energieffektivi-
seringsarbete. 

 Energianvändningen inom industri- och byggsektorn har 
effektiviserats. 
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8 KLIMAT - KONSUMTIONSPERSPEKTIV

 Nuläge 

De klimatmål som Jönköpings kommun arbetar med baseras 
i huvudsak på utsläpp som sker i kommunen som geografiskt 
område (vilket även gäller de nationella målen). För att lösa 
klimatfrågan måste dock de globala utsläppen minska vilket 
innebär att alla länder behöver ta ansvar för utsläpp som sker 
till följd av import av produkter, d.v.s. klimatfrågan behöver 
hanteras ur ett konsumtionsperspektiv. Klimatstatistik ur ett 
konsumtionsperspektiv finns inte tillgänglig för Jönköpings 
kommun men för Göteborg gjordes 2014 en omfattande studie 
av Mistra Urban Futures och som redovisas i rapporten 
Klimatomställning Göteborg 2.0. I figur 6 redovisas dagens 
(2010) situation.  

 
Figur 6  Diagram som visar utsläpp av växthusgaser ur ett konsum-

tionsperspektiv för en höginkomstfamilj med två bilar och som 
bor i villa, en låginkomstfamilj utan bil och som bor i en 
hyreslägenhet, samt för medelgöteborgaren (2010 års 
värden). Källa: Mistra Urban Futures Reports 2014:02. 

 Framtidsscenarier 

En hållbar nivå på utsläppen globalt bedöms ligga under två 
ton CO2-ekv/person och i studien har man därför analyserat 
vilka teknik- och livsstilsförändringar som skulle kunna 
resultera i en sådan utsläppsnivå. Följande tre 2050-scenarier 
har studerats. 
Business as usual (BAU) - om klimatpolitiken, den tekniska 
utvecklingen och konsumtionstrenderna fortsätter på samma 
sätt som de senaste decennierna. (fortsatta effektiviseringar 
av bland annat bilar (20 %) och flygande (40 %), en ökning av 
elanvändningen (+25 %), bostadsytan (+58 %), köttkon-
sumtionen (+50 %) och flygandet (+350 %)). 

Dagens Klimatpolitiska Inriktning (DKI) - man har lyckats med 
de ambitioner som finns i dagens klimatpolitik (utsläpps-
minskningar från energisystemen (-65 %) och en fossilfri 
vägtrafik). Klimatomställning (KLIMAT) - DKI plus halverad 
energi-användning i bostäder, halverad konsumtion av nöt- 
och griskött, flygresande som på 2000 års nivå, ökad 
tjänstekonsumtion samt arbetstidsförkortning med 25 %. 

 

I figur 7 redovisas resultatet för de tre scenarieberäkningarna. 

 
Figur 7  Diagram som visar utsläpp för medelgöteborgaren 2050 i de 

olika framtidsscenarierna. Källa: Mistra Urban Futures 
Reports 2014:02. 

 Livskvalitetskonsekvenser  

En annan viktig del var att analysera vilka konsekvenser som 
ny teknik och förändrad livsstil kan få för dagens generation. 
Av figur 8 framgår att utsläppen från den första decilgruppen 
är mindre än en tredjedel så höga som för den decilgrupp med 
högst utsläpp. Samtidigt visar den övre delen av diagrammet 
att skillnaderna i välbefinnande är mycket små mellan de olika 
decilgrupperna. 

 
Figur 8  Diagram som visar växthusgasutsläpp och subjektivt 

välbefinnande (SWB) sorterade efter utsläppsdeciler (ca 
100 individer i varje grupp, de 10 procenten med lägst 
utsläpp i decilgrupp 1 osv.). Källa: Mistra Urban Futures 
Reports 2014:02. 

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att i den mån 
som det har funnits en farhåga om att en klimatomställning 
skulle innebära att människor måste gå tillbaka till en 
levnadsstandard och livskvalitetsnivå som rådde för länge 
sedan så är den enligt dessa analyser helt obefogad. Det finns 



   

 36 
 

 

både positiva och mindre positiva aspekter av en klimatom-
ställning men några jättestora livskvalitetseffekter är inte 
troliga. Detta borde enligt rapportförfattarna alltså inte utgöra 
något avgörande hinder för att genomföra en klimatomställ-
ning. Bland svårigheterna anges snarare t.ex. föreställningar 
om att det inte är någon idé att som stad eller land gå före, 
föreställningar om att tekniken ska lösa allt automatiskt samt 
att det finns ett ideal bland både väljare och politiker om att 
den politiska styrningen ska vara så liten som möjligt.  
 

 Jönköping 

Skillnaderna i livsstil mellan Göteborg och Jönköping bedöms 
inte vara så stora att en motsvarande studie för Jönköpings 
kommun skulle ge väsentligt avvikande resultat.  Ovan 
redovisade underlag bedöms därför kunna användas som 
utgångspunkt för kommunens arbete med konsumtions-
perspektivet. I kommunens interna arbete har ett första steg 
tagits genom föreslagna mål beträffande kommunens 
livsmedelsanvändning. 
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9 MILJÖ OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Både Agenda 2030, Ålborgsåtagandena och Ekokom-
munerna omfattar en hållbar utveckling i det breda 
perspektivet (socialt, ekonomiskt och miljömässigt pers-
pektiv). Program för hållbar utveckling – miljö omfattar i 
huvudsak endast det miljömässiga perspektivet även om mer 
sociala frågor som t.ex. förbättrad rekreation, friluftsliv, ökad 
tillgänglighet samt i viss utsträckning risker och sårbarhet 
också berörs. Nedan berörs kort kopplingen till vissa delar av 
den sociala hållbarheten. 

 Jämställdhet 

9.1.1 Vad säger forskningen? 

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver åtgärder både på 
strukturell nivå och på individnivå. I det senare fallet handlar 
det om att bidra till insikten om att jag lämnar ett större 
ekologiskt fotavtryck för varje gång jag t.ex. tar bilen, flyger 
eller handlar. En individualiserad miljödebatt leder även 
uppmärksamheten till skillnader mellan kvinnors och mäns 
miljöbelastning. Klimatforskaren Annika Carlsson-Kanyama 
anser att skillnaden mellan de koldioxidutsläpp som kvinnor 
och män orsakar genom resor är så stor att den måste 
beaktas i arbetet för att motverka ohållbara konsumtions-
mönster. Humanekologen Merritt Polk visar, i en enkätstudie 
om kvinnors och mäns attityder till bilen, att kvinnor på flera 
sätt ger uttryck för en större potential än män att anpassa sig 
till ett ekologiskt hållbart transportsystem. 
I Naturvårdsverkets rapport Jämställd hållbar framtid framförs 
att skillnader i synsätt inte enbart kan förklaras av att kvinnor 
är mer miljömedvetna utan att det snarare handlar om 

komplexa maktrelationer i hushåll och samhälle som gör att 
kvinnor sällan har tillgång till den resurs som en privat bil 
utgör. Kvinnor har även mer sällan ekonomiska förutsättningar 
att använda sig av dyrare transportsätt som påverkar miljön 
mer.  

9.1.2 Hur jobbar vi lokalt? 

Utgångpunkten är generellt att åtgärdsarbetet i PHU ska 
genomföras både ur ett miljömässigt perspektiv och med syfte 
att uppnå ett jämlikt/jämställt samhälle. Detta innebär ett 
samhälle där alla människors rättigheter, oavsett kön, 
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 
tillgodoses. 

Kunskap om lokala förhållanden beträffande skillnader i 
kvinnors och mäns miljöpåverkan saknas beträffande de 
flesta nyckeltal som vi följer upp inom ramen för 
miljömålsarbetet. Ett undantag är de uppföljningar av hållbart 
resande som görs genom både interna och externa resvane-
undersökningar. Som framgår av ovan citerad forskning är 
området hållbart resande ett av de mest prioriterade 
områdena beträffande miljöarbete kopplat till jämställdhets-
arbete och det området har därför prioriterats. I figur 9 
redovisas skillnader mellan färdsätt för kvinnor och män samt 
olika ålderskategorier. Dessa skillnader behöver beaktas 
exempelvis i arbetet med beteendepåverkande kampanjer 
rörande hållbart resande och övrigt arbete med att engagera 
flera. Det gäller även vilka bilder som kommuniceras i 
kontakter med invånare företag och organisationer.

 
Figur 9  Diagram som visar färdsätt under vardagar och helger för olika åldersgrupper, kvinnor och män. Källa: Resvaneundersökning för 

Jönköpings kommun (geografiskt område) 2014. 
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 Mänskliga rättigheter 

Miljöfrågor är i många avseende även hälsorelaterade vilket 
gör att det finns en tydlig koppling till mänskliga rättigheter. Av 
de mänskliga rättigheterna är det framför allt ”Rätten till hälsa” 
och ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som 
berörs i PHU. Områden i dokumentet med en tydlig koppling 
till dessa rättigheter är luftkvalitet, buller, giftfri miljö, 
stadsutveckling och friluftsliv. 

 Global miljörättvisa 

Ett av de tio områden som ingår i Ålborgåtagandena kallas 
Lokalt till globalt och innebär bl.a. att kommunen ska minska 
vår inverkan på den globala miljön och främja principen om 
miljörättvisa. Klimatfrågan är en av de miljöfrågor som är mest 
globala och Parisavtalet syftar till att världens länder 
tillsammans ska arbeta med målsättningen att begränsa 
höjningen av världens medeltemperatur till 1,5 ºC. 
Världsnaturfonden arbetar med att belysa olika länders 
hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv genom att beräkna det 
s.k. ekologiska fotavtrycket. Det ekologiska fotavtrycket 
beskriver hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga 
som behövs för att producera allt som vi konsumerar och 
absorbera avfallet som bildas. Sverige tillhör de länder som 
använder mest naturresurser per invånare och det skulle 
behövas 4,2 jordklot om alla levde som vi gör. 

 

Det innebär att Sverige tillhör de länder som i störst 
utsträckning behöver minska sin konsumtion av varor och 
tjänster som bidrar till det ekologiska fotavtrycket. En stor 
konsumtion medför inte ett ökat välbefinnande. En studie som 
genomförts i Västra Götaland (WISE – Wellbeing in sustaina-
ble cities, Mistra urban Futures) visade att människors 
upplevda välbefinnande är i princip lika stort oberoende av 
koldioxidutsläppen storlek, se avsnitt 8.1.3. 
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