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Remissvar: Program för hållbarhet i
Jönköpings kommun 2022-2030
Sammanfattning:

Vi befinner oss i en global nödsituation som
hotar livet på planeten. Vad vi gör de
närmaste åren kommer att avgöra vår
framtid.
FN säger att vi måste nå en utsläppstopp inom tre år om vi ska kunna klara Parisavtalet.
Och det ger oss ändå bara en 50% chans att vara i linje med 1,5-gradersmålet, vilket är ett
helt oacceptabelt risktagande. Nationellt i Sverige behöver vi minska utsläppen med 20%
redan i år.  

● Kommunen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med
andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

● Kommunen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska
Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

● Kommunen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och
ekologisk hållbarhet.

Mål och delmål:

Hälsa och välbefinnande (mål 2 & 3)

● Kommunen ska se till att det finns fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser där
invånare kan både lära sig samt odla sin egen mat. Dels blir personerna mer
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självförsörjande men det finns också forskning som visar att välbefinnandet ökar när
en odlar. Som ett led i detta och för att främja hälsosamma matvanor ska också
skolor och förskolor ha tillgång till skolträdgårdar där eleverna kan lära sig mer om att
odla mat och om naturen.

● Jämlik hälsa ska även omfatta hemlösa och de utsatta EU-medborgare som befinner
sig i kommunen.

● Hälsosamma matvanor förutsätter också tillgång på giftfri mat och giftfritt vatten. Det
innebär till exempel att kommunen måste göra allt vad de kan för att
dricksvattentäkterna inte ska bli förorenade.

● Kommunen bör prioritera kvinnliga missbrukare i det förebyggande arbetet med
missbruk och riskbruk.

● När det gäller säkerhet är det viktigt med säkerhet/trygghet i det offentliga rummet
och att detta beaktas i stadsplaneringen, t.ex belysning, tillgång till kollektivtrafik,
utformning av gångtunnlar osv.

God utbildning för alla (mål 4)

● En likvärdig och jämlik skola är en läxfri skola. Elever ska ha tid i skolan att lära sig
det de ska, tillsammans med utbildade lärare. Elever har olika förutsättningar att få
hjälp hemifrån.

● Elever som riskerar att inte nå målen i ett ämne har laglig rätt till särskilt stöd. Men
det betyder inte att skolan kan ta bort det särskilda stödet så fort eleven fått ett
godkänt betyg. Skollagen säger nämligen att alla elever har rätt att utvecklas så långt
det är möjligt. Eleven behöver ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till hjälp i
skolan, men skolan ska om eleven, vårdnadshavare eller lärare begär det göra
utredning om t.ex. en dyslexi eller dyskalkyli - elever ska inte behöva gå hela
grundskolan innan en sådan görs.

● Kommunen ska arbeta förebyggande för att främja god hälsa hos elever med särskilt
fokus även på elever med missbrukande föräldrar, elever som blir misshandlade av
sina föräldrar och elever som blir kontrollerade av sina föräldrar.

● Alla kommunens skolbibliotek ska ha utbildade bibliotekarier.

Jämställdhet (mål 5)

● Rubriken är att måns våld mot kvinnor ska upphöra. I punkten står det att
könsbaserat våld ska minska. Det handlar om mäns våld mot kvinnor och det ska
upphöra! Inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor.

● En intersektionell analys behövs för stycket som handlar om makt och inflytande. Det
handlar inte bara om du är kvinna eller man utan om en person har makt och
inflytande beror på mycket mer än så.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)

● Tillväxt kan vara ett globalt mål men vi behöver nerväxt för att vara solidariska mot
andra delar av världen som behöver tillväxten bättre än oss om vi ska hålla oss inom
planetära gränser. Nerväxt vill nedprioritera traditionell tillväxt i det politiska
beslutfattandet. Istället fokuserar nerväxt på faktorer som resurs- och
energianvändning (throughput på engelska) vilken måste minskas ordentligt i de rika
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länderna för att de ska kunna hålla sig inom de planetära gränserna och uppfylla
Parisöverenskommelsens krav. Nerväxt är något helt annat än ekonomisk depression
eller negativ tillväxt. Nerväxt är planerad och demokratiskt legitimerad. Om alla hade
levt som vi (i de rika länderna) hade vi hamnat i en akut klimatkris betydligt tidigare.
Klimatmålen nås betydligt enklare om vi producerade och konsumerade mindre
varor. Vi behöver investeringar på vissa områden, men inte allmän ekonomisk tillväxt.
Så kan man samtidigt skapa utvecklingsutrymme på det södra halvklotet. Där skulle
ekonomisk tillväxt kunna fortsätta under en viss tid och fram tills att ungefär samma
levnadsvillkor råder i hela världen.

● Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön som norm inom kommunal verksamhet
- det skapar fler jobb, färre sjuksrivningar och är en jämställdhetsfråga då personalen
får mer fritid. Det påverkar också möjligheterna att engagera sig inom den ideella
sektorn.

● Andelen medarbetare - även chefer -  med utländsk bakgrund ska återspegla
befolkningssammansättningen i kommunen.

● Det är lag-krav på att bygga tillgängliga digitala tjänster så det är inget kommunen
kan välja att göra eller inte. Det borde också vara en självklarhet att inga produkter
och tjänster som kommunen upphandlar försvårar användningen för grupper som
står utanför normen - det här gäller också kommunens verksamhet generellt - det ska
vara tillgängligt för alla.

Minskad ojämlikhet (mål 1 & 10)

● Målet handlar om att minska ojämställdhet mellan länder. Här saknas mål som är
mer globala. Vad kan kommunen göra där? Se t.ex ovan om nerväxt.

Hållbara städer och samhällen (mål 11)

● Rätt till bostad är en mänsklig rättighet. Kommunen ska därför bygga bostäder som
alla har råd att bo i, och att det finns bostäder till alla. Det är därför viktigare att bygga
hyresbostäder inom allmännyttan än att tillhandahålla villatomter. Det är därför
viktigare att återinvestera de kommunala bostadsbolagens pengar i hyresbostäder än
att plocka ut vinst för att täcka andra bolags förluster (läs Jönköping Airport).

● Det behövs även god tillgång av bostäder för kvinnor och barn som flyttar från
skyddad boende - ge dem förtur i bostadskön.

● Angående hållbara transporter: Avveckla flygplatsen. Flygtransporter är inte hållbara.
● Det ska vara enkelt att resa med byte av trafikslag. T.ex pendelparkeringar och bättre

anslutningar mellan bussar och tåg.
● Kollektivtrafiken behöver byggas ut (i hela regionen, inte bara kommunen) och den

ska vara avgiftsfri.
● Minska antalet parkeringsplatser i Jönköpings centrum. Ersätt med

pendelparkeringar och bra avgiftsfri kollektivtrafik som går ofta till och från
pendelparkeringarna.

● Inför miljözon klass 1 och utred miljözon klass 2
● På sidan 33 står det motorfordonstrafiken till och från centrum inte ska överstiga x

antal bilpassager per dygn. Det finns flera centrum i kommunen. Förtydliga att det är
Jönköpings centrum som avses.
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● Det är inte bara kommunkoncernens tjänsteresor som ska göras med hållbara
färdmedel utan även alla de resor som görs i kommunens verksamheter.

● Kolonilotter och kollektiva stadsodlingar ska finnas i kommunens olika delar. Gärna i
anslutning till skolor, förskolor och boenden i kommunens verksamhet.

Klimat och energi (mål 7 & 13)

● Kommunen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med
andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

● I utkastet står det att “För att klara 1,5 grader måste utsläppen minska med 55
procent till år 2030 och helt upphört år 2050”. FN säger att vi måste nå en
utsläppstopp inom tre år om vi ska kunna klara Parisavtalet. Och det ger oss ändå
bara en 50% chans att vara i linje med 1,5-gradersmålet, vilket är ett helt
oacceptabelt risktagande. Nationellt i Sverige behöver vi minska utsläppen med 20%
redan i år.  

● Kommunen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och
ekologisk hållbarhet.

Nyttjande av naturresurser (mål 6, 14 & 15)

● Värna vätterns vatten - ett mål bör vara att göra Vättern till en egen juridisk person
med rättigheter/riksintresse och stoppa mängden PFAS som släpps ut genom aktiv
påverkan att försvaret sanerar och slutar förstöra vårt dricksvatten. Kommunen bör
även också själv sluta släppa ut PFAS från sin egen flytplats till närliggande
vattendrag.

● Höga halter PFAS i Vättern och andra sjöar samt vattendrag påverkar inte bara oss
utan alla djur som lever i där.

● Kommunen ska sluta förorena vattendrag med mikroplaster och därför ska inga nya
konstgräsplaner anläggas och ett miljövänligt alternativ till det granulat som används
idag måste börja användas.

● Slam från kommunens avloppsverk ska inte användas som gödsel - även om det
finns studier som visar att skadliga kemikalier (svårbrytbara kemiska föreningar och
läkemedelsrester) inte överförs till grödan så läcker de ändå ut i närliggande
vattendrag.

● Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark SKA INTE göras för att vi ska klara
framtida livsmedelsförsörjning

● De invasiva arterna kommer bli fler på grund av att vi får ett varmare klimat.

Hållbar konsumtion och produktion (mål 9 & 12)

● Fler cirkulära alternativ kan vara verktygsbibliotek, elbilpooler och elcykelpooler i
allmännyttas bostadsområden.

● Minst 50 % av skolmåltiderna ska vara vegetariska.
● Inför vegetarisk kost som norm inom den kommunala verksamheten.
● För att säkra den svenska livsmedelsproduktionen måste kommunen köpa mer än

70-80 % av mat som har råvaruland Sverige och som är producerad och förpackad i
Sverige. Ris kan t.ex ersättas med närodlad havre och vete och andra svenska
sädesslag. Kött och köttprodukter från andra länder ska inte köpas in.
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● Låt skolpersonal och elever köpa med sig matlådor hem av det som blir över och
som inte kan används i någon annan rätt.

● Sluta köpa in flaskvatten i den kommunala verksamheten.
● Montera solceller vid nyproduktion av fastigheter och bygg solcellsparker.

Inkluderande samhällen (mål 16 & 17)
● Inför sluta skjut. Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och

grovt våld.
● Gör MVP obligatoriskt i skolan. MVP (Mentors in Violence Prevention) är ett

utbildningsprogram för högstadiet och gymnasiet, där vuxna tillsammans med alla
elever arbetar förebyggande mot kränkningar, våld och trakasserier.

● Utveckla de olika kommundelarna med hjälp av medborgarbudget, se Nässjö för
exempel. Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i att prioritera
resurser.
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