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Bilaga 7. Uppföljning av miljöhandlingsplan 
 

 

Mål och åtgärder Resultat – 2017 Status 

 

1.0 Mot fossilfritt bränsle. Förvaltningen pro-

var att införa 100 % HVO på kommunens for-

don. 

 

81 % av kommu-

nens fordon körs 

nu på förnyelsebart 

Bränsle. 

 

1.1 Utbyten av fordon ska ske med inriktning 

på gas-och elfordon. 

 

Under 2017 köptes 

26 st. gasbilar. 

Sammantaget finns 

8 elbilar och 32 

gasbilar.  

 

1.2 Fossilfritt elavtal för kommunens fastig-

heter. 

 

Upphandlat av 

KSF 
 

 

2.0 Socialförvaltningen och Bygg-och miljö-

förvaltningen samarbeta om bilanvändandet 

för anställda i centrala Jakobsberg.  

 

Dialog inledd med 

JSB som är posi-

tiva till samarbete. 

Även CERO på 

gång.  

 

2.1 Samarbeta med Arbetsmarknadsenheten 

om skötsel och logistik för cykling bland 

kommunens anställda. 

 

Inget samarbete i 

dagsläget då cyk-

larna ligger på 

respektive avdel-

ning/enhet och ej 

under samlat an-

svar. 

 

3.1 Fastighetsavdelningen ska införa ett över-

ordnat styrsystem BMS, Building Manage-

ment Systems, fastighetsautomation. 

 

Upphandlat, på-

börjat, implemen-

tering enligt tid-

plan. Våra 12 

största skolor ge-

nomförs under 

hösten. 

 

3.2 Energikartläggning av våra tio storförbru-

kare, fastigheter. 

 

Energikartläggning 

av 6 högförbru-

kande skolor är 

genomförd hösten 

17  

 

3.3 Ombyggnad från direktverkande el till 

berg/alt fjärrvärme på kommunens fastigheter. 

Projektering på-

börjad. Tidplan 

framflyttad pga. 

Att projektering 
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visar högre kost-

nad och längre 

payoff tid än pla-

nerat. Avvaktar 

ställningstagande 

från EON.   

3.4 Utveckla en brukarsamverkan mellan fas-

tighet och dess hyresgäster. 

 

I samband med 

överordnat styrsy-

stem visualiseras 

energiförbrukning 

samt driftstatus för 

våra hyresgäster. 

Tomställning av 

flertal skolor under 

sommarlovet har 

möjliggjort ener-

gibesparing.   

 

4.0 Vid nyproduktion sätta upp fler solceller 

på byggnaders tak. 

 

Riktlinjer klara för 

att möjliggöra sol-

cellsinstallation för 

nyproduktion 

 

4.1 Utreda om möjligt låta extern part instal-

lera solceller på kommunens byggnader. 

 

 

Upphandling klar, 

Installation av 745 

Kw kommer ge-

nomföras under 

2017-2018 på bef. 

Fastigheter.   

 

5.0 Påverka SL angående utökad busstrafik. 

 

Kontinuerliga mö-

ten med SL 
 

5.1 Cykelplanen genomförande fortskrider. 

 

Ny cykelplan har 

presenterats för 

Ten i december 

2017. 

 

5.2 Gångplan genomförs. 

 

Genomförs 2018  

5.3 Säkrare skolvägar åtgärdas årligen. 

 

Cykelpassager har 

fått ny belysning 

på flera ställen och 

digitala hastighets-

tavlor. En policy 

tas fram i samar-

bete med Bun för 

arbetet framöver.  

 

5.4 Genomföra mobilitets-främjande åtgärder. 

 

Cykelpåsar dela-

des ut i september. 
 

6. Fortsätta arbetet med genomförande av mil-

jöklassad byggnad nivå silver. 

Samtliga nybyg-

gen byggs för mil-

jöklassning silver 

 

7. Ta fram en rutin för om möjligt certifiera 

ombyggnader av kommunens fastigheter. 

En rutin är framta-

gen för certifiering 
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för ombyggnation.  

8.0 Ta fram en nulägesanalys för dagvatten. 

 

Samtliga avrin-

ningsområden klar 
 

8.1 En dagvatten anläggning byggas per år. 

 

En påbörjades 

2017 
 

9. Bygga enligt giftfri miljö – handlingsplan. 

 

Vi bygger i enlig-

het med vår miljö-

plan 

 

10. Ta fram förslag och beslutsunderlag för 

inrättande av skyddad natur. 

Förslag klart. Pre-

senterades för Ten 

21/9 

 

11. Metoder för hållbar upphandling framtagna 

och införda. 

Arbetet pågår.   

 

 


