
Bilaga 7 Uppföljning av miljöhandlingsplan  
 
Mål och åtgärder Resultat – 2018 Status 

 
1.0 Mot fossilfritt bränsle. Förvaltningen har 
som mål att införa 100 % HVO i kommunens 
dieselfordon. 
 

89 % av 
kommunens 
fordon körs nu på 
förnyelsebart 
bränsle. 

 

1.1 Utbyten av fordon ska ske med inriktning 
på gas-och elfordon. 
 

El och gasbilar är 
nu 64 st 

 

1.2 Fossilfritt elavtal för kommunens 
fastigheter. 
 

Upphandlat av 
KSF 

 
 

2.0 Socialförvaltningen och Bygg-och 
miljöförvaltningen samarbeta om 
bilanvändandet för anställda i centrala 
Jakobsberg.  
 

Bilpool finns nu 
med 7 fordon ska 
bli fler, 
bokningsbara i 
Spacetime 

 

2.1 Samarbeta med Arbetsmarknadsenheten 
om skötsel och logistik för cykling bland 
kommunens anställda. 
 
 

Inget samarbete i 
dagsläget då 
cyklarna ligger på 
respektive 
avdelning/enhet 
och ej under 
samlat ansvar. 

 

3.1 Fastighetsavdelningen ska införa ett 
överordnat styrsystem BMS, Building 
Management Systems, fastighetsautomation. 
 

Upphandlat, 
påbörjat, 
implementering 
enligt tidplan. 
Våra 12 största 
skolor genomförs 
under hösten. 

 

3.2 Energikartläggning av våra tio 
storförbrukare, fastigheter. 
 

Beställning är lagt 
för 6 st att utföras 
hösten 2018/ våren 
2019  

 

3.3 Ombyggnad från direktverkande el till 
berg/alt fjärrvärme på kommunens fastigheter. 

Projektering 
påbörjad. Tidplan 
framflyttad 20/21 
hög pay-off tid, 
fokus har legat på 
solcellprojekt.   

 

3.4 Utveckla en brukarsamverkan mellan 
fastighet och dess hyresgäster. 
 

Brukarsamverkan i 
digitala 
plattformen är 
påbörjad. 
Intranätet har nu 
en sida 

 



”Fastigheter och 
lokaler”   

4.0 Vid nyproduktion sätta upp fler solceller 
på byggnaders tak. 
 

Riktlinjer klara för 
att möjliggöra 
solcellsinstallation 
för nyproduktion 

 

4.1 Utreda om möjligt låta extern part 
installera solceller på kommunens byggnader. 
 
 

Upphandling klar, 
Installation av 745 
Kw kommer 
genomföras under 
2017-2018 på bef. 
fastigheter.   

 

5.0 Påverka SL angående utökad busstrafik. 
 

Kontinuerliga 
möten med SL 

 

5.1 Cykelplanen genomförande fortskrider. 
 

Pågår kontinuerligt   

5.2 Gångplan genomförs. 
 

Pågår kontinuerligt  

5.3 Säkrare skolvägar åtgärdas årligen. 
 

Pågår kontinuerligt  

5.4 Genomföra mobilitets-främjande åtgärder. 
 

Cykelpåsar utdelas 
i september 

 

6. Fortsätta arbetet med genomförande av 
miljöklassad byggnad nivå silver. 

Samtliga 
nybyggen byggs 
för miljöklassning 
silver 

 

7. Ta fram en rutin för om möjligt certifiera 
ombyggnader av kommunens fastigheter. 

En rutin är 
framtagen för 
certifiering för 
ombyggnation. 
Ytterst små 
möjligheter att 
genomför 
certifiering. 

 

8.0 Ta fram en nulägesanalys för dagvatten. 
 

Samtliga 
avrinningsområden 
klar 

 

8.1 En dagvattenanläggning byggs per år. 
 

En påbörjas i år  

9. Bygga enligt giftfri miljö – handlingsplan. 
 

Vi bygger i 
enlighet med vår 
miljöplan 

 

10. Ta fram förslag och beslutsunderlag för 
inrättande av skyddad natur. 

Förslag klart ska 
till Ten 20/9 

 

11. Metoder för hållbar upphandling framtagna 
och införda. Uppföljning ska ske kontinuerligt. 

Arbetet pågår och 
nu testas 
processen. 

 

 



Nytt naturreservat och biotopskyddsområde 
Arbete med ett nytt naturreservat, Norra Igelbäckens naturreservat, har pågått och antogs av 
kommunfullmäktige i april 2018. Arbete med biotopskyddsområde Stora Ängsnäs pågick 
även det under 2018, där kommunfullmäktige i december tog beslut om inrättande. 
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