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Bilaga 6. Uppföljning av miljömål och handlingsplan per augusti 2020 

Mål och åtgärder Resultat per augusti 

2020 

Status 

1.0 Mot fossilfritt bränsle. Förvaltningen har 

som mål att införa 100% HVO i kommunens 

dieselfordon. 

90,49 % av kommunens 

fordon körs nu på 

förnyelsebart 

bränsle 

1.1 Utbyten av fordon ska ske med 

inriktning på gas- och elfordon. 

El-, gas- och hybridbilar 

94 st. 

2.0 Socialförvaltningen och Bygg-och 

miljöförvaltningen samarbetar om 

bilanvändandet för anställda i centrala 

Jakobsberg.  

Bilpool finns med 8 

fordon bokningsbara i 

Outlook 

3.3 Ombyggnad från direktverkande el till 

berg/alt fjärrvärme på kommunens 

fastigheter. 

I de fall det har varit 

möjligt ur ett 

ekonomiskt- och 

miljöförsvarbart 

perspektiv har 

ombyggnation skett 

3.4 Utveckla en brukarsamverkan mellan 

fastighet och dess hyresgäster. 

Brukarsamverkan i 

digitala plattformen är 

påbörjad. Intranätet har 

nu en sida ”fastigheter 

och lokaler”   

5.5 Påbörja för kollektivtrafikens körfält, 

Barkarbyvägens förlängning 

BRT-vägen är färdig och 

invigdes i augusti 2020 

6. Fortsätta arbetet med genomförande av

miljöklassad byggnad nivå silver.

Samtliga nybyggen 

byggs för miljöklassning 

silver1 

8. Bygga enligt giftfri miljö – handlingsplan. Förvaltningen bygger i 

enlighet med 

miljöplanen, även för 

infrastruktur 

11.1 Metoder för hållbar upphandling 

framtagna och införda. Uppföljning ska ske 

kontinuerligt. 

Arbetet pågår, det finns 

en processen som testas 

11.2 I upphandlingar kravställa att 

Entreprenören tar ansvar att kontakta AME 

för att se över reella möjligheter till t.ex. 

praktikplatser. 

Inget resultat, detta pga. 

av rådande 

omständigheter i 

samhället och omvärlden 

1 Förskolan i Kallhäll har som första förskola i Sverige fått Sweden Green Building Councils´ (SGBC) 

guldcertifikat. Guld är det högsta betyget som kan erhållas i "Miljöbyggnad” 


