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1 Sammanfattning 

Den politiska visionen för kommunens miljöarbete är att vi ska vara ett föredöme och bli ledande i miljösverige. Under 2014 kom kommu-

nen på plats nio i Miljöaktuellts årliga ranking av kommunernas miljöarbete. Inför rankingen granskas miljöarbetet på bred front genom 

enkäter, undersökningar och statistik. I jämförelse med 2013 tappade vi åtta placeringar från första plats. Under hösten 2014 togs därför ett 

beslut om att satsa på hållbarhetsarbete för att fortsätta ligga i framkant i miljösverige.  

Till grund för Upplands Väsby kommuns miljöarbete ligger kommunfullmäktiges flerårsplan med budget för 2014-2016 och kommunens 

miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2004. Kommunen miljöcertifierades enligt ISO 14001 år 2010 och en förnyelserevision 

genomfördes under 2013. Miljöledningssystemet omfattar hela den kommunala verksamheten med dess miljöpåverkan. Det innebär att alla 

kommunala verksamheters avdelningar, medarbetare, tjänster och produkter, inklusive gränssnittet mot leverantörer och kunder omfattas.  

Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda mål inom miljöområdet som utgår från kommunens åtta betydande miljöområden. Respek-

tive nämnd hanterade de övergripande miljömålen i sina verksamhetsplaner för år 2014. Det gör att miljömålen följer den ordinarie mål-

processen i verksamheterna. Utöver kommunfullmäktiges flerårsplan, ska de olika verksamheterna följa Upplands Väsby kommuns miljö-

policy. Det innebär bland annat att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt ska arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest 

betydande miljöområdena; 

• avfallshantering, 

• buller, 

• energianvändning, 

• kemikalieanvändning, 

• kompetens, 

• markanvändning, 

• trafik och transporter, 

• vattenanvändning. 

 

I miljöredovisningen beskrivs de betydande miljöområdena. De mål och åtgärder som genomförts inom respektive område redovisas uti-

från kontorens handlingsplaner. Miljöredovisningen avslutas med ett antal miljöindikatorer som visar trenden för några av kommunens 

miljöaspekter. 

 

Trevlig läsning! 

 

Upplands Väsby, 2015-04-29 
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2 Kommunfullmäktiges övergripande miljömål 

Under 2014 har följande miljömål prioriterats: 

•Energiförbrukningen per m² i kommunens lokaler (egna och inhyrda) ska minska med i genomsnitt 3 % årligen.  

Den totala energiförbrukningen för 2014 minskade med 7,6 %. 

Kommunens energieffektiviseringsåtgärder i enlighet med energi- och klimatstrategin har gett gott resultat. Milt väder, flytt från energislu-

kande lokaler och energibesparing i Vilundabadet har gett det goda resultatet.  

•Andelen kommunala fordon som drivs på förnyelsebara bränslen eller el ska öka. Målet är minst 55 % år 2014, gäller kommunkon-

cernen. Andelen fossilfri drivmedelsanvändning ska öka. Målet är minst 50 % år 2014.  

Resultatet för detta mål blev att 58 % av fordonen (inkl. Väsbyhem) drivs på förnyelsebara bränslen eller el. Andelen fossilfri 

drivmedelsanvändning blev för kommunens fordon (exkl. Väsbyhem) ca 35 %.  

Detta mål gäller fordon under 3,5 ton, dvs personbilar och lätta transportbilar. Det är svårare att hitta lämpliga lätta transportbilar som drivs 

på förnyelsebara bränslen än det är att hitta personbilar. Under året köptes ytterligare tre elbilar in till kommunen.  

•Alla kommunalt finansierade verksamheter ska källsortera och i möjligaste mån sortera ut sitt matavfall. Målet för 2014 var att 

minst 50 % av de kommunalt finansieradeverksamheterna skulle sortera ut sitt matavfall. 

Det var vid sammanställningen 46 % av de kommunalt finansierade verksamheterna som samlade in matavfall under 2014.  

Det insamlade matavfallet körs till en rötgasanläggning i Uppsala och blir där biogas till fordon och biogödsel till lantbruket. Under 2014 

har en kartläggning av källsorteringsmöjligheterna i verksamheterna gjorts och ny leverantör för hämtning av avfall har upphandlats. 

Närmiljöteamet har börjat hämta verksamheternas farliga avfall. 

•Utsläppet av växthusgaser ska minska (halveras fram till 2020 jämfört med 1990 års värden). 

De senaste värdena som finns tillgängliga från nationella emissionsdatabasen visar på en minskning med 23 % till år 2012 jämfört 

med 1990, för den geografiska ytan.  

För att nå målet behöver kommunen samarbeta med andra aktörer inom den geografiska ytan. Projektet ”Hållbara Väsby” ska leda till en 

plattform för ökat samarbete.  
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3 Åtgärder inom de åtta betydande miljöområdena 

Kommunens miljöaspekter har sammanfogats i betydande miljöområden där kommunens verksamheter har konstaterats ha en betydande 

miljöpåverkan. Här följer en kort beskrivning om varje betydande miljöområde samt vilka aktiviteter/åtgärder som utförts under året. 

Kommunens verksamheter var under 2014 indelade i sex kontor; kommunledningskontoret, kontoret för samhällsbyggnad, miljö- och häl-

soskyddskontoret, stöd och process, kundvalskontoret och Väsby Välfärd. Varje kontor har kommit olika långt i antalet nedbrutna mål och 

handlingsplaner ute i verksamheterna. Alla mål, nyckeltal och handlingsplaner kommer från den miljöinriktade delen i verksamhetsplaner-

na vilket betyder att alla verksamheter som lagt in vilka mål, nyckeltal och handlingsplaner de ska arbeta med under året, automatiskt häm-

tas in under respektive miljöområde.  

3.1 Avfallshantering  

Kommunen följer den tidigare framtagna avfallsplanen och ansvarar för att ta 

fram handlingsplaner för att nå avfallsplanens mål. Kommunen ansvarar också 

för att upphandla avfallsentreprenörer för hämtning av hushållsavfall i hela 

kommunen. 

Kommunens egna verksamheter ansvarar själva för att ha en fungerande av-

fallshantering. Hanteringen ser olika ut på olika verksamheter beroende på vil-

ket avfall som uppkommer samt vilka sorteringsmöjligheter som finns att 

tillgå. För att underlätta för verksamheterna finns ramavtal med entreprenörer 

för insamling av olika sorters avfall. För hämtning av förpackningar och retur-

papper har kommunen avtal med Il Recycling och Office Recycling. För hämt-

ning av hushållsavfall, matavfall samt slam och fett gäller samma entreprenörer 

som för hushållen i kommunen. Sedan våren 2014 sköter Närmiljöteamet bort-

transport av farligt avfall från de egna verksamheterna. 
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Återvinningen av 

material ska öka 

(TFU) 

 Andel av hus-

hållsavfall som 

materialåtervinns. 

32 % 24 % Pilotprojekt för för-

bättrat insamlingssy-

stem 

För att underlätta möj-

ligheten att sortera ska 

insamlingssystemens 

tillgänglighet vara mer 

anpassade efter kun-

dernas behov. Så 

många hushåll och 

verksamheter som 

möjligt ska ha möjlig-

het att få förpacknings-

avfall hämtat från 

fastigheten. Ett pilot-

projekt med förbättrat 

insamlingssystem för 

avfall från hushåll 

genomförs i minst ett 

bostadsområde. En 

utredning med om-

världsanalys ska visa 

vilka system som är 

mest lämpliga för för-

hållande i Upplands 

Väsby. 

Pilotprojektet har planerats 

under året och halva genom-

förandefasen är gjord. Två 

testområden samt deltagare i 

områdena har valts. En 

plockanalys på deltagarnas 

hushållsavfall genomfördes i 

början av oktober, i syfte att 

se potentiella förändringar 

av andel förpackningar och 

tidningar i hushållsavfallet 

innan och under insamling-

en. Insamlingen startade 21 

oktober. 

Upphandling in-

samling och revide-

ring av avfallsföre-

skrifter (TFU) 

Upphandling av av-

fallshämtning i Upp-

lands Väsby pågår 

under 2014 och nytt 

avtal kommer att teck-

nas med entreprenörer 

under 2015. 

Förfrågningsunderlaget för 

upphandlingen av hushålls-

avfall var på remiss. Däref-

ter har upphandling enligt 

LOU genomförts och anbud 

har inkommit. Beslut om 

entreprenörer tas år 2015. 

Arbetet med att revidera 

avfallsföreskrifter med till-

hörande tillämpningsanvis-

ningar har påbörjats.  
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

    Planera och följa upp 

kommunens avfalls 

miljöpåverkan (TFU) 

Alla kommunala verk-

samheters avfall ska 

hanteras på ett före-

dömligt sätt. Kontoret 

för samhällsbyggnad 

ska planera hantering 

av avfall från kommu-

nens verksamheter och 

erbjuda tjänster för 

insamling av avfall 

från dessa. En ny av-

fallscontroller ska öka 

medvetenhet om av-

fallshantering och 

avfallets miljöpåver-

kan. 

Avfallsverksamheten 

ska i samarbete med 

närmiljöteamet samla 

in farligt avfall från 

kommunens verksam-

heter och se till att alla 

verksamheter har möj-

lighet att källsortera. 

I början av året anställdes en 

avfallscontroller. Under året 

har en kartläggning av de 

kommunala verksamheter-

nas avfallshantering genom-

förts. Närmiljöteamet har 

börjat hämta farligt avfall 

från verksamheterna. Nytt 

avtal kring hämtning av 

förpackningar och tidningar 

från verksamheterna teckna-

des i maj och inventering 

samt uppstart med entrepre-

nörerna har skett. För att öka 

kundservicen gentemot 

kommunala verksamheter 

har en grupp skapats på 

intranätet som en webbase-

rad kundtjänst och ett in-

formationsmöte har hållits 

för att informera verksam-

heterna om kommunens 

olika avfallstjänster. 

Sortering av 

matavfall ska öka 

(TFU) 

Minst 20 procent 

av hushållens 

matavfall ska 

sorteras ut för 

biologisk behand-

ling inklusive 

hemkompostering 

Andel av hushål-

lens matavfall 

som sorteras ut 

för biologisk 

behandling inkl 

hemkompostering 

och avfallskvar-

nar.  

15,8 % 13 %    
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Mängd matavfall 

som sorteras ut 

för biologisk 

behandling inkl 

hemkompostering 

och avfallskvar-

nar.  

14,2 

kg/inv 

12,3 

kg/inv 

Informationsinsatser 

för avfallsfrågor 

(TFU) 

Kommunikation i 

avfallsfrågor genom-

förs av kommunen och 

av kommunens dotter-

bolag SÖRAB.  

Under året har det bland 

annat informerats om matav-

fallsinsamlingen i informat-

ionsbladet som skickas med 

fakturan till villahushållen. I 

dagsläget har 28 procent av 

villahushållen matavfallsin-

samling. En positiv trend 

med kontinuerlig anslutning 

av bostadsrättsföreningar 

noteras. I dagsläget har 50 

procent av lägenheterna i 

kommunens flerbostadshus 

matavfallsinsamling. Väsby-

hem AB har nu matavfalls-

insamling i alla sina fastig-

heter. Andra informationsin-

satser så som sopteater till 

elever i årskurs fyra har 

genomförts under året.  

Verksamheterna 

ska källsortera och 

där det är möjligt 

sortera ut sitt 

matavfall (Stöd & 

process, SP) 

Insamling av 

matavfall ska 

öka. 

Matavfall, insam-

lad mängd från 

kommunhuset  

1 717 kg 1 605 kg    

Andel kommunalt 

finansierade verk-

samheter som 

källsorterar sitt 

matavfall ska öka. 

(Kundvalskontoret, 

KVK) 

    Undersöka möjlig-

heten att införa in-

samling av matavfall. 

(KVK, Familjerätts-

nämnden) 

Avser Familjerätt i 

Pyramidhuset på Indu-

strivägen 

Sortering av matavfall har 

införts hösten 2014 
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3.2 Buller  

Kommunens läge i förhållande till Arlanda flygplats, järnväg och stora 

vägar gör att buller från flyg- tåg- och biltrafiken är påtaglig. Buller kan 

även förekomma från andra verksamheter till exempel från fläktar och 

vid lastning och lossning av varor. Entreprenader och övriga byggnads-

arbeten är andra exempel där bullerhänsyn måste tas för att inte störa 

omgivningen alltför mycket.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret utövar tillsyn över buller från trafik, 

byggnadsarbeten, restauranger m.m., framförallt för att begränsa ljud-

störningar i bostadsområden. 

Under 2014 har kommunen varit aktiv i överklagandet av miljötillståndet för Arlanda flygplats. Syftet är att få ner flygbullret över de centrala delarna 

av kommunen genom till exempel kurvade inflygningar. 

3.3 Energianvändning 

Kommunen äger många fastigheter och har ansvar för många servicefunktioner som är energikrä-

vande, såsom pumpstationer och gatubelysning. Ett av kommunens övergripande miljömål handlar 

om att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler.  

Ett exempel på vad som görs inom området är brukarsamverkan, ett projekt som drivs av energi-

controllern med syfte att minska energianvändningen i för- och grundskolor. Kommunen har ut-

format en metod som involverar elever, lärare och övrig personal i skolorna. Dessutom innefattas 

även privata verksamheter som hyr in sig i kommunala lokaler. Kommunens för- och grundskolor 

är i projektet indelade i tre områden kallade Område 1, 2 och 3. 

Efter en inledande energikartläggning erbjuds anpassade utbildningsinsatser för olika åldersgrup-
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per och energironder med personal. Verksamheterna hålls informerade om sin energianvändning genom månadsvis energistatistik och upp-

rättar sina egna rutiner för att minska energianvändningen. Projektet kommer slutligen att inkludera samtliga typer av verksamheter som 

finns i kommunen. 

Nämndens mil-

jömål 

Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Energiförbruk-

ningen per 

kvadratmeter i 

kommunens loka-

ler ska minska 

med i genomsnitt 

tre procent årligen 

(TFU). 

 Använd mängd 

olja (TFU) 

0 m
3
 0 m

3
 Systematiskt 

energieffektivise-

ringsarbete (TFU) 

Fortsatt arbete med bru-

karsamverkan. 

Energicontrollern har 

uppföljningsmöten en gång 

i månaden med fastighets-

driften. Där analyseras 

statistiken för samtliga 

objekts energianvändning. 

Avvikelser noteras och 

följs upp. Här informeras 

också om planerade och 

akuta insatser.  

I samråd med fastighets-

drift, affärsområdesansva-

riga och projektledare för 

planerat underhåll föreslår 

och utreder energicontrol-

lern energiinvesteringsin-

satser. Samtliga investe-

ringar beräknas med Life 

Cycle Cost. 

Brukarsamverkan är inne på 

Område 3. Projektet har stor 

potential och enligt resultat från 

Område 2, finns möjligheter att 

spara mer än 600 MWh el per år 

genom förbättrade rutiner. Detta 

skulle generera minskade koldi-

oxidutsläpp med 510 ton.  

Under 2016 går projektet vidare 

med verksamheter inom om-

sorg.  

Fjärrvärmeför-

brukning, lokaler 

(ej normalårskor-

rigerad) (TFU) 

6 944 

MWh 

8 322 

MWh 

Elförbrukning, 

lokaler (ej nor-

malårskorrigerad) 

(TFU) 

17 193 

MWh 

18 707 

MWh 

Ursprungsmärkt el 

(förnybar, ej nor-

malårskorrigerad) 

(TFU) 

17 193 

MWh 

18 707 

MWh 

Användning egen-

producerad förny-

bar el (TFU) 

4 820 

MWh 

5 958 

MWh 

Bränslemix fjärr-

värme, andel fossi-

lenergi (TFU) 

14 % 16 % 

Energiförbrukning 

i kommunens 

fastigheter (TFU) 

22 414

MWh 

25 109 

MWh 
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Klimatkorrige-

rad energian-

vändning per 

kvadratmeter i 

kommunens 

lokaler ska 

minska (TFU) 

Klimatkorrigerad 

energianvändning 

kWh/m
2
 i kommu-

nens lokaler, ex-

klusive Vilunda-

badet  

158 

kWh/m
2
 

171 

kWh/

m
2
 

   

  Energiförbrukning 

i offentlig belys-

ning (TFU) 

2 623 

MWh 

2 578 

MWh 

Påbörja arbete 

med upprustning 

av offentlig be-

lysning 

Börja arbeta efter plan för 

upprustning och utbyte av 

gamla armaturer och stol-

par för möjlig energieffek-

tivisering samt bättre 

dokumentation av belys-

ningsbeståndet. Under 

förutsättning att investe-

ringsanslag beviljas. 

 

Fördjupa samar-

bete och dialog 

med företagare, 

föreningar och 

medborgare kring 

miljö- och klimat-

frågan (Kommun-

 Antal företag som 

tecknat Klimatav-

tal Väsby. 

47 37    

 Totalt antal företag 

som gått med i 

Klimatavtal Väsby 

sedan starten.  

51 41    
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

ledningskontoret, 

KLK) 
    Miljöfrågor i 

samverkan (KLK) 

Samarbete med det lokala 

näringslivet sker bland 

annat genom 

- Klimatavtal Väsby, som 

innebär att företag åtar sig 

att minska sin klimatpå-

verkan. Ambitionen är att 

fler företag, även inom 

välfärdstjänstsektorn, 

tecknar avtal samt att re-

sultatet av miljöåtgärderna 

redovisas bättre. 

- Aktiviteter riktade till 

allmänheten t ex tillsam-

mans med föreningar ge-

nom miljöstöd, utvärderas 

under året.   

- Andra samarbeten i nät-

verk och med t ex högsko-

lor ska utvärderas och 

utvecklas. 

- Kommunen har energi- 

och klimatrådgivning riktat 

till både allmänhet och 

företag i kommunen. 

Under året har vi uppnått målet 

med antal företag som tecknat 

Klimatavtal Väsby. 

Utvärdering av miljöstöd till 

föreningar visar att det blivit 

mer känt att stödet finns. Under 

2014 betalades stöd ut till sju 

föreningar. 

Energi- och klimatrådgivningen 

har i samarbete med cykelfräm-

jandet haft cykelkurser för 

vuxna under vår och höst. Ett 

mycket uppskattat arrangemang 

bland deltagarna som också 

innebär ett lyft inom områdena 

integration, jämställdhet och 

folkhälsa. 

Ett samarbete med Energigym-

nasiet och Naturskolan har av-

slutats under året. Projektet 

hette "Elever bygger för elever" 

och där har gymnasieelever 

byggt fungerande miniatyrmo-

deller ett vågkraftverk, vind-

kraftverk och solluftvärmare 

som Naturskolan ska använda i 

undervisningen. 

Många andra har varit intresse-

rade av vårt miljöarbete och vi 

har tagit emot flera studiebesök. 

Vid all nybyggnat-

ion och planering 

ska miljövänligare 

och effektivare 

Vid all ny-

byggnation 

och planering 

ska miljövän-

Andel nybyggda 

en- och tvåbo-

stadshus där slut-

besked skrivits 

100 100    
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

energiförsörjning 

än lagstadgat re-

kommenderas. 

(Byggnadsnämn-

den, BN) 

lig och effek-

tiv energiför-

sörjning efter-

strävas. Verka 

för energief-

fektivt byg-

gande. (BN) 

först efter att 

byggnaden varit i 

drift under en 

vinter (som alltså 

tagits i bruk med 

interimistiskt slut-

besked). (BN) 

Energiförbrukning 

per kvadratmeter i 

kommunens egna 

lokaler ska 

minska. (SP) 

Uppmuntra till 

energisparbe-

teende på 

arbetsplatsen 

(SP) 

Andel avstängda 

grenkontakter vid 

hemgång. (SP) 

90 % 90 % Släck alla lampor 

och stäng av all 

utrustning kring 

arbetsplatsen vid 

hemgång. 

Innan man går hem stänger 

man av all utrustning kring 

arbetsplatsen och släcker 

alla lampor. Koppla in all 

utrustning på grenuttaget 

med strömbrytare och 

stäng av den. 

Fortsatt kontroll och påminnelse 

har gjort att de flesta fortsatt gör 

rätt. 

Energi- och kli-

matrådgivning 

(SP) 

 Antal kontaktade 

föreningar enligt 

"Energismart brf" 

(Specialistenheten) 

0 2   Alla bostadsrättsföreningar i 

kommunen bjöds in till ett ener-

giseminarium på hösten med 

föreläsare där det även informe-

rades om ”Energismart brf”. 9 

brf:er deltog. 

 Besökare vid olika 

evenemang 

(energi- & klimat-

rådgivningen) 

(Specialistenheten) 

1400 95   Här är Earth Hour, trafikant-

veckan, cykelkursen och energi-

seminariet inräknat. 

 Antal besökande 

klasser till "Spelet 

om energin" på 

tekniska muséet 

(Specialistenheten) 

9 9    
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3.4 Kemikalieanvändning 

Många av kommunens verksamheter kan vara med och påverka valet och mängden av de kemika-

lier som används. Det är viktigt att ta med kemikaliehänsyn tidigt i planering och upphandling av 

till exempel ett bygg- eller anläggningsprojekt. Andra verksamheter där det används kemikalier är 

städning och rengöring samt spridning av gödsel och bekämpningsmedel på gräsmattor och i 

parkområden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn av kemikalieval och hantering i så-

väl kommunala som privata verksamheter.  

 

 

Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens mil-

jömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Alla resultatenheter 

inom Väsby Välfärd 

ska ha en säker ke-

mikalieanvändning 

(Styrelsen för Väsby 

Välfärd) 

Kemikalieanvändningen 

ska vara säker och i 

enlighet med gällande 

föreskrifter (Runby 

skola) 

Andel laborationer som inne-

fattar miljöfarliga kemikalier 

som har en skriftlig riskbe-

dömning (Runby skola) 

100 % -    

Andel laborationer med mil-

jöpåverkande produkter som 

åtföljs av en skriftlig riskbe-

dömning (Runby skola) 

100 % - Riskbedömningar 

vid laborationer 

(Runby skola) 

Tillse att riskbe-

dömningar finns 

vid samtliga labo-

rationer som inne-

fattar miljöfarliga 

kemikalier 

Säker förvaring av 

kemikalier i venti-

lerat skåp i kemi-

preppen 

Undervisa kemie-

leverna om in-

samling av miljö-

farliga kemikalier 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens mil-

jömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

   Hantering av 

säkerhetsdatablad 

(Runby skola) 

Finslipa rutinerna 

så att transportdo-

kument och säker-

hetsdatablad för-

varas på rätt ställe 

 

 

3.5 Kompetens 

Den mest miljöpåverkande verksamheten kommunen har inom kompetensområdet är skolans 

integrering av miljöfrågorna i undervisningen. I den nationella läroplanen är bl.a. följande mål 

uppsatta:  

 Varje elev ska känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande 

ekologiska sammanhang 

 Varje elev ska ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön 

Kommunen driver även Naturskolan. Naturskolan vill öka intresset och kunskapen kring naturen 

och miljöfrågorna genom att bland annat erbjuda elever och lärare undervisning utomhus som 

komplement till den undervisning som sker i klassrummen. Kommunen arbetar aktivt för att öka 

alla medarbetares kompetens inom miljöfrågor, samt öka barnens/elevernas kunskap om ekolo-

giska samband.  

Under våren genomfördes även miljöprojekt tillsammans med elever i Väsbyskolan tillsammans 

med kommunens mangafigurer Anzu och Zack. Projekten ställdes ut i Väsby Centrum i början 

av juni.  
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Naturskolan ska 

bidra till att öka 

elevernas frilufts-, 

miljö- och naturin-

tresse. (Miljö- & 

hälsoskyddskontoret) 

 Andel elever som 

uppger ökad kun-

skap i frilufts-miljö- 

eller naturkunskap 

efter deltagande i 

Naturskolans verk-

samhet  

0 %  Genomföra en 

undersökning för att 

kunna se resultat av 

Naturskolans verk-

samhet.  

Genom en enkätun-

dersökning ska nämn-

den kunna se och följa 

resultat av Natursko-

lans verksamhet. 

Undersökningen 

kommer genomföras 

under hösten på de 

verksamheter som 

besökt Naturskolan 

under året. 

Enkäten kommer 

skickas ut retroaktivt 

till de som medverkat i 

Naturskolans verk-

samhet under våren 

och direkt efter besök 

till de lärare och elever 

som besöker Natursko-

lan efter sommaren 

2014. 

Nämnden ska verka 

för en sund inom-

husmiljö i bostäder 

och offentliga mil-

jöer. (Miljö- & häl-

soskyddskontoret) 

 Andel av totala 

antalet lägenheter i 

flerbostadshus som 

ingår i fastighetsä-

garprojektet och 

som har kontrolle-

rats.  

86 % 75 % Tillsyn av fastighets-

ägare till flerbo-

stadshus.  

Ett stort tillsynspro-

jekt som Miljö- och 

hälsoskyddskontoret 

påbörjat 2012 för att 

bedriva tillsyn på 

fastighetsägare som 

äger flerbostadshus. 

Projektet omfattar 

både allmännyttan och 

privata fastighetsägare 

och bostadsrättsför-

eningar. Projektet 

innebär  tillsyn inom 

hela miljöbalkens 

område vilket också 

ger samsyn mellan 

ämnesgrupperna. 

 

 Samtliga elever 

deltar i skolans 

profilundervisning i 

hälsa och friluftsliv 

(Runby skola) 

Andel elever som 

deltar i skolans 

undervisning i hälsa 

och friluftsliv 

100 % - Undervisning i hälsa 

och friluftsliv 

Årsplanering för samt-

liga årskurser i fri-

luftsliv. Regelbundet 

samarbete med Natur-

skolan. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

 Skolans elever ska 

delta i aktiviteter i 

kommunens ener-

gisparprojekt kring 

brukarsamverkan 

(Runby skola) 

  - Brukarsamverkan  Teater för F-3 VT 

Besök på Tom Tits för 

4-6 VT 

Åk 7-9 inkluderas från 

och med HT 

Aktiviteter för F-6 

genomförda under 

vårterminen. 

Åk 7-9 har ännu inte 

gjorts delaktiga i pro-

jektet. 

 Säkra att eleverna 

får utbildning och 

kunskaper gällande 

mijlö och hållbar 

utveckling i enlighet 

med den statliga 

läroplanen och 

kursplanerna i samt-

liga ämnen (Runby 

skola) 

Andel elever som 

får kompetenshöj-

ning genom under-

visning enligt 

grundskolans läro-

plan  

100 % - Miljöperspektivet i 

läroplanen och samt-

liga kursplaner 

Genom ett miljöper-

spektiv får eleverna 

möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö 

de själva direkt kan 

påverka och att skaffa 

sig ett personligt för-

hållningssätt till över-

gripande och globala 

miljöfrågor. Under-

visningen ska belysa 

ur samhällets funkt-

ioner och vårt sätt att 

leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa 

hållbar utveckling (Ur 

Läroplanen för grund-

skolan 2011). 
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3.6 Markanvändning 

Markanvändningen i Upplands Väsby har eller kan ha stor miljöpåverkan på flera olika sätt. En 

viktig åtgärd är kontrollen och hanteringen av förorenad mark, men också sådana faktorer som till-

gång till grönområden. Planering och skötsel av parker och natur är en del av detta område. Kom-

munstyrelsen har det övergripande ansvaret för natur- och vattenvårdsarbetet inom kommunen. 

Mellankommunal samverkan sker bland annat kring grönkilarna.  

Sättra naturreservat och Vallensjö är exempel på skyddade områden i kommunen. Det pågår ett 

arbete med att även göra Törnskogen till naturreservat. 

 

 

Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Ökad miljöhänsyn 

på kommunens 

naturmark. (TFU) 

 Antal biologiska 

torg (TFU) 

14 12 Skötselavtalet "Bio-

logiska Torg" teck-

nas med boende för 

att öka biologisk 

mångfald i tätorten.  

Biologiska Torg är 

ett skötselavtal som 

tecknas mellan 

kommunen och 

kommunmedborgare 

som är villiga att 

lägga ner ideella 

krafter i att sköta 

kommunens natur-

mark. Syftet ska vara 

att öka biologisk 

mångfald och öka 

engagemanget för 

naturvärden. 

Ett avtal om skötsel av 

biologiskt torg har träf-

fats vid Norrsundagränd, 

och antalet biologiska 

torg uppgår nu totalt till 

14 inom kommunen. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

 Hektar restaurerad 

naturmark (TFU) 

  Restaurering av 

naturmark för ökade 

naturvärden (TFU) 

Årligen ska minst 

fem hektar skogs-

mark skötas eller 

restaureras på sådant 

sätt att naturvärdena 

förhöjs eller säker-

ställs. 

Under året har ca 20 

hektar skogsmark på 

Norra Berget restaurerats 

med fokus på ökad biolo-

gisk mångfald. Ytterli-

gare ca tio hektar har 

under hösten restaurerats 

i Sandaskogen och 

Grimstaby. 

Öka effektiviteten i 

markanvändningen i 

centrala och kollek-

tivtrafiknära områ-

den (Byggnads-

nämnden) 

Tillhandahålla geo-

data, GIS-data och 

mättjänster.  (Kart- 

och GIS-enheten) 

Geodata, GIS-data 

och mättjänster 

tillgängliga och 

levererade. (Kart- 

och GIS-enheten) 

3 st     

Öka effektiviteten i 

markanvändningen i 

centrala och kollek-

tivtrafiknära områ-

den. (Byggnads-

nämnden) 

Andelen planlagda 

bostäder med bra 

kollektivtrafiklägen 

ska vara minst 

80 % (definition 

enl. trafikstrate-

gin). 

83 % 80 % Öka effektiviteten i 

markanvändningen i 

centrala och kol-

lektivnära områden.  

Kontinuerligt arbeta 

med planering för 

förtätning av centrala 

delarna samt skapa 

förutsättningar för 

markanvisningar i 

centrala lägen. 

Planeringsarbete har 

pågått/pågår bland annat i 

Fyrklövern, Väsby entré, 

Trädgårdsvägen, Älvsun-

dadalen, Odenslunda och 

Prästgårdsmarken. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

 Ta fram ekologisk 

utvecklingsplan 

(KLK) 

   Ekologisk utveckl-

ingsplan tas fram 

(KLK) 

Blir en del av arbetet 

med kommunens 

översiktsplan. Revi-

dera, utveckla och 

digitalisera grönpla-

nen samt samman-

föra den med vatten-

planen i en ekologisk 

utvecklingsplan. 

Planen ska utgöra ett 

lättillgängligt och 

modernt planerings-

underlag för skötsel, 

skydd och utveckling 

av park-, natur- och 

vattenområden i 

Upplands Väsby som 

geografisk yta. 

Beslut har fattats om att 

starta arbetet med att ta 

fram en ekologisk ut-

vecklingsplan. Arbetet 

startar i januari 2015. 

Den ekologiska utveckl-

ingsplanen ska utgöra ett 

flexibelt planeringsun-

derlag för vatten- och 

naturområden i kommu-

nen samt presentera tyd-

liga prioriteringar för 

utveckling och skötsel av 

dessa. 

I en förstudie, som ge-

nomförts under 2014 har 

strategier och metoder för 

kartering av ett antal 

ekosystemtjänster tagits 

fram samt förslag på 

metodik för att kartlägga 

dessa. 
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3.7 Trafik/transporter 

Transportområdet är såväl komplext som omfattande och kommunen kan göra 

viktiga insatser vad gäller såväl medarbetarnas egna tjänsteresor, stimulering av 

kollektivtrafik som miljöhänsyn vid inköp och upphandling.  

Kommunen arbetar aktivt med att minska föroreningar från trafik, energianlägg-

ningar och andra källor till utsläpp. Detta görs bland annat genom att förbättra 

tillgången till gång- och cykelvägar, minska utsläppen från arbetsfordon, ha vi-

deokonferenser och telefonmöten i stället för att resa.  

Utsläpp från transporter bidrar till klimatförändringen. Kommunen har ett aktivt 

klimatarbete som sammanfattas i energi- och klimatstrategin. Utmed E4:an är 

luften så påverkad av föroreningar från biltrafik att miljökvalitetsnormen för 

luftkvalitet överskrids. Även utmed andra trafikerade gator och vägar är luften 

påverkad. 

Nämndens mil-

jömål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Öka andelen kli-

matsmarta trans-

porter (KLK) 

 Antal bokningar i cykelpoo-

len (KLK) 

114 230    

Ersättning för användning 

av privat bil i tjänsten 

(KLK) 

88 526 

kr 

95 382 

kr 

 Antalet barn 

som får skjuts 

med bil till 

skolan ska 

minska (Runby 

skola) 

Frågan ska diskuteras och 

protokollföras på minst två 

skolråd/år 

 - Arbeta för minskad 

skjutsning till 

skolan 

Uppmana ele-

ver och vård-

nadshavare på 

föräldramöten 

och klassråd att 

samåka, cykla 

eller prome-

nera till skolan 

i stället för att 

ta bilen 

Skolan deltog i kommu-

nens tävling "Gå och 

cykla till skolan". Vi fick 

dock inga priser. Vi kom-

mer att delta igen nästa 

läsår, och hoppas att in-

formationen kommer 

tidigare än i år. 
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Nämndens mil-

jömål 

Verksamhetens 

miljömål 
Nyckeltal 

Resultat 

2014 

Resultat 

2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

  Drivmedelsförbrukning, 

bensin (arbetsfordon >3,5 

ton) (TFU) 

2 266 

liter 

3 193 

liter 

   

  Drivmedelsförbrukning, 

diesel (arbetsfordon >3,5 

ton) (TFU) 

19 804 

liter 

22 909 

liter 

   

  Klimatkompensation för 

flygresors koldioxidutsläpp, 

anger kg CO2 (SP) 

28 121 

kg CO2 

52 923 

kg CO2 
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3.8 Vattenanvändning 

Dricksvattnet i Upplands Väsby kommer från Mälaren och Görvälnverket i Järfälla 

kommun. I kommunen ligger Hammarby grundvattentäkt som är en av de vattentäkter 

som ska försörja Stockholm om Görvälnverket får driftproblem. I skyddsområdet för 

vattentäkten gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsområdet omfattar stora delar av 

tätorten inklusive E4:an. Grundvattnet är påverkat av saltspridning på vägen.  

Avloppsvattnet skickas till Käppalaverket på Lidingö där det renas innan det skickas ut 

till Östersjön. I kommunen finns även enskilda avloppsanläggningar som kan vara en 

miljörisk för grund- och ytvatten.  

Andra viktiga frågor inom området är omhändertagande av dagvatten samt skydd av 

grundvatten, sjöar och andra vattendrag. Arbetet med vattenvårdsprojekt sker oftast i 

samverkan med grannkommunerna, genom Oxunda Vattensamverkan. Kommunen ar-

betar nu även med bildandet av ett grundvattenråd.  Under året togs en klimat- och sårbarhetsanalys fram som kopplar till bland annat vat-

ten och översvämningsproblematik. Inom Oxunda Vattensamverkan har ett jordbruksprojekt startats för att minska övergödningen från 

jordbruket till vattendragen inom Oxundaåns avrinningsområde. Kommunens dagvattenpolicy håller på att uppdateras.  

Nämndens miljömål 
Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Nämndens tillsyn ska 

bidra till att uppnå 

miljökvalitetsnormer-

na för vatten (Miljö- 

& hälsoskyddskon-

toret) 

 Andel enskilda av-

lopp som har inven-

terats (Miljö- & 

hälsoskyddskon-

toret) 

20 %  Genomföra invente-

ring av samtliga en-

skilda avlopp i kom-

munen till 2016.  

En projektbeskrivning 

och planering av in-

venteringsarbetet ska 

ligga till grund för 

inventeringen. 

Inventeringen är upp-

startad och 50 st av 

ca 250 enskilda av-

loppsanläggningar har 

besökts. 

 Andel dagvatten-

dammar som har fått 

tillsyn. (Miljö- & 

hälsoskyddskon-

toret) 

0 %  Bedriva tillsyn på 

samtliga dagvatten-

dammar under peri-

oden 2014 - 2016.  

Det innebär att det 

efter utförd tillsyn ska 

finnas krav på skötsel-

planer och kontroll-

program för samtliga 

dagvattendammar. 

Personalsituationen på 

kontoret har inneburit 

att tillsynen av dagvat-

tenanläggningarna inte 

har kunna påbörjats. 
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Nämndens miljömål 
Verksamhet-

ens miljömål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 2014 

Resul-

tat 2013 
Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Ta fram en strategi för 

bedömningen av dag-

vattenanläggningar.  

En strategi ska visa 

insatser och kom-

mande åtgärder för hur 

kommunen ska ställa 

krav på dagvattenan-

läggningar. 

Ett utkast till strategi är 

framtaget och beräknas 

vara klar våren 2015.  

 

3.9 Övrigt 

En del aktiviteter inom miljöområdet kan inte tydligt kopplas till något av de betydande miljöområdena. Under området ”övrigt” sammanställs de akti-

viteterna.  

Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Bedriva ett syste-

matiskt miljöarbete 

för förnyad miljö-

certifiering. (KLK) 

 Godkända perio-

diska revisioner 

samt förnyad certi-

fiering 2016 

1 1 Fortsätta leda 

arbetet med miljö-

ledningssystemet 

för bibehållen 

certifiering. 

Säkerställa att de 

olika kravelementen i 

ISO 14001-

standarden uppfylls i 

hela organisationen. 

Arbetet innebär bland 

annat att uppdatera 

verksamhetsrutiner, 

aktualisera miljöa-

spekter och miljöin-

dikatorer. Lämna 

underlag till miljömål 

inför budgetarbetet 

och beskriva hur 

verksamheterna han-

terar målen i sina 

Nuvarande certifikat gäl-

ler till 2016. Årliga perio-

diska revisionen i mars 

gav fem mindre avvikel-

ser. Rapporteringen av 

avvikelserna är godkänd. 

Ledningens genomgång 

på koncernledningen 

genomfördes i juni och i 

december. Ny ISO 14001 

standard är på gång och 

troligen klar till somma-

ren 2015. Vi bevakar och 

försöker förbereda organi-

sationen på vad som blir 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

verksamhetsplaner 

ingår liksom att följa 

upp mål, nyckeltal 

och handlingsplaner. 

Därutöver ska: 

- Säkerställas att 

miljöhandlingsplaner 

finns för varje verk-

samhet 

- Ledningens genom-

gång ske två gånger 

per år   

- En periodisk revis-

ion av extern revisor 

årligen genomföras i 

hela organisationen.  

- Kommunicera resul-

taten från miljöarbe-

tet till medarbetare 

och andra intressenter 

nytt i den. 

Vara ett föredöme 

inom miljöområdet 

(KLK) 

 Ranking miljöbästa 

kommun i Miljöak-

tuellts undersök-

ning. (KLK) 

9 1 Föredöme i kom-

munsverige 

Ta initiativ och aktivt 

engagera sig i samar-

beten och strategiska 

kontakter på miljö-

området. Detta möj-

liggörs t ex av att 

- aktivt delta i nätver-

ket Klimatkommu-

nerna  

- delta i Energimyn-

dighetens program 

Uthållig kommun 

- aktivt sprida erfa-

renheter inom miljö-

Det nya uppdraget om att 

höja ambitionerna i miljö-

arbetet och ta fram en 

strategisk handlingsplan 

för detta har påbörjats 

genom projektet”Hållbara 

Väsby”. 

Nulägesanalys gjordes 

hösten 2014 utifrån stan-

darden: ledningssystem 

för hållbar utveckling i 

kommun, landsting och 

regioner.  

Aktiviteter som fram-
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

området till andra via 

seminarier, studiebe-

sök och liknande. 

- utveckla hållbar-

hetsaspekten i sam-

hällsbyggnadsproces-

sen främst avseende 

energi-, mark- och 

vattenfrågor. Ingår 

även som en del av 

arbetet med över-

siktsplanen. 

kommer ur den strategiska 

handlingsplanen ska föras 

in i verksamhetsplane-

ringen 2016 så att själva 

aktiviteterna görs i den 

ordinarie verksamheten. 

    Driva genomfö-

randet av kom-

munens energi- 

och klimatstrategi 

(KLK) 

Alla verksamheter 

och kontor omfattas 

av strategin och 

handlingsplanen. Ha 

ett övergripande 

ansvar för att strate-

gin hålls aktuell och 

att uppföljningar 

görs. Aktiviteter är 

bland annat att byta 

ut delar av fordons-

flottan till biogasbilar 

samt att upprätta en 

halvöppen bilpool. 

Flera aktiviteter i 

grön IT-plan ingår 

även i energi- och 

klimatstrategin. Arbe-

tet kopplas till den 

nationella klimat-

färdplanen. 

Kommunen beviljades 

stöd från Energimyndig-

heten för 2014. Nuva-

rande stöd löper fram till 

årsskiftet 2014. En slut-

rapportering till Energi-

myndigheten sker i mars 

2015. I dagsläget finns 

ingen information om 

ytterligare stöd för kom-

mande år. I arbetet med 

energi- och klimatstrate-

gin har representanter från 

hela kommunkoncernen 

varit med. Kopplat till 

energi- och klimatstrate-

gin finns en handlingsplan 

med aktiviteter som byg-

ger på kontorens och de 

kommunala bostadsbola-

gens verksamhetsplaner.  
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Följa upp aktiviteter 

och handlingsplaner 

i Grön IT plan 

(KLK) 

    Slutföra grön IT-

plan (KLK) 

Under 2014 ska ställ-

ning tas till eventuell 

förlängning och/eller 

revidering av planen. 

Överväg ett samlat 

styrdokument för 

grön IT och kommu-

nens energi- och 

klimatstrategi. Slut-

föra den aktuella 

gröna IT-planen vil-

ket bl a innefattar att 

visualisera kommu-

nens klimat- och 

energiarbete på web-

ben, fortsatt utveckl-

ing av e-tjänster för 

mobila enheter samt 

förbättra möjligheten 

för och uppmuntra till 

video- och telefon-

konferenser. 

Vidareutveckling av mil-

jökriterier vid inköp och 

upphandling pågår konti-

nuerligt i samband med 

nya upphandlingar. Infö-

randet av s. k. "follow 

print" på alla skrivare, 

dubbelsidig kopiering 

som standard samt all-

mänt utökad digitalisering 

har medfört att antalet 

utskrifter/kopior i det 

närmaste har halverats 

sedan årsskiftet 

2011/2012. Virtualisering 

av kommunens serverpark 

har resulterat i en halve-

ring av strömförbrukning-

en på två år. Grön IT-plan 

är integrerad i klimat- och 

energistrategin.  

Ett samarbete har inletts 

med ett företag för att 

utveckla telefon- och 

videokonferenser i syfte 

att minska resandet. Ut-

rustning finns som pilot i 

två konferensrum. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Hållbarhetsaspekten 

ska vara styrande i 

all planering samt 

skapande av en 

attraktiv stadsmiljö 

som bidrar till en 

attraktiv kommun 

avseende på plane-

ring och bygglov-

givning. (Bygg-

nadsnämnden) 

Utveckla GIS-tjänster.  

(Kart- och GIS-enheten) 

Antal webmap-

användare (Kart- 

och GIS-enheten) 

136 st 146 st    

Väsbykartans be-

söksfrekvens. 

(Kart- och GIS-

enheten) 

2 400 st     

Planera för en attraktiv 

stadsmiljö som bidrar till 

en attraktiv kommun. 

(Byggnadsnämnden) 

   Attraktiv stads-

miljö. (Byggnads-

nämnden) 

Ta fram och redovisa 

de bygglovsärenden 

där kontorets rådgiv-

ning har påverkat de 

arkitektoniska kvali-

téerna i positiv rikt-

ning. 

Bygglovenheten har haft 

aktiv rådgivning till sina 

kunder i syfte att skapa en 

attraktiv boendemiljö med 

goda arkitektoniska kvali-

téer. Rådgivning i olika 

ärenden registreras konti-

nuerligt i excel och har 

vid behov sammanställts 

till rapporter. 

 Skapa förutsätt-

ningar för ett kom-

petensbyggande i 

framkant av ut-

vecklingen. (Bygg-

nadsnämnden) 

3 5 Kompetensbyg-

gande  

Ta fram en hand-

lingsplan för kompe-

tensbyggande i fram-

kant som innehåller 

bl.a. studieresor, 

nätverksdeltagande, 

växeltjänstgörningar, 

etc. 

Föreslå innehåll i 

”Stads- och Hållbar-

hetsakademi”. 

- Förslag har tagits fram 

hur kompetensbyggande i 

framkant av utvecklingen 

ska definieras. Arbetet är 

klart. 

- Två seminarier inom 

ramen för Stads- och 

hållbarhetsakademin har 

hållits under året.  

- Den årliga Stadsbygg-

nadsdagen genomfördes 

den 27 augusti. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Nämnden ska bed-

riva ett systematiskt 

tillsynsarbete 

(Miljö- & hälso-

skyddskontoret) 

 Andel genomförda 

tillsynsbesök inom 

miljöskyddsgrup-

pen.  

85 %  Årligen ta fram en 

tillsynsplan för 

hela verksamhets-

området.  

Tillsynsplanen ska 

prioritera vilken till-

syn som ska bedrivas 

utifrån fastställd 

behovsutredning och 

anger antal planerade 

inspektioner. 

Tillsynsplanen är revide-

rad och antagen på miljö- 

och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde i april. 

Andel genomförda 

tillsynsbesök hälso-

skydd  

82 %  

Upprätthålla miljö-

ledningssystemet 

enligt ISO14001 

(SP) 

Minska pappershante-

ringen (HR- och löneen-

heten) 

   Utreda e-

lönespecar via 

Heroma (HR- och 

löneenheten) 

 Då vi byter bank är detta 

inte aktuellt för tillfället. 

Möjligen är det mer aktu-

ellt att starta upp e-

lönebesked via Heroma 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Fortsatt miljöcertifiering 

(Kanslienheten, Specia-

listenheten, Ekonomien-

heten, HR- och löneen-

heten, IT-enheten, In-

formationsenheten, 

Väsby Direkt och 

Systemförvaltningsen-

heten) 

   Översyn av miljö-

aspekterna  

Den nuvarande mil-

jöpåverkan som är 

kopplad till kommu-

nens betydande mil-

jöområden bedöms 

inte vara tillräckligt 

beskriven för kom-

munens olika behov. 

Dessutom behövs ett 

tydligare fokus på 

S&Ps interna miljö-

arbete. 

S&P har den unika 

positionen att vi är 

med i princip alla 

verksamheter i kom-

munen och alla en-

heter kan bidra med 

input i arbetet med 

mer täckande miljö-

påverkan, i första 

hand för S&P men 

även för våra kunder. 

Målet är att  uppdate-

rad och värdera mil-

jöpåverkan i Stratsys 

för S&P år 2015. 

Under 2014 har vi identi-

fierat betydande miljöa-

spekter. Dessa är: 

Inköp, införande av hård-

vara, resor i tjänsten 

(korta), upprätthålla och 

utveckla miljöledningssy-

stemet. 

Detta ska leda till att 

kontoret minskar sin ne-

gativa miljöpåverkan 

under 2015. 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Utförare inom 

nämndens verk-

samhetsområde ska 

aktivt arbeta med 

miljöfrågor (Ut-

bildningsnämnden) 

 Andel utförare med 

vilka KVK haft 

kvalitetsdialoger 

och som har ett 

dokumenterat mil-

jöarbete (Utbild-

ningsnämnden) 

  Klimatavtal 

Väsby  

Nämnden ska verka 

för att informera 

utförare om fördelar-

na med Klimatavtal 

Väsby och framhålla 

att det ses som posi-

tivt att utförarna går 

med i samarbetet.   

I de kvalitetsdialoger 

som hålls med utfö-

rare kommer ett do-

kumenterat miljöar-

bete att efterfrågas. 

Alla utförare inom för-

skola och grundskola 

kommer att under hösten 

att bjudas in för att få en 

utökad information gäl-

lande klimatavtal Väsby 

och för att få fler att an-

sluta sig till avtalet. 

Utförare inom 

nämndens verk-

samhetsområde ska 

aktivt arbeta med 

miljöfrågor (Social- 

och äldrenämnden) 

 Antal utförare inom 

nämndens verk-

samhetsområden 

som anslutit sig till 

Klimatavtal Väsby  

1 0 Klimatavtal 

Väsby  

Nämnden ska verka 

för att informera 

utförare om fördelar-

na med Klimatavtal 

Väsby och framhålla 

att det ses som posi-

tivt att utförarna går 

med i samarbetet. 

Första steget är att 

kundvalskontorets 

personal ska fortbilda 

sig för att få större 

kunskap i vad kli-

matavtalet innebär. 

Tillsammans med kom-

munens miljöstrateger 

kommer vi att planera för 

information och stöd till 

företagare som vill teckna 

miljöavtal 
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Nämndens miljö-

mål 

Verksamhetens miljö-

mål 
Nyckeltal 

Resul-

tat 

2014 

Resul-

tat 

2013 

Handlingsplan Beskrivning Kommentar 

Utförare inom 

nämndens verk-

samhetsområde ska 

aktivt arbeta med 

miljöfrågor. (Kul-

tur- & fritidsnämn-

den) 

 Antal utförare inom 

nämndens verk-

samhetsområden 

som anslutit sig till 

Klimatavtal Väsby  

 1 Klimatavtal 

Väsby   

Nämnden ska verka 

för att informera 

utförare om fördelar-

na med avtalet och 

framhålla att det ses 

som positivt att utfö-

rarna går med i sam-

arbetet. Första steget 

är att kundvalskon-

torets personal ska 

fortbilda sig för att få 

större kunskap i vad 

klimatavtalet innebär.  

En utbildningsinsats om 

Klimatavtal Väsby har 

genomförts för de tre nya 

fritidsgårdsutförarna, i 

syfte att lyfta miljöfrå-

gorna och ge information 

om vad Klimatavtalet 

innebär. 

 

4 Miljökvalitetsmålen 

I årets uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen görs ingen bedömning av om de 16 miljökvalitetsmålen kommer att nås till år 2020. Mer be-

dömningar och analys kommer istället i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen som publiceras den 1 september 2015. Den regionala 

uppföljningen visar att 5 av 21 län når något miljökvalitetsmål till år 2020.  

Flera av kommunens betydande miljöområden går hand i hand med miljökvalitetsmålens intentioner. Det vi gör lokalt kan också ge effekt regionalt. Att 

nå klimatmålet är den stora utmaningen och för det krävs att alla i kommunen är delaktiga, såväl medborgare som företag. Trots certifiering, ledningssy-

stem och en mängd konkreta insatser går E4:an genom kommunen och den står för så mycket som en tredjedel av växthusgasutsläppen i kommunen. 

Klimatkompensationen för flygresor blev 28 120 kr under året. Genom resepolicyn och klimatkompensationen försöker kommunen minska på antalet 

flygresor i tjänsten. För de som ändå måste flyga avsätts en summa pengar motsvarande antal kg koldioxidutsläpp som sker. Dessa pengar kan användas 

till något miljöbra internt i kommunen. 
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5 Kommunikation 

Under 2014 arrangerade kommunen ett miljöseminarium för andra kommuner med anledning av att kommunen blev Sveriges miljöbästa kommun 2013. 

Under dagen talade bland annat representanter från Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Siemens, Malmö Stad och Upplands Väsby.  

Under Almedalsveckan arrangerade Upplands Väsby kommun ett miljöseminarium; Alla ska med – så funkar miljöcertifiering. Moderator var Jessica 

Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach och kommunikationsstrateg (författare till Klimatkoden och Hyfsat hållbar). Övriga deltagare vid seminariet var 

Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby kommun, Ann-Christin Frickner (C), kommunalråd Upplands Väsby kommun, Marcus Ihre, projektledare 

miljö- och hållbarhet på Swedish Standard Institute, SIS och Thomas Thunblom, chef för Kontoret för Samhällsbyggnad.  
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6 Miljöindikatorer 2014 

Miljöindikatorerna visar trenden över tid för några utvalda miljöaspekter. Indikatorerna är ett komplement till handlingsplanerna. 

Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

Energianvändning  Energiförbrukning i kom-

munens fastigheter (Teknik 

& fastighetsutskottet) 

26 117 00

0 kWh 

25 109 00

0 kWh 

22 414 00

0 kWh 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Energiförbrukning i kom-

munens fastigheter i 

kWh/m² (Teknik & fastig-

hetsutskottet) 

177 

kWh/m² 

171 

kWh/m² 

158 

kWh/m² 

 

 Energiförbrukning i offent-

lig belysning (Teknik & 

fastighetsutskottet) 

2 570 402 

kWh 

2 578 033 

kWh 

2 623 099 

kWh 

 



Upplands Väsby, Miljöredovisning 2014 35(44) 

Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

Trafik/transporter  Drivmedelsförbrukning, 

Bensin i kommunens for-

don < 3,5 ton  

10 207 

liter 

5 484 liter 3 622 liter 

 

 Drivmedelsförbrukning, 

Etanol i kommunens fordon 

< 3,5 ton  

30 455 

liter 

21 196 

liter 

17 420 

liter 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Drivmedelsförbrukning, 

Diesel i kommunens fordon 

< 3,5 ton  

27 472 

liter 

29 542 

liter 

28 868 

liter 

 

 Drivmedelsförbrukning, 

fordonsgas i kommunens 

fordon < 3,5 ton  

2 241 

Nm3 

3 604 

Nm3 

5 396 

Nm3 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Antal fordon, < 3,5 ton  56 st 55 st 57 st 

 

 Antal miljöbilar enligt 

förordning (2009:1) (per-

sonbilar)  

28 st 23 st 33 st 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Antal körda km (fordon < 

3,5 ton)  

598 608 

km 

645 055 

km 

466 160 

km 

 

 Antal körda km i tjänsten 

med privat bil  

141 034 

km 

95 382 km 88 526 km 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Andelen planlagda bostäder 

med bra kollektivtrafiklä-

gen ska vara minst 80 % 

(definition enl. trafikstrate-

gin). (Byggnadsnämnden) 

80 80 83 

 

 Luftföroreningsberäkning-

ar, NO2-halt (Miljö- & 

hälsoskyddskontoret) 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Luftföroreningsberäkning-

ar, partiklar PM10 (Miljö- 

& hälsoskyddskontoret) 

   

 

Kemikalieanvänd-

ning 
 Bekämpningsmedel i den 

kommunala verksamheten 

(Teknik & fastighetsutskot-

tet) 

0 liter 0 liter 0 liter 
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Vägsalt på de kommunala 

vägarna (Teknik & fastig-

hetsutskottet) 

180 ton 110 ton 160 ton 

 

 Läckage av köldmedier för 

hela UV kommun (Miljö- 

& hälsoskyddskontoret) 

0,7 %   
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

Vattenanvändning  Näringsämnesbelastning, 

Tot-N, Oxundaån Rosendal 

(Byggnadsnämnden) 

1 193 µg/l 1 119 µg/l  

 

 Näringsämnesbelastning, 

Tot-P, Oxundaån Rosendal 

(Byggnadsnämnden) 

58 µg/l 74 µg/l  
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

 Salthalt i Hammarby re-

servvattentäkt (Miljö- & 

hälsoskyddskontoret) 

92 mg/l 93 mg/l  

 

 Vattenkvalitet strandbad-

vatten, återkommande 

provtagning (Miljö- & 

hälsoskyddskontoret) 

12 st tjänl 12 st tjänl  
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Miljöaspekter   Nyckeltal Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

  

Buller  Besvär av buller från flyg-

trafik  

Gäller andel av befolkning-

en som uppger att de besvä-

ras minst en gång per vecka 

av buller från flygtrafik.  

Ur Miljöhälsorapport 

Stockholms län 2009. Siff-

ran hämtad ur bild av stör-

ning från Stockholms län. 
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