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Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns. 
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Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun med bolag 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med helägda 

bolag 2023–2045 antas. 

2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram 

kommunövergripande indikatorer för uppföljning av de övergripande 

miljö-, klimat- och energimålen enligt beslutad klimat- och 

miljöstrategi. 

3. Nämnder och bolag i samverkan med kommunledningskontoret ges i 

uppdrag att ta fram nämnd- och bolagsspecifika mål och indikatorer för 

uppföljning som ligger i linje med beslutad miljö- och klimatstrategi.  

4. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att se över ramavtalet med Upplands-

Brohus AB och Kommunfastigheter AB gällande energibesparande 

investeringar. 

5. Miljöplan för Upplands-Bro kommun med lokala miljömål 2010–2030 

upphävs. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun saknar idag en miljö- och klimatstrategi. Syftet med en 

sådan strategi är att underlätta för kommunens verksamheter att ta fram 

handlingsplaner som leder Upplands-Bro i en miljömässigt hållbar riktning. En 

miljö- och klimatstrategi ska styra, samordna och fokusera hela kommunens 

miljöarbete. Ett antagande av en miljö- och klimatstrategi skulle också ersätta 

kommunens Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030, då den inte längre är 

aktuell.  

Enligt Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2022 § 8 Miljöprogram samt 

koldioxidbudget tog kommunledningskontoret under våren 2022 fram ett 

förslag på en kommunövergripande Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun med helägda bolag. Förslaget bygger bland annat på 

Miljöutredningen 2021 och Klimatbudget 2021–2045 med klimatbokslut. 
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Förslaget till Miljö- och klimatstrategi skickades på remiss till samtliga 

nämnder och helägda kommunala bolag enligt beslut i Kommunstyrelsen den 1 

juni 2022 § 88. Yttranden inkom under 2022 och ett nytt förslag till miljö- och 

klimatstrategi har nu tagits fram av kommunledningskontoret. 

Det nya förslaget lyfter tydligare fram tre strategiska delar: 1) prioriterade 

fokusområden; 2) övergripande mål; 3) strategiska arbetssätt. De prioriterade 

fokusområdena är cirkulär ekonomi, klimat och energi samt biologisk 

mångfald. Varje område har ett eller flera övergripande mål. Slutligen 

innehåller förslaget sex strategiska arbetssätt, varav det mest centrala är att 

integrera strategin i den ordinarie styrningen. 

De flesta synpunkter i yttrandena riktades mot olika förslag på åtgärder, 

indikatorer och delmål. Eftersom en strategi ska vara relativt abstrakt och inte 

ange konkreta åtgärder har dessa nu tagits bort. Utöver detta har bland annat 

dessa justeringar skett efter inkomna yttranden: 

- Bättre läsbarhet 

- Beredskapsperspektiv lyfts i termer av klimatanpassning 

- Övergripande klimatmål om elproduktion i kommunen har ändrats från 

att gälla förnybart till att gälla fossilfritt 

- Övergripande klimatmål som kommunorganisationen som gäller 

halvering av klimatpåverkan 2020–2030 har ändrats till halvering av 

växthusgasutsläpp 2021–2030 

- Strategiska arbetssätten betonas 

- Förtydligande om styrning och implementering 

Om strategin antas föreslås att nästa steg blir att ta fram kommunövergripande 

indikatorer för uppföljning av strategins miljö-, klimat- och energimål samt att 

ta fram nämnd- och bolagsspecifika mål i linje med strategins inriktningar och 

indikatorer för uppföljning av dessa. Detta är det första steget för att kunna 

implementera strategin. Processen stöttas och kvalitetssäkras av miljöstrateg i 

samverkan med kontoren. Uppföljning sker tertialvis av miljöstrategisk 

funktion på kommunledningskontoret. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2022 

 Förslag till Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med 

helägda bolag 2023–2045 

 Miljöutredning Upplands-Bro 2021 KS 20/0367-2 
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 Yttrande från Kultur- och fritidskontoret den 7 oktober 2022 Dnr KFN 

22/0144 

 Klimatbudget Upplands-Bro 2021–2045 med klimatbokslut Dnr KS 

21/0664-17 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 

december 2022 § 42 Dnr KFN 22/0144 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 § 89 Dnr TN 22/0354 

 Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret den 8 november 2022 Dnr 

22/0354 

 Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 

november 2022 § 114 Dnr SN 22/0267 

 Yttrande från Utbildningkontoret den 18 oktober 2022 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträde den 17 november 2022 § 23 Dnr GVN 22/0071 

 Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 § 38 Dnr SN 22/0267 

 Yttrande från Socialkontoret den 19 oktober 2022 Dnr SN 22/0269 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 

2022 § 63 Dnr SN 22/0269 

 Remissvar från AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB Version 1.0 den 8 november 2022  

 Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 

14 november 2022 § 44 Dnr ÄON 22/0113 

 Yttrande från Socialkontoret den 3 oktober 2022 Dnr ÄON 22/0113 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

§ 88 Dnr KS 21/0664 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 

2022 § 8 Miljöprogram samt koldioxidbudget Dnr KS 21/0664 

 Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030 Ärende 2008000070 
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Ärendet 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett 

förslag på en kommunövergripande miljö- och klimatstrategi, enligt beslut den 

2 februari 2022 § 8 Miljöprogram samt koldioxidbudget.  

Den föreslagna Miljö- och klimatstrategin gäller för kommunen samt de 

helägda kommunala bolagen och ska samordna och rikta in hela kommunens 

miljö- och klimatarbete under åren 2023–2045. Upplands-Bro kommun saknar 

idag ett styrdokument av det här slaget. Syftet är att underlätta för kommunens 

verksamheter att ta fram handlingsplaner och utföra aktiviteter som 

tillsammans för Upplands-Bro i miljömässigt rätt riktning, och åt samma håll. 

Förslaget innehåller tre strategiska delar: 1) prioriterade fokusområden; 2) 

övergripande mål; 3) strategiska arbetssätt. De prioriterade fokusområdena är 

cirkulär ekonomi, klimat och energi samt biologisk mångfald. Varje 

fokusområde har ett eller flera övergripande mål. Det mest centrala av de sex 

strategiska arbetssätten är att integrera strategin i den ordinarie styrningen. 

Alla delar i strategin förhåller sig till de globala målen i Agenda 2030 och 

många andra nationella och regionala mål. Men framför allt är de skapade 

utifrån de verkliga utmaningar och förutsättningar som just Upplands-Bro har. 

Dessa har pekats ut i Miljöutredningen 2021 Dnr KS 20/0367, i ett antal 

miljörevisionsrapporter Dnr KS 22/0635-3 och i Klimatbudget för Upplands-

Bro 2021-2045 med klimatbokslut Dnr KS 21/0664-17. 

Under våren 2022 tog kommunledningskontoret med hjälp av konsulter fram 

ett första förslag till miljö- och klimatstrategi. Denna gick ut på remiss till 

samtliga nämnder och helägda kommunala bolag enligt beslut av 

Kommunstyrelsen den 1 juni 2022 § 88 Dnr KS 21/0664. Miljöstrateg deltog 

därefter på nämndsammanträden och sammanträde för Miljö- och 

energiutskottet för att berätta om miljö- och klimatstrategin och svara på 

frågor. Kontoren erbjöds seminarium samt stöd i skrivandet av sina förslag till 

yttranden. Dialoger med flera enheter på kommunledningskontoret hölls för att 

ta in fler synpunkter. Remissen besvarades under 2022. 

Inkomna yttranden 

Samtliga inkomna yttranden ställde sig positiva till förslaget till miljö- och 

klimatstrategi som helhet. Flera nämnder ansåg att de prioriterade strategiska 

områdena Biologisk mångfald, Klimat och Cirkulär ekonomi var väl valda och 

att kopplingen till mål i Agenda 2030 samt Sveriges miljömål var tydlig. 

Majoriteten av inkomna synpunkter riktades mot de olika förslag på åtgärder 

och nyckeltal som fanns i strategin och som bilagor. Ett strategidokument på 
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kommunövergripande nivå ska vara relativt abstrakt och ange riktning och 

övergripande mål – den ska inte berätta vad som ska göras på konkret 

verksamhetsnivå. Därför är alla åtgärdsförslag, förslag på nämndmål och 

indikatorer borttagna ur det nya förslaget till miljö- och klimatstrategi, utöver 

några få som tjänar som exempel för att göra texten lättare att förstå. Alla 

förslag kan användas som referensmaterial under konkret 

verksamhetsplanering. 

Innehåll av strategisk karaktär (fokusområden, övergripande mål och 

prioriterade arbetssätt) är till största del detsamma som den version som gick ut 

på remiss till styrelser och nämnder. Det finns dock några ändringar gällande 

det strategiska innehållet i det nya förslaget, vilka presenteras nedan. 

Två ändringar i de övergripande k limatmålen 

Två av de övergripande målen inom fokusområdet Klimat, ändras i det nya 

förslaget: 

- Kommunorganisationen ska som minst halvera sin klimatpåverkan till 

år 2030, jämfört med år 2020. 

Detta mål ändras till  

- Kommunorganisationen ska som minst halvera sina utsläpp av 

växthusgaser till år 2030, jämfört med år 2021. 

Kommunledningskontoret anser att uttrycket ”halvera sin klimatpåverkan” är 

vagt. Vidare anses att målet ska nås i förhållande till år 2021, eftersom 

klimatbudgeten baseras på kommunens utsläpp år 2021.  

Det övergripande klimatmål som handlar om elproduktion ändrar fokus från 

förnybart till fossilfritt efter synpunkt från Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden. Målet i remissversionen löd: 

- Senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från förnybara 

källor. 

Vilket i det nya förslaget ändras till: 

- Senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från fossilfria 

källor. 

Ändringen ligger i linje med nuvarande regerings ambitioner. 

Tillägg i beskrivningen av fokusområdet Biologisk  mångfald och Klimat 

Bygg- och miljönämnden ansåg att beredskapsfrågor gällande 

livsmedelsproduktion borde behandlas i strategin och bolagen lyfte vikten av 

att inkludera klimatanpassning. Kommunledningskontoret har i sitt nya förslag 

vävt in ett bredare beredskapsperspektiv som inkluderar klimatanpassning, 

livsmedel, sjukdomar, skydd mot torka och storm samt energiförsörjning i 

beskrivningen av fokusområdena Biologisk mångfald och Klimat. 
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Tydligare kring hur strategin ska implementeras och följas upp  

Samtliga nämnder och bolag hade synpunkten att det måste förtydligas hur 

styrningen utifrån miljö- och klimatstrategin ska ske. Kommunens något 

otydliga miljöstyrning identifierades också som en brist i miljörevisionen 2022. 

Därför har Integrera i den ordinarie styrningen för planering och uppföljning 

lagts till som en sjätte prioriterat arbetssätt. Här tydliggörs att:  

- nämnd och bolag ska bryta ner strategins övergripande mål så att de blir 

mer verksamhetsnära 

- lämpliga indikatorer för uppföljning ska tas fram både för nämnd och 

kommunövergripande 

- miljöstrateg eller motsvarande stöttar och kvalitetssäkrar  

- uppföljning ska ske tertialvis via kommunens system för planering och 

uppföljning.  

Denna arbetsgång härrör från Kommunallagen och förklaras i Reglemente för 

intern styrning och kontroll.  

Ändring gällande Upphandling 

Flera nämnder lämnade synpunkter kring att upphandlingsförfarandet behöver 
förstärkas på flera sätt. Dels lyftes behovet personella, finansiella och 

kunskapsmässiga förstärkningar kring kommunens upphandlingar, inte minst 
vid exploatering och matinköp. Dels att upphandlingsförfarandet behöver bli 

mer likriktat och centraliserat för att säkerställa kvalitet. 

Kommunledningskontorets nya förslag på Miljö- och klimatstrategi innehåller 
en kort förklaring under varje strategiskt viktigt arbetssätt, vilket saknades i 
remissförslaget. Under rubriken som handlar om upphandling har nu 

tydliggjorts att: 

- upphandling är en viktig nyckel till hållbar utveckling för Upplands-

Bro 

- en centralisering av kommunens samtliga upphandlingsförfaranden 

stärker kommunens möjligheter att aktivt kravställa kommunens avtal 

med klimat-, miljö- och cirkulära krav 

- cirkuläritet är ytterligare möjligt krav vid upphandling 

I det nya förslaget är namnet på arbetssättet utbytt från Miljö- och klimatkrav i 

upphandling samt avtalsuppföljning till Hållbarhetskrav i upphandling samt 

avtalsuppföljning. 

Hållbar samhällsplanering 

Flera nämnder lyfte betydelsen av en aktiv mark- och vattenförvaltning som ett 

medel för att nå hållbar utveckling på flera plan, inte minst målet om 

klimatneutralitet och mål inom biologisk mångfald och välfungerande 

ekosystem. 
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I det nya förslaget till miljö- och klimatstrategi lyfts mark- och 

vattenförvaltning bland annat i:  

- beskrivningarna av fokusområdena Biologisk mångfald och Klimat – i 

termer av kolsänka, klimatanpassning, beredskap eller att bereda 

livsmiljöer för pollinerare.  

- beskrivningen av fokusområdet Biologisk mångfald i meningen: 

”Upplands-Bro ska verka för en hög biologisk mångfald och för 

ekosystem i balans både på land och i sjöar och vattendrag.” 

Samverka över kontoren och med andra aktörer 

Kultur- och fritidsnämnden lämnade synpunkten att ”i kontakt, förhandling och 

samverkan med näringsliv och exploatörer bör kommunen vara mer tydlig med 

sin miljömässiga inriktning gällande fastigheter.” Synpunkten sorterar även 

under de prioriterade arbetssätten Upphandling och Hållbar samhällsplanering. 

Synpunkten anses besvarad då de olika prioriterade arbetssätten nu framhävs 

och att de kommer med varsin beskrivning. I beskrivningen av arbetssättet 

Samverka över kontoren och med andra aktörer framgår att 

- det behövs mer kommunövergripande ansvar för vissa frågor 

- vid samverkan ska kommunens ambitioner på miljöområdet tydligt 

förmedlas. 

Bättre läsbarhet och tydligare strategifokus 

Många nämnder efterfrågade bättre läsbarhet. Det nya förslaget är omarbetat i 

grunden och har nu bättre läsbarhet och följer kommunens riktlinjer för 

styrdokument på strategisk nivå bättre. I Riktlinje för övergripande 

styrdokument i Upplands-Bro kommun står det:  

”Strategi är ett översiktligt och relativt abstrakt dokument. Den utgör ett vägval 

och anger viktiga och övergripande inriktningar, mål och tillvägagångssätt för 

verksamheten. Strategi säger inget om hur man praktiskt ska agera. Det är 

möjligt att bryta ner detta dokument i mer detaljerade skrivningar och/eller i 

handling.”  

Lagrum och möjligheten till klimatsmarta investeringar i bolagen 

Bygg- och miljönämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Utbildningsnämnden och Upplands-Bro Kommunföretag AB påminner om de 

lagrum många verksamheter lyder under. Framför allt är det viktigt att innan 

åtgärder utifrån miljö- och klimatstrategin tas fram måste man se till att de inte 

strider mot gällande lag. Exempelvis är energibesparande investeringar i 

fastigheterna inte enligt Aktiebolagslagen såsom ramavtalet mellan bolagen 

och kommunen är utformat idag, vilket utgör ett onödigt hinder för kommunen 

ska kunna nå sina klimatmål. 
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Därför har Kommunledningskontoret lagt till ett förslag till beslut i denna 

tjänsteskrivelse om att se över ramavtalet. I övrigt anses synpunkterna vara 

besvarade i och med att det nya förslaget till miljö- och klimatstrategi nu 

innehåller en övergripande skrivelse om att beakta lagrum. 

Förslag till justeringar av strategin utifrån inkomna synpunkter 

Kommunledningskontoret föreslår följande justeringar: 

- Bättre läsbarhet. 

- Övergripande mål har är samlade på en sida. 

- Strategiska arbetssätt är samlade på en sida. 

- Ett tydligare strategifokus utifrån kommunens riktlinjer för 

styrdokument.  

- Förslag till åtgärder är borttagna, förutom de som tjänar som exempel 

för att göra den bredare inriktningen lättare att förstå. 

- Nya beskrivningar av de tre fokusområdena Biologisk mångfald, 

Klimat och Cirkulär ekonomi. 

- Beredskapsperspektiv lyfts in. 

- Större fokus på mark- och vattenförvaltning. 

- De arbetssätt som i remissen identifierats vara viktiga har betonats och 

kompletterats med korta beskrivningar. 

- Ett sjätte prioriterat strategiskt arbetssätt har lagts till: att integrera 

strategin i den ordinarie styrningen. Detta beskrivs som 

grundläggande/centralt för att övriga arbetssätt ska fungera. 

- Hur strategin är styrande har tydliggjorts. 

- Miljö- och klimatkrav i upphandling samt avtalsuppföljning byts ut mot 

Hållbarhetskrav i upphandling samt avtalsuppföljning, och möjlighet 

till att kravställa kring cirkuläritet har lagts till. 

- Övergripande klimatmål om elproduktion i kommunen har ändrats från 

att gälla förnybart till att gälla fossilfritt. 

- Övergripande klimatmål som kommunorganisationen som gäller 

halvering av klimatpåverkan 2020–2030 har ändrats till halvering av 

växthusgasutsläpp 2021–2030.  

- Påminnelse om lagrum lyfts in. 

- Tydliggjort att strategin behöver kompletteras med sociala och 

ekonomiska perspektiv och satt in strategin i ett hålbarhetsperspektiv. 

- Bilden över hur kommunens fokusområden hänger ihop med Agenda 

2030 och Sveriges miljömål har ritats om, men innehållet är samma. 



6 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag - KS 21/0664-12 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag : Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med helägda bolag

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 9 (11)  
2022-11-24 KS 21/0664 

 
 

Utöver ändringar i strategin föreslår kommunledningskontoret att den nya 

Fastighetsnämnden ser över ramavtalet mellan bolagen och kommunen för att 

möjliggöra energibesparande investeringar.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Det har inkommit en stor mängd synpunkter från alla nämnder och bolag. 

Samtliga inkomna yttranden ställde sig positiva till miljö- och klimatstrategin 

som helhet. Detta visar på ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågorna 

vilket är mycket positivt till det fortsatta konkreta arbetet mot en bättre miljö.  

Miljö- och klimatfrågor i kommunal verksamhet är komplexa, och alla 

perspektiv kan omöjligt få plats i ett kort strategidokument. 

Kommunledningskontoret har gjort sitt bästa för att behandla alla inkomna 

synpunkter med största varsamhet, gjort utredningsarbete där det har behövts, 

sållat och sorterat.  

Inkomna synpunkter som gällde konkreta åtgärdsförslag behandlades inte i 

framskrivningen av det nya förslaget. I stället plockades förslagen bort från 

strategin och sparas separat som referens vid implementeringen. Synpunkter 

som var inriktade på de strategiska delarna har i största möjliga mån 

inkorporerats i det nya förslaget. Detta har balanserat mot att hålla nere 

mängden text för att också möta önskemål om läsbarhet och lättillgänglighet. 

Remissförslaget var på 48 sidor inklusive ett antal bilagor. Det nya förslaget är 

på 12 sidor och innehåller inga bilagor. 

Resultatet är ett förslag på ett relativt kortfattat strategidokument som tydligt 

visar vad kommunen ska fokusera på för att svara mot Upplands-Bro kommuns 

största miljöfrågor. Förslaget är också tydligare vad gäller styrning och 

implementering och hänvisar nu till gällande reglementen. Förslaget täcker inte 

in social hållbarhet. 

Det är kommunledningskontorets samlade bedömning att förslaget på Miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag 2021–2045 är ett 

nödvändigt dokument som fokuserar inriktningen på kommunens miljöarbete. 

Förslaget uppfyller kommunens riktlinje för en strategi och 

Kommunledningskontoret bedömer att samordningen av kommunens samlade 

miljöarbete kan underlättas avsevärt vid antagandet av detta förslag. Den 

innehåller tydliga miljöområden som kommunen ska jobba inom för att uppnå 

ett antal tidsatta övergripande mål, och den innehåller ett antal övergripande 

arbetssätt som har identifierats vara nycklar till att nå målen.  

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att Miljö- och energiutskottet 

föreslår att Kommunfullmäktige antar Miljö- och klimatstrategin, upphäver 

Miljöplanen från 2010, ger nämnder och bolag i uppgift att bryta ner strategins 

övergripande mål och ta fram relevanta indikatorer för mätning och 

uppföljning, samt uppdrar Fastighetsnämnden att reda ut hinder för bolagen att 

energieffektivisera och göra klimatsmarta investeringar i sina bestånd. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 10 (11)  
2022-11-24 KS 21/0664 

 
 

 

Barnperspektiv 

Förslaget kopplar tydligt till flera av de globala målen i Agenda 2030, vilka 

utgår från definitionen av hållbar utveckling: en utveckling som tillgodoser 

behoven hos nu levande människor liksom behoven hos kommande 

generationer. Genom att ta ett generationsperspektiv där ett framtida Upplands-

Bro kan leverera ekosystemtjänster även till de som nu är barn, eller de som 

inte än är födda, visar kommunen att vi värnar om barnens framtid. Utifrån ett 

barnperspektiv kan detta vara hoppingivande och inspirerande. Många av de 

konkreta miljöförbättrande åtgärder som görs, eller kan göras idag, är direkt 

bra för barn här och nu, inte minst utifrån perspektiv hälsa och välbefinnande. 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med 

helägda bolag 2023–2045 

1. Miljöutredning Upplands-Bro 2021 KS 20/0367-2 

2. Yttrande från Kultur- och fritidskontoret den 7 oktober 2022 Dnr KFN 

22/0144 

3. Klimatbudget Upplands-Bro 2021–2045 med klimatbokslut Dnr KS 

21/0664-17 

4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 

december 2022 § 42 Dnr KFN 22/0144 

5. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12 

december 2022 § 89 Dnr TN 22/0354 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 11 (11)  
2022-11-24 KS 21/0664 

 
 

6. Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret den 8 november 2022 Dnr 

22/0354 

7. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 17 

november 2022 § 114 Dnr SN 22/0267 

8. Yttrande från Utbildningkontoret den 18 oktober 2022 

9. Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträde den 17 november 2022 § 23 Dnr GVN 22/0071 

10. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 15 

november 2022 § 38 Dnr SN 22/0267 

11. Yttrande från Socialkontoret den 19 oktober 2022 Dnr SN 22/0269 

12. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 17 november 

2022 § 63 Dnr SN 22/0269 

13. Remissvar från AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB Version 1.0 den 8 november 2022  

14. Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 

14 november 2022 § 44 Dnr ÄON 22/0113 

15. Yttrande från Socialkontoret den 3 oktober 2022 Dnr ÄON 22/0113 

16. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

§ 88 Dnr KS 21/0664 

17. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 

2022 § 8 Miljöprogram samt koldioxidbudget Dnr KS 21/0664 

18. Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030 Ärende 2008000070 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Juridikenheten 

 Samtliga nämnder och helägda bolag 
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (6)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-15 

 

 

§ 38 Svar på remiss - Miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr UN 22/0267 

Beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets remissvar som sitt eget 

till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE.  

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2022 

 Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

 Förslag på Miljö- och klimatstrategi 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets remissvar som sitt eget 

till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 

och att utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

§ 63 Yttrande miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr SN 22/0269 

Beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 

och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (15)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-14 

 

 

§ 44 Yttrande miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr ÄON 22/0113 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Annelies Lindblom (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 3 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (15)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-14 

 

 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 

 

 



6 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag - KS 21/0664-12 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag : Yttrande - Remiss Miljö och klimatstrategi.docx

YTTRANDE 1 (2)

Utbildningsnämnden
Datum

Emil Hans tad
Kvalificerad Utredare
emil.hans tad@u pplands-bro.s e

2022-10-18

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Svar p å remiss – Mil j ö och kl imatstrateg i för
Up p l an d s-Bro kommu n

Utbildningskontorets yttrande
Utbildningsko ntore t ser positivt på framtaga ndet av en Miljö- och klimatpo l ic y
som gäller för alla kommune ns verksamheter. Ett så brett framtaget dokument
tenderar dock, av naturliga skäl, att bli relativt oprecist när man kommer till
verksamhets nivå n. Utbildningsko ntore t uppskattar att strategin är tydlig med
sin uppdelning i tre prioriterade områden, klimat, biologisk mångfa ld och
cirkulär ekonomi, som har koppling både till nationella mål och målen för
Agenda 2030. Bilagor na med förslag på aktivite ter och indikatorer har varit bra
utgångsp unkte r i analysen av vilket stöd som strategin kan bidra med till
verksamheter na i deras arbete för att nå miljö- och klimat må le n.

Skolan styrs och regleras av skollag och av läroplaner na. I läroplaner na finns
en hel del skrivningar kring miljöarbe te och elevernas kunskaper om frågorna
kring människa n påverkan på miljö och- klimat.

I läroplane ns första kapitel, skolans värdegrund och uppdrag, framgår
exempelvis hur all undervis ni ng skall anlägga vissa övergripande perspektiv.
Gällande miljöperspek t ive t framgår att:

Genom et t milj öperspek t iv f år de möj lighet er både at t t a ansv ar f ör den milj ö
de sj älv a direk t k an påv erk a och at t sk af f a sig et t personligt f örhållningssät t t ill
öv ergripande och globala milj öf rågor. Underv isningen sk a belysa hur
samhället s f unk t ioner och v årt sät t at t lev a och arbet a k an anpassas f ör at t
sk apa hållbar ut v eck ling. (LGR11 rev 2019).

När det gäller arbetet i verksamheter na bör man problemat isera något kring
vissa delar av strategin och dess mål. I viss mån kan målen hamna i konflik t
med andra mål för verksamheter na.

Exempelvis så skulle byte från plast till mer miljö mäss i gt hållbara alternativ,
såsom glas och porslin, i bespisnings verksa m hete n kunna påverka arbetsmiljö n
för personalen.

Internatio na l is er inge n, som är ett läroplans må l och som stöds av
Internatio na l is er ingspo lic yn, är en annan fråga. Resandet bör minska för att
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-10-18   

 
 

uppfylla klimatmålen men öka för att uppfylla målen för vårt internationella 
utbyte. 

Vi kan inte utläsa vilka ingångsvärden som skall användas för vissa av de 
föreslagna konkretiserade målen. Det framgår, exempelvis, att matsvinnet i 
kommunens verksamhet skall minska med 10% till år 2025 men inte från och 
med när. 

Att implementera ”Giftfri förskola” står som förslag på åtgärd men det är redan 

genomfört. Vi har också flera enheter som varit certifierade med ”Grön flagg” 

men hur många som idag har kvar sin certifiering är något oklart. Den typen av 
konkreta mål är något som utbildningsnämnden förväntas sätta upp för sina 
egna verksamheter. 

Kontoret bedömer också att det, för bästa resultat, krävs samordnade 
kommunövergripande satsningar och samverkan mellan kontoren för att de 
ambitiösa målen i strategin skall kunna uppnås. Mandat och inriktning behöver 
kompletteras med en tydlighet i styrning, antingen på övergripande nivå eller 
på kontorsnivå, gällande finansiering, kompetenshöjande insatser samt 
dedikerade personella resurser för att arbeta med frågorna. Detta blir alltså en 
viktig del i budgetarbetet på alla nivåer. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2022-10-19 SN 22/0269  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 
  

  
  

 

Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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Ärendet 

I Upplands-Bro kommun har Kommunstyrelsen ansvaret för det övergripande 

strategiska miljö- och klimatarbetet. Det innebär att Kommunstyrelsen leder, 

ger stöd och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt 

sammanträde den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030 för Upplands-

Bro kommun.  

Konsulter från U &ME har under våren 2022 arbetat fram ett förslag på en 

miljö- och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har 

förslag på Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på 

remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

Remissyttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 

2022.  

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

U& WE har tagit fram ett förslag på miljö- och klimatstrategi som är ett 

aktiverande styrdokument utifrån kommunens styrmodell. Strategin tydliggör 

inriktningen för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete för åren 

2023 till 2030.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för 

ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi.  Varje nämnd och 

företagsstyrelse i kommunen ansvarar för sitt miljö- och klimatarbete. 

Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen i strategin till 

delmål och aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde, för att 

sedan arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner och affärsplaner. Det är upp till 

varje nämnd och styrelse att avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna. 

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas 

inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatstrategin för 2023–2030 utan 

fastställs i samband med budget och verksamhetsplanering.  

Tre strategiska och prioriterade områden  

Upplands-Bro har i förslag till miljö- och klimatstrategin tre prioriterade, 

strategiska områden att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella 

miljömålen och de globala målen. 

De tre prioriteringarna ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriteringarna 

beskriver vad kommunkoncernen ska verka för på en övergripande nivå samt 
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ska vara en utgångspunkt i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Prioriteringarna baserar sig på bland annat på vad kommunen kan påverka 

utifrån sin roll och rådighet.  

De tre prioriterade områdena är att: 

 Minska klimatpåverkan 

 Stärka den biologiska mångfalden 

 Främja en cirkulär ekonomi 

För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med: 

 Miljö- och klimatkrav i upphandlingar 

 Hållbar samhällsplanering 

 Delaktighet, information och utbildning 

 Göra det lätt att göra miljösmarta val för medborgare och näringsliv 

 Samverkan med andra aktörer som näringslivet, grannkommuner, 

 regionen och akademi 

Strategierna delas in i långsiktiga mål och kompletteras med delmål. 

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter 

och besluta om åtgärder. Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av 

flertalet indikatorer. 

Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun går att läsa i bilaga 1.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö -och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer. 

 

Socialkontoret 
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Helena Åman  

Socialchef Agneta von Schoting 

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

3. Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

4. Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 3 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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Ärendet 

I Upplands-Bro kommun har Kommunstyrelsen ansvaret för det övergripande 

strategiska miljö- och klimatarbetet. Det innebär att Kommunstyrelsen leder, 

ger stöd och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt 

sammanträde den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030 för Upplands-

Bro kommun.  

Konsulter från U &ME har under våren 2022 arbetat fram ett förslag på en 

miljö- och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har 

förslag på Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på 

remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

Remissyttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 

2022.  

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

U& WE har tagit fram ett förslag på miljö- och klimatstrategi som är ett 

aktiverande styrdokument utifrån kommunens styrmodell. Strategin tydliggör 

inriktningen för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete för åren 

2023 till 2030.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för 

ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi.  Varje nämnd och 

företagsstyrelse i kommunen ansvarar för sitt miljö- och klimatarbete. 

Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen i strategin till 

delmål och aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde, för att 

sedan arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner och affärsplaner. Det är upp till 

varje nämnd och styrelse att avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna. 

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas 

inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatstrategin för 2023–2030 utan 

fastställs i samband med budget och verksamhetsplanering.  

Tre strategiska och prioriterade områden  

Upplands-Bro har i förslag till miljö- och klimatstrategin tre prioriterade, 

strategiska områden att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella 

miljömålen och de globala målen. 

De tre prioriteringarna ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriteringarna 

beskriver vad kommunkoncernen ska verka för på en övergripande nivå samt 
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ska vara en utgångspunkt i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Prioriteringarna baserar sig på bland annat på vad kommunen kan påverka 

utifrån sin roll och rådighet.  

De tre prioriterade områdena är att: 

 Minska klimatpåverkan 

 Stärka den biologiska mångfalden 

 Främja en cirkulär ekonomi 

För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med: 

 Miljö- och klimatkrav i upphandlingar 

 Hållbar samhällsplanering 

 Delaktighet, information och utbildning 

 Göra det lätt att göra miljösmarta val för medborgare och näringsliv 

 Samverkan med andra aktörer som näringslivet, grannkommuner, 

 regionen och akademi 

Strategierna delas in i långsiktiga mål och kompletteras med delmål. 

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter 

och besluta om åtgärder. Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av 

flertalet indikatorer. 

Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun går att läsa i bilaga 1.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö -och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer. 

Socialkontoret 

 

Helena Åman  

Socialchef Mitra Ghannad 

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 3 oktober 2022 

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 
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3. Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

4. Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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Remissvar pa  miljö - öch klimatstrategin 
1 Sammanfattning 
Bolagen är positiva till den föreslagna miljö- och klimatstrategin och ser fram emot att arbeta aktivt 

och brett för att nå de uppsatta målen. De tre prioriterade områdena, klimat, biologisk mångfald 

och cirkulär ekonomi är i linje med bolagens verksamhetsområden. Det vi dock vill understryka är 

att det krävs samverkan, samordning och långsiktighet i beslut och handling. Vidare är det viktigt att 

förstå vilka olika förutsättningar som finns för att hantera och om möjligt ta bort de hinder som 

krävs för att kunna leva upp till strategin. Hindren är i huvudsak av finansiell karaktär.  

I detta dokument beskrivs de hinder som behöver hanteras och de förutsättningar som måste 

skapas utifrån bolagens situation. 

2 Olika förutsättningar 
Bolagen drivs i aktiebolagsform och är till 100 % ägda av Upplands-Bro kommun. Med det kommer 

att de måste rätta sig efter aktiebolagslagen och driva bolagen vinstdrivande och affärsmässigt. I 

korthet innebär det att bolagen inte får ta en annan juridisk persons kostnader om det inte finns en 

ekonomisk uppsida för bolaget att göra det. Vi ser att detta måste beaktas så att hinder kan tas bort 

för att nå upp till strategin. 

Upplands-Brohus omfattas även av Allbolagen (Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. 

Allbolagen säger att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att tillgodose 

olika bostadsbehov, inte bara grupper med särskilda behov. Lagen säger vidare att bolaget ska 

drivas enligt affärsmässiga principer vilket dels innebär att bolaget inte ska ges några särskilda 

ekonomiska fördelar i förhållande till privata konkurrenter, dels att bostadsbolaget ska utgå från 

vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Bostadsförvaltning är en långsiktig verksamhet. Dock är 

affärsmässighet inte ett hinder för samhällsansvar och samhällsnytta. 

Bolagen omfattas också av delar av kommunallagen men i detta sammanhang ser vi inte att det är 

något hinder för att kunna uppnå miljö- och klimatstrategin. 

2.1 Olika affärsmodeller 

2.1.1 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (UBKF) 
UBKF äger och förvaltar ungefär 100 000 m² lokaler. I lokalerna bedrivs till största del 

skolverksamhet av Upplands-Bro kommun men även annan kommunal verksamhet så som simhall, 

kommunhus, bibliotek, daglig verksamhet mm. En mindre del hyrs ut till privata skolor och andra 

näringsidkare. 

Mellan kommunen och UBKF finns ett ramavtal som talar om hur hyran ska beräknas och vad som 

ingår i hyran. Principen för hyresberäkningen är att det är självkostnad och att den består av fyra 

delar, driftschablon, underhållsschablon, avskrivningskostnad och räntekostnad. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år nivån på drift- och underhållsschablonen. Medan för 

kapitalkostnaderna används de budgeterade värdena. 
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I hyran ingår skötsel, reparation och underhåll av fastigheten som inte är verksamhetsspecifik. En 

gränsdragningslista finns. Det som inte ingår i hyran är förbrukningar av el, värme, vatten och 

hanteringen av avfall. Här har kommunen egna abonnemang. Det innebär att UBKF som 

fastighetsägare har svårt att finansiera investeringar som främjar till exempel energibesparingar 

eftersom kostnadsbesparingen inte kommer bolaget till godo. För att kunna göra investeringen 

med dagens avtal krävs att verksamheten säger ja till en hyresökning. Hindret kan tas bort genom 

att bolaget och kommunen ändrar i ramavtalet. 

2.1.2 Upplands-Brohus (UBH) 
UBH befinner sig till största delen på en reglerad marknad där hyrorna förhandlas årligen med 

hyresgästföreningen dvs inga skattemedel används i bolagets verksamhet. En mindre del av 

intäkterna kommer från kommersiella avtal från näringsidkare men också från 

kommunalverksamhet i form av äldreboenden och LSS-boenden. 

Fördelningen av mellan upplåtelseformerna i kommunen var år 2021 38% hyresrätter, 33% 

bostadsrätter och 29% äganderätter. Av andelen hyresrätter äger UBH 43% och de privata 57 % av 

hyresrättmarknaden. Med det vill vi säga att UBH konkurrerar med andra aktörer.  

UBH är ett aktiebolag som ska vara vinstdrivande men har också ett allmännyttigt perspektiv som i 

legala sammanhang betyder att bolaget inte ska vara vinstmaximerande. Det gör också att vi är ett 

alternativ för de som inte har möjlighet att köpa sin bostad. Det finns exempel där allmännyttan har 

byggt med grön profil men där det har visat sig att de som flyttar in, inte gör det för att de 

värdesätter miljöhänseende högre än andra hyresgäster. Det vi vill säga är att det är svårt att se en 

affärsmässig uppsida i en investering om den inte också ger kostnadsbesparingar. 

2.2 Långsiktighet 
Bolagen äger och förvaltar fastigheter som ska ge kommunen och dess invånare nytta under många 

år. En byggnad förväntas fungera i ungefär 50 år innan några mer ingripande insatser behöver 

göras. Detta långa perspektiv går sällan ihop med mer kortsiktiga verksamhetsplaner i kommunala 

verksamheter som har årliga ekonomiska budgetera att förhålla sig till. Här vill bolagen att det 

behöver finnas en modell där klimatbesparingen vägs mot en ökad ekonomisk kostnad på kort sikt 

och en ekonomisk besparing på längre sikt. 

2.3 Samverkan och samordning 
Bolagen styrs av ägaren genom bland annat bolagsordning och ägardirektiv, via ett moderbolag. 

Kommunfullmäktige tillsätter bolagens styrelser. Bolagen har ägardirektiv som tydligt visar på att 

vi ska arbeta med cirkulär ekonomi och energibesparingar. I och med miljö- och klimatstrategin ser 

vi en möjlighet att vi och våra hyresgäster får en samsyn kring vikten av att samverka och 

samordna satsningar i de fastigheter som kommunen hyr av bolagen. 

2.4 Föreslagna delmål och åtgärder 
I bilaga 4 föreslås ett antal delmål och det finns en bruttolista med åtgärdsförslag. Här vill bolagen 

lyfta fram att det är viktigt att delmålen sätts i dialog med nämnder och bolag för att få förankring 

och göra åtgärder som totalt sett får positiv effekt på måluppfyllelse av miljö- och klimatstrategin. 

Ett exempel är delmålet att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri senast år 2025. Det som bolaget 

vill lyfta är att helhetsperspektivet om klimatpåverkan kanske inte får den positiva inverkan som 

förväntas. Att byta ut fordon innan den har uppnått sin fulla livslängd behöver ställas mot att 
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avyttra den fossila bilen som då används vidare i annan verksamhet och tillverka en ny fossilfri bil. 

Med andra ord kan det få fel effekt att sätta en tidpunkt. Ett annat exempel är att ytterligare 

begränsa p-normen i nyproduktion vilket kan få andra effekter än de miljömässiga som strategin 

vill uppnå. Vi verkar i en geografiskt stor kommun där de flesta medborgare behöver transportera 

sig med andra medel än de kollektiva. Även fossilfria fordon behöver parkering. Det bolagen vill 

poängtera är att vi behöver samverka kring delmålen för att sätta dem i en helhetsbild och förstå 

dess konsekvenser. 

2.5 Uppföljning och utvärdering 
Bolagen anser att det vore framgångsrikt att redan i strategin visa på hur det är tänkt att strategin 

ska följas upp och på vilket sätt som måluppfyllelsen ska mätas. Vidare önskar bolaget ett 

förtydligande kring vilka delar i värdekedjan som bolagen kommer att utvärderas på. (Scope 1, 2 

eller 3 enligt Greenhous Gas Protocol)  

2.6 Strategi för hantering av ofrånkomlig negativ klimatpåverkan 
Det finns risk för att kommunen redan nu kan drabbas av olika negativa händelser p g a 

klimatpåverkan, som t.ex vulkanutbrott, skogsbränder och översvämningar. Även om kommunen 

och riket uppnår sina klimatmål, så är vi ändå beroende av att världen i övrigt klarar sina mål. Det 

kan också bli så att negativ klimatpåverkan inte kan hejdas. Kommunens Miljö och klimatstrategi 

bör också ta upp dessa risker och hur de ska hanteras. 
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Uppdraget 

U&We har i uppdrag att ta fram en klimatbudget för Upplands-Bro kommun för 

Upplands-Bro kommun fram till år 2045 (geografiskt område inklusive 

kommunorganisationen). Klimatbudgeten är ett underlag till kommunens nya miljö- 

och klimatstrategi 2023–2030 som tas fram parallellt. 

 

Budgeten utgår ifrån ett klimatbokslut för år 2021. Klimatbokslutet är underlag för 

att ta fram en lokal klimatbudget. Klimatbokslutet inkluderade kommunens 

verksamheter, kommunala bolag och invånarnas resor, mat, boende samt övrig 

konsumtion. Information har samlats in från kommunorganisationen kring 

tjänsteresor, pendling, transporter, energi (el och fjärrvärme), samt inköp (baserat på 

kostnad) och nybyggnation (antal startbesked), avseende år 2021. Information om 

invånarnas konsumtion är genomsnitt för svenska invånare från Naturvårdsverket. I 

denna rapport redovisas både klimatbokslutet för år 2021 och klimatbudgeten för 

Upplands-Bro kommun.  

 

Projektet har pågått mellan januari 2022 och maj 2022. De som deltagit i projektet har 

varit: 

• Nicola Björk och Anders Nilfjord, Upplands-Bro kommun. 

• Avstämningar har gjorts med miljögruppen i Upplands-Bro kommun. 

 

Konsulter i uppdraget har varit: 

• Ellinor Eke, Amanda Möttönen, Peter Wrenfelt, Christina Wikberger och 

Håkan Emilsson, U&We. 

 

Syfte och mål 

På kort sikt ska klimatbudgeten göra det möjligt för Upplands-Bro kommuns 

nämnder, kontor och bolag att sätta mål och aktiviteter för att minska sin 

klimatpåverkan. Det ska även vara möjligt att följa upp arbetet årligen i 

verksamhetsberättelser, årsredovisningar och miljöbokslut. 

 

På lång sikt ska klimatbudgeten vara en hjälp för att Upplands-Bro ska nå sina 

klimatmål. 

 

Projektmål: En lokal klimatbudget för Upplands-Bro kommun.  

 

Effektmål: Samtliga nämnder, bolagsstyrelser och kontor arbetar aktivt med delmål 

och aktiviteter i sina verksamhetsplaner för att uppnå klimatmålen för Upplands-Bro 

kommun. 
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Målgrupp för projektresultatet 

Målgrupp för projektresultatet är politiker i Upplands-Bro kommuns nämnder och 

chefer på kontoren (kontorschefer, avdelningschefer, enhetschefer), miljögruppen, 

miljöstrategen samt controllers. 

Bakgrund 

Kommunens klimatmål 

Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Upplands-Bros 

framtidsvision. 

 
Figur 1. Upplands-Bro kommuns vision och målstruktur. 

 

Miljö- och klimatstrategin med förslag till mål är under framtagande. De föreslagna 

målen för klimat delas upp i det som avser kommunens geografiska område 

(inkluderar invånare och näringslivet) och det som rör kommunen som organisation 

(inklusive kommunala bolag).  

 

Det långsiktiga målet för det geografiska området Upplands-Bro är samma som för 

länet och i RUFS 2045.  

• Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av växthusgaser, för 

att därefter nå negativa utsläpp.  

 
1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet 
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Det långsiktiga målet kompletteras med följande delmål för kommunen som 

geografiskt området (motsvarande som för länet, i RUFS 2050 och energipolitiska 

ramverket): 

• senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 

ton per invånare och år och utsläppen av växthusgaser ut ett 

konsumtionsperspektiv ska halveras, 

• senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent, 

jämfört med år 2010, 

• senast år 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen per invånare ha 

minskat med 30 procent jämför med 20142 

• senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från förnybara källor. 

 

Det långsiktiga målet kompletteras med följande mål för kommunorganisationen 

inklusive kommunägda bolag: 

• kommunorganisationen strävar efter att bli klimatneutral till år 2030, 

• kommunorganisationens klimatpåverkan ska ha minskat med 50 procent år 

2030, jämfört med år 2020. 
 

Nationella utsläppsdatabasen och Kolada 

Sverige rapporterar årligen nationella utsläpp till luft till UNFCCC (FN:s 

klimatkonvention). SMED, Svenska MiljöEmissionsData, har sedan rapporteringsåret 

2001 ansvaret att på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram allt dataunderlag. Denna 

statistik tas fram "top-down", de är huvudsakligen en beräkning av utsläppen på 

nationell nivå, som sedan fördelas till län och kommuner utifrån olika parametrar så 

som yta och invånare (SMHI, 2021). Data finns tillgängliga i den nationella 

emissionsdatabasen (SMHI, 2022).  

 

Denna information, tillsammans med information om andra hållbarhetsaspekter fler 

än klimatpåverkan, finns även samlad i uppföljningsverktyget Kolada, som många 

kommuner i Sverige använder.  

 

Förhållningssättet som SMED använder skiljer sig mot olika typer av klimatbokslut, 

som är "bottom-up" och byggs upp från specifik information från kommunen. 

Resultatet av beräkningen i SMED har en fördröjning på flera år (senaste information 

är från år 2019), ett klimatbokslut görs oftast inom ett halvår efter att föregående 

verksamhetsår avslutats.  

 
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MWh/invånare. 30 procents minskning till år 2030 motsvarar minskningen i RUFS. 
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Metodik 

Klimatbokslutet för Upplands-Bro kommunorganisation är upprättat utifrån 

principerna i Greenhouse Gas Protocol, världens vanligaste standard för 

klimatbokslut. Klimatpåverkan har sedan kompletterats med schabloner för övriga 

väsentliga delar av kommunen, så som invånarnas resor, mat, boende och övrig 

konsumtion, nybyggnation av byggnader samt konsumtion från besökare och 

fritidsboende. Budgetens har sedan beräknats utifrån den minskningstakt som 

behövs för att uppnå kommunens klimatmål. Det finns även andra metoder att 

beräkna klimat- och koldioxidbudgetar, se Bakgrund.  

Klimatbokslut 

Metoden för Upplands-Bro kommuns klimatbokslut följer den internationella 

standarden för klimatberäkningar, Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). GHG 

Protocol upprättar omfattande globala standardiserade ramverk för att mäta och 

hantera utsläpp av växthusgaser från privata och offentliga verksamheter. I GHG 

Protocol fördelas klimatutsläpp i tre scope (figur 2): 

 

Scope 1: Direkta utsläpp från fossila bränslen i den egna verksamheten: ex 

tjänstebilar, läckta köldmedier i egna anläggningar  

Scope 2: Indirekta utsläpp från energi (el/värme) i egna eller hyrda anläggningar  

Scope 3: Indirekta utsläpp från alla övriga källor: pendlingsresor, tjänsteresor, 

transporter, kontorsmaterial, egna datorer m.m.  

 
Figur 2. Greenhouse Gas Protocol – utsläppskategorier i scope 1, 2 och 3. 

 

Klimatbokslutet sammanfattar i hur stor klimatpåverkan Upplands-Bro kommun 

skapar under ett år.  
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Omfattning 

Upplands-Bro kommuns klimatbokslut och klimatbudget är avgränsad till 

miljöaspekten klimat och kommer inte ta hänsyn till andra miljöaspekter. Begreppet 

”klimatbudget” innebär att metoden innefattar fler växthusgaser än koldioxid3.  

 

Beräkningen omfattar följande processer: 

• Transporter, tjänsteresor, mat och övriga inköp till kommunens verksamheter 

• Inköpt värme och elektricitet i kommunala bolag 

o Upplands-Brohus AB 

o Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

• Resor, livsmedel, boende och övrig konsumtion från invånare, fritidsboende 

och besökare i det geografiska området Upplands-Bro kommun 

• Nybyggnation av hus både offentligt och privat 

 

I resultatdelen jämförs utfallet även med andra beräkningar med annan omfattning. 

Omfattningen av klimatsekretariatets beräkning (Bilaga 3) är Upplands-Bros del av 

de nationella territoriella utsläppen av koldioxid. Omfattningen av utfallet i SMHI:s 

nationella emissionsdatabas och Kolada är de nationella territoriella utsläppen av 

växthusgaser fördelade till Upplands-Bro kommun. Ingen av dessa källor inkluderar 

klimatpåverkan av invånarnas konsumtion.  

 

Det saknas uppgifter om utsläpp från näringslivet i Upplands-Bro kommun då data 

om företagens klimatpåverkan är svårtillgänglig. Kommuner som ligger långt fram i 

klimatarbetet har kartlagt företagens klimatpåverkan i dialog med dem. Här har vi 

valt att markera avsaknaden av data med ett frågetecken i tabeller och diagram. Ett 

möjligt sätt att börja arbeta med att samla in klimatpåverkan från näringslivet i 

Upplands-Bro kommun är att ta fram en enkät som samlar in klimatdata från 

företagen för scope 1 & 2. Flera av företagen har kartlagt sina klimatutsläpp och 

arbetar på ett liknande sätt som Upplands-Bro med mål och utsläppsminskningar. 

Insamling av data kan göras exempelvis via företagsnätverk i kommunen. Även om 

inte alla företag svarar ger det en förståelse för ungefärlig storlek på utsläpp i 

relation till andra klimatutsläpp i kommunen. Bland annat Stockholms kommun 

hämtar in klimatdata på detta sätt från företagen i kommunen. 

 

Utöver näringslivet saknas även klimatpåverkan från privata vårdgivare, friskolor 

och privata förskolor i Upplands-Bro kommun.  

Analysperiod 

Upplands-Bro kommuns klimatbudget är baserad på klimatbokslutet för år 2021. 

Klimatbudgeten sträcker sig fram till år 2045.  

 
3 De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas. 
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Datainsamling 

Klimatbokslutet utgår från aktivitetsdata har samlats in från medarbetare på 

Upplands-Bro kommun, från spend-data4 och från det årliga Miljöbokslutet. Vissa 

data har uppskattats genom antaganden (tabell 1). 

 
Tabell 1. Datakällor. 

Typ av utsläpp Källa 

Resor, livsmedel, boende och övrig konsumtion för 
invånare, fritidsboende och besökare 

Naturvårdsverket och SCB statistik. Anpassat utifrån 
statistik och antagande om invånare, fritidsboende och 
besökare. 

Företag Ingen data har varit möjlig att samla in för företag.  

Upplands-Bro kommuns egna verksamheter Faktiska aktivitetsdata avseende bränsleanvändning i 
fordon, tjänsteresor, inköpt el och värme.  
Miljöbokslut 
Spend-analys, kostnader för övriga inköp 
Uppskattningar baserat på olika antaganden 

Upplands-Bro kommunala bolag Faktiska aktivitetsdata om energiförbrukning och fordon 

 

Nybyggnation har beräknats utifrån antal startbesked för flerbostadshus respektive 

villor. Eftersom bygget inte än genomförts så kan det innebära en viss fördröjning i 

tid innan klimatpåverkan sker, men det ger i alla fall en uppskattning av hur stor 

klimatpåverkan kommer vara när byggprojektet är förverkligat.  
 

Fritidsboende och besökare har räknats om utifrån antal besök och genomsnittlig 

längd på vistelse, till motsvarande antal helårsbesökare. Klimatpåverkan från deras 

konsumtion har sedan beräknats på samma sätt som för permanent boende, 

nämligen baserat på nationell statistik från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 

2022). Utsläppen från flygresor har kompletterats med information om utrikes flyg. 

 

Att beräkningen av konsumtionsbaserade utsläpp utgår från nationell statistik 

innebär att effekter av åtgärder som Upplands-Bro kommun inför som är riktade mot 

dessa aktörer inte kommer speglas i kommande klimatbokslut, om inte kommunen 

väljer att förfina metoden. Några av de större kommunerna i Sverige har gjort egna 

beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp, t.ex. Stockholm och Göteborg, och 

detta är något vi tror kommer bli vanligare framöver. 
 

Påverkanscirkel och rådighet 

För att illustrera Upplands-Bro kommuns rådighet över olika utsläpp används en 

påverkanscirkel (figur 3). En stor del av utsläppen och de åtgärder som behöver 

 
4 Spend-data och spendanalys: analys görs med hjälp av insamling av inköpsdata som kategoriseras och räknas om till 

växthusgaser. Inköpsdata/spend-data innehåller uppgifter om vad som köps, hur mycket och vem i organisationen som gör 

inköpen. 
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göras har kommunen liten rådighet över. Den innersta cirkeln är den kommunala 

verksamhet som Upplands-Bro kommun har kontroll över och kan påverka i hög 

grad. Utanför den cirkeln kommer invånare och företag vilka kommunen har högt 

inflytande över. Därefter kommer fritidsboende vilka kommunen har relativt sett 

lägre inflytande över. De yttersta cirklarna, besökare och grannkommuner, region, 

riket, EU har kommunen ansvar för men inte lika stor möjlighet att påverka.  
 

 
Figur 3. Påverkanscirkel 

Fördelning av utsläpp 

För att fördela klimatpåverkan för den kommunala verksamheten i Upplands-Bro på 

nämnder och bolag har olika allokeringsprinciper använts. Den övergripande 

principen är att den nämnd som har rådighet och/eller har gett upphov till ett visst 

utsläpp får detta allokerat till sig. Ett exempel är att skolmatens och skolskjutsens 

klimatpåverkan allokeras till Utbildningsnämnden. I de fall det inte varit möjligt att 

allokera till en viss nämnd har utsläppen allokerats till samtliga nämnder baserat på 

antal heltidsanställda, detta gäller exempelvis tjänsteresor och pensionsavsättningar. 

Dessa allokeringsprinciper innebär att det finns en osäkerhet i siffrorna och 

nämndfördelningen ska ses som en lägesbild och diskussionsunderlag för att ta fram 

handlingsplaner och åtgärder.  

Budgetberäkning 

Klimatbudgetar kan ha olika avgränsningar, systemgränser och antaganden vilket 

gör det svårt att jämföra budgetar mellan länder, regioner och kommuner. Det finns 

ingen vedertagen metod för hur en klimat- eller koldioxidbudget ska vara utformad 

för en kommun.  Det som kanske har en större betydelse än jämförbarheten är att 

säkerställa att klimatbudgeten efterlevs, följs upp och utvärderas så att klimatmålen 

nås.  
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Det klimatbokslut och den klimatbudget som tagits fram i detta projekt innehåller 

utsläpp av samtliga växthusgaser, till skillnad från koldioxidbudgetar som bara 

innehåller den dominerande växthusgasen koldioxid. 

 

Klimatbudgeten för Upplands-Bro konkretiserar Upplands-Bro kommuns ambitioner 

för att minska klimatutsläpp, uppnå kommunens klimatmål och möta Parisavtalets 

åtaganden (se bilaga 1 – Parisavtalet, EU:s klimatmål och Sveriges klimatmål).  

 

Klimatbudgeten bygger på den årliga utsläppsminskningstakt som krävs för att 

halvera utsläppen till år 2030 och sedan nå nettonoll utsläpp år 2045. Det innebär en 

minskningstakt på 5,6 procent per år fram till år 2030, och sedan en minskningstakt 

med 3,3 procent per år fram till år 2045.  

 

Det finns en stor osäkerhet kring hur snabbt utsläppen för respektive kommun i 

Sverige och organisation i världen behöver minska, för att vi ska nå Parisavtalet, 

eftersom det står i direkt relation till hur mycket och hur snabbt andra faktiskt lyckas 

minska sina utsläpp.  

 

Forskare från Uppsala universitet och Tyndall Centre (Andersson et al 2020) har 

kommit fram till att utsläppen behöver minska betydligt snabbare, om vi ska lyckas 

undvika att temperaturen tillfälligt går över 1,5 grader. Klimatsekretariatet, vars 

metoder bygger på Andersson m.fl. (2020), har kommit fram till en 

utsläppsminskningstakt som motsvarar 7,6 procent årligen för Upplands-Bro 

kommun, omräknat till linjär minskning (Klimatkollen 2022).  

 

Science-based target initiative (SBTi), som lanserades år 2015 och som också har en 

förankring i forskning, har antagit att det är acceptabelt att vi tillfälligt överskrider 

1,5 grader, och att vi sedan kommer ha kraftfulla tekniker för negativa emissioner 

som kan hjälpa oss att "backa bandet". SBTi godkänner mål som innebär en 

utsläppsminskningstakt på minst 4,2 procent (SBTi 2020). 

 

I resultatet visas även vad budgeten hade varit, om vi hade utgått från en högre eller 

lägre utsläppsminskningstakten. 

 

Budgetberäkningen är gjord för hela den geografiska kommunen och för 

kommunorganisationen som helhet. Tanken med klimatbudgeten är att det sedan 

ska gå att fördelar utsläpp och åtgärder på nämnder (eller kontor, avdelningar, 

enheter eller för olika utsläppskategorier) och kommunala bolag. Åtgärderna kan 

sedan tas fram inom respektive nämnd/bolagsstyrelse och ingå som en del i 

verksamhetsplan/affärsplan och budgeten för de nämnder och bolag som ska 

genomföra de åtgärder som minskar utsläppen. Respektive nämnd och bolag kan 
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även ges ansvar för uppföljning och årlig avrapportering av åtgärdernas 

genomförande. 
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Resultat 

Klimatbokslut 2021 

Kommunen som geografiskt område 

Klimatpåverkan för det geografiska området Upplands-Bro, det vill säga 

kommunens egna verksamheter, kommunala bolag, invånare, fritidsboende och 

besökare, år 2021 var cirka 281 822 ton CO2e. Den största delen av klimatpåverkan 

kommer från nyproduktion av bostäder och invånarnas transporter, konsumtion och 

uppvärmning (tabell 3).  

 

Utfallet i denna beräkning (Tabell 2) är högre än i Klimatsekretariatets beräkning 

(Bilaga 3) eftersom vi inkluderar samtliga växthusgaser. Utfallet är även högre 

jämfört med värdena i Nationella emissionsdatabasen eftersom vi även inkluderar 

nybyggnation och klimatpåverkan från invånarnas konsumtion.  

 
Tabell 2. Klimatpåverkan för det geografiska området Upplands-Bro år 2021 med tre olika omfattningar. 

Beräkning Klimatpåverkan 

(tCO2e) 

Alla 

växthusgaser 

Konsumtion 

Klimatsekretariatet 90 000 Nej Nej 

Nationella 

utsläppsdatabasen 

117 024 Ja Nej 

Denna beräkning 281 822 Ja Ja 

 

Nyproduktion av bostäder består av bostäder som byggs både av kommunen och av 

invånare, fritidsboende och byggherrar. Under 2021 hade kommunens bolag ingen 

nyproduktion.  
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Figur 4. Klimatutsläpp (ton CO2e) Upplands-Bro samtliga aktörer år 2021. 

I tabell 2 nedan redovisas samtliga utsläpp i Upplands-Bro kommun för år 2021. 
 

 
Tabell 3. Klimatutsläpp 2021 (ton CO2e) Upplands-Bro kommun samtliga utsläpp. 

Utsläppskategori Ton CO2e 

Invånarnas transporter flyg 58 246 

Invånarnas övriga transporter 19 113 

Invånarnas livsmedel 45 118 

Invånarnas bostäder 36 658 

Invånarnas övrigt 31 019 

Företag 
 

Kommunens transporter 2 640 

Kommunens energi 94 

Kommunens livsmedel 1 547 

Kommunens övriga inköp 7 877 

Kommunens pensionsavsättningar 142 

Kommunala bolag 485 

Kommunens nyproduktion 
 

Nyproduktion bostäder 78 884 

Totalt 281 822 
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Invånare, fritidsboende och besökare 

I Figur 5 och tabell 4 redovisas klimatutsläpp från invånare, fritidsboende och 

besökare i Upplands-Bro kommun. Flygtransporter och mat står för den största delen 

av utsläppen följt av uppvärmning och el för bostäder. I Övrigt ingår övrig 

konsumtion så som inköp av kläder, IT utrustning mm. 

 

Figur 5. Klimatutsläpp (ton CO2e) invånare, fritidsboende och besökare i Upplands-Bro kommun år 2021. 

I tabellen nedan redovisas resultatet för år 2021 för invånare, fritidsboende och 

besökare i Upplands-Bro kommun. 
 
Tabell 4.Klimatutsläpp 2021 (ton CO2e) Invånare, fritidsboende och besökare i Upplands-Bro kommun. 

Kategori Invånare (ton CO2e) Fritidsboende (ton CO2e) Besökare (ton CO2e) 

Transporter, flyg 57 781 327 138 

Transporter, övrigt 18 960 107 45 

Mat 44 758 253 107 

Boende 36 366 206 87 

Övrigt 30 771 174 73 

Totalt 188 637 1 068 449 

Kommunens som organisation 

Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter var totalt 12 784 ton år 2021 

(figur 6 och tabell 6). Inköp av IT och maskiner står för den största delen av 

utsläppen. Livsmedel till skolor, förskolor och äldreboenden står för en stor del av 
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utsläppen liksom pendlingsresor till och från arbetet och tjänstebilar. 

Energiförbrukningen i kommunens byggnader är en relativt liten del, fjärrvärmen 

står för större delen av de kvarvarande utsläppen (energin i fjärrvärmen kommer 

från energiutvinning av hushållsavfall som förbränns).  

  

Figur 6.Klimatutsläpp (ton CO2e) Upplands-Bro kommuns egen verksamhet och kommunala bolag år 2021. 

Utsläppen i scope 1 och scope 2 utgjorde 11% av kommunorganisationens totala 

klimatpåverkan år 2021 (Tabell 5).  
 

Tabell 5.Klimatpåverkan 2021 (ton CO2e) per scope. 

Scope Klimatpåverkan 
(ton CO2e) 

Kommentar 

Scope 1 940 Ägda/leasade fordon 
Scope 2 487 Inköpt energi 

Scope 3 11 357 Alla indirekta utsläpp så som pendling, tjänsteresor, inköpta varor och tjänster 
mm. 

Totalt 12 784  

 
Tabell 6. Klimatutsläpp 2021 (ton CO2e) Upplands-Bro kommuns egen verksamhet och kommunala bolag. 
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Klimatpåverkan kommer från aktiviteter som organisatoriskt ordnas under olika 

nämnder (tabell 7). 
 

Tabell 7. Sammanställning av klimatpåverkan per nämnd och kommunala bolag 2021.  

Nämnder och bolag ton 
CO2e 

Kommunstyrelsen 369 

Kultur/Fritidsnämnden 224 

Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsutskottet) 

4 509 

Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden 1 866 

Utbildningsnämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

5 332 

Upplands-Brohus och Kommunfastigheter 485 

Totalt 12 784 

Pendling 1 432 

Transport, skolskjuts 37 

Transport, hemtjänst 13 

Transport, sophämtning 209 

Energi, el egna lokaler 0,4 

Energi, fjärrvärme 94 

Mat, äldreomsorg 130 

Mat, skola 1 394 

Mat, kultur och fritid 0,5 

Mat, övrigt 22 

Inköp, maskiner 3 780 

Inköp, IT 3 339 

Inköp, arbetskläder 117 

Inköp, möbler 270 

Inköp, kontorsmaterial 32 

Inköp, byggmaterial 317 

Inköp, övrigt 22 

El Bolag, Upplands-Brohus 0,2 

Fjärrvärme Bolag, Upplands-Brohus 293 

Fordon Bolag, Upplands-Brohus 8 

Reparationer Bolag, Upplands-Brohus 29 

Fastighetsskötsel Bolag, Upplands-Brohus 55 

El Bolag, Kommunfastigheter 0,3 

Fjärrvärme Bolag, Kommunfastigheter 99 

Pensionsavsättning 142 

Totalt 12 784 
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Kommunstyrelsen CO2e 

Resor, flyg 1 

Resor, tjänstebilar 54 

Resor, egen bil i tjänst 0 

Pendling 83 

Transport, sophämtning 12 

Inköp, IT 193 

Inköp, möbler 16 

Inköp, kontorsmaterial 2 

Inköp, övrigt 1 

Pensionsavsättning 8 

Totalt 369 

 

Kultur/Fritidsnämnden CO2e 

Resor, flyg 1 

Resor, tjänstebilar 33 

Resor, egen bil i tjänst 0 

Pendling 50 

Transport, sophämtning 7 

Mat, kultur och fritid 0 

Inköp, IT 117 

Inköp, möbler 9 

Inköp, kontorsmaterial 1 

Inköp, övrigt 1 

Pensionsavsättning 5 

Totalt 224 

 

Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsutskottet) 

CO2e 

Resor, flyg 1 

Resor, tjänstebilar 46 

Resor, egen bil i tjänst 0 

Pendling 71 

Transport, sophämtning 10 

Energi, el egna lokaler 0 

Energi, fjärrvärme 94 

Inköp, maskiner 3780 

Inköp, IT 166 

Inköp, möbler 13 

Inköp, kontorsmaterial 2 

Inköp, byggmaterial 317 
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Inköp, övrigt 1 

Pensionsavsättning 7 

Totalt 4509 

 

Socialnämnden, Äldre- och omsorgsnämnden CO2e 

Resor, flyg 4 

Resor, tjänstebilar 234 

Resor, egen bil i tjänst 0 

Pendling 360 

Transport, hemtjänst 13 

Transport, sophämtning 52 

Mat, äldreomsorg 130 

Inköp, IT 839 

Inköp, arbetskläder 117 

Inköp, möbler 68 

Inköp, kontorsmaterial 8 

Inköp, övrigt 6 

Pensionsavsättning 36 

Totalt 1866 

 

Utbildningsnämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

CO2e 

Resor, flyg 9,9 

Resor, tjänstebilar 565,5 

Resor, egen bil i tjänst 0,7 

Pendling 868 

Transport, skolskjuts 37 

Transport, sophämtning 127 

Mat, skola 1394 

Mat, övrigt 22 

Inköp, IT 2025 

Inköp, möbler 164 

Inköp, kontorsmaterial 20 

Inköp, övrigt 13 

Pensionsavsättning 86 

Totalt 5332 

 

Upplands-Brohus CO2e 

El  0 

Fjärrvärme  293 

Fordon 8 

Reparationer 29 
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Fastighetsskötsel  55 

Totalt 386 

 

Upplands-Brohus CO2e 

El Bolag, Kommunfastigheter 0 

Fjärrvärme Bolag, Kommunfastigheter 99 

Totalt 100 

 

Klimatbudget 

Kommunen som geografiskt område 

Med utgångspunkt i Uppland-Bros klimatmål är den totala klimatbudgeten för 

Upplands-Bro (för samtliga aktörer) till år 2045 är cirka 3 100 000 ton CO2e.   

 

Figur 7. Klimatbudget ton CO2e år 2021 – 2045 totalt för Upplands-Bro samtliga aktörer. 

Detta motsvarar en årlig linjär minskning på 5,6 procent från år 2021 till år 2030, och 

sedan en linjär minskningstakt på 3,3 procent årligen fram till år 2045 då utsläppen är 

noll. I genomsnitt är detta en minskningstakt som motsvaras av takten hos SBTi. 

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring hur snabbt utsläppen för respektive kommun i 

Sverige och organisation i världen behöver minska, för att vi ska nå Parisavtalet, 

eftersom det står i direkt relation till hur mycket och hur snabbt andra faktiskt lyckas 

minska sina utsläpp.  
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Klimatsekretariatet, vars metoder bygger på Andersson m.fl. (2020), har kommit 

fram till att Upplands-Bros klimatpåverkan var ca 90 000 tCO2e år 2021 

(Klimatkollen 2022) och att klimatbudgeten till år 2045 är 567 036 tCO2e (Bilaga 3). 

Det motsvarar en utsläppsminskningstakt på 7,6 procent årligen omräknat till linjär 

minskning (Figur 8, grå linje). Med en utökad omfattning som även inkluderar 

konsumtion samt samtliga växthusgaser skulle det innebära en klimatbudget på 

ungefär 1 927 000 tCO2e fram till år 2045.  

 

Science-based target initiative (SBTi) godkänner mål för organisationer som innebär 

en utsläppsminskningstakt på minst 4,2 procent. Med utgångspunkt i 

klimatpåverkan för år 2021 skulle det innebära en klimatbudget på ungefär 3 487 000 

tCO2e fram till år 2045 (Figur 8, blå linje).  

 

 
Figur 8. Klimatpåverkan för geografiska området Upplands Bro fram till år 2045 med tre olika utsläppshastigheter som 

baseras på tre olika klimatbudgetar.  

Upplands-Bro kommuns kan själva välja en snabbare utsläppsminskningstakt än 5,6 

procent de kommande åren fram till år 2030, för att på så vis ta ett större ansvar för 

de osäkerheter som finns. En snabbare utsläppsminskningstakt skulle innebära att 

det återstående utsläppsutrymmet kan fördelas på ett mer rättvist sätt, eftersom vi i 

Sverige har använt en större andel av det historiska utsläppsutrymmet än många 

andra länder i världen.  
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Kommunorganisationen 

Klimatbudgeten för kommunens egen verksamhet (inklusive de kommunala 

bolagen) är cirka 140 000 ton CO2e (figur 9).  

Figur 9. Klimatbudget ton CO2e år 2020 – 2045 totalt för den kommunala verksamheten i Upplands-Bro. 

Klimatbudgeten bör fördelas till olika nämnder, utifrån potentialen att minska 

utsläppen inom nämndens verksamhetsområde. Nedan följer ett grovt exempel.  
 
Tabell 8. Klimatpåverkan per nämnd år 2021, samt ett exempel på att hur budgetutrymmet kan fördelas mellan olika 

nämnder, utifrån möjligheten att minska utsläppen inom respektive del av verksamheten. I den fjärde kolumnen har 

budgetutrymmet fördelats jämnt över alla år från 2021 till år 2045 för att visa som exempel.  

Nämnder och bolag Klimatpåverkan år 2021 
(ton CO2e) 

Grovt förslag på 
budget till år 
2045 (tCO2e) 

Motsvarande 
budget per år 

(tCO2e/år) 

Kommunstyrelsen 369 500 21 

Kultur/Fritidsnämnden 224 500 21 

Bygg- och miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Kommunstyrelsen 
(samhällsbyggnadsutskottet) 

4 509 25 000 1042 

Socialnämnden, Äldre- och 
omsorgsnämnden 

1 866 40 000 1667 

Utbildningsnämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

5 332 70 000 2917 

Upplands-Brohus och Kommunfastigheter 485 1 500 63 

Reserv  1 629 68 

Totalt 12 784 140 629 5860 
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Notera att verksamheter så som Äldre- och omsorgsnämnden och 

Utbildningsnämnden som har en stor del av sin klimatpåverkan från servering av 

mat bör få en större andel av klimatbudgeten, eftersom matproduktion har en 

fortsatt klimatpåverkan även när den är fossilfri. Kommunstyrelsen och andra 

nämnder med övervägande tjänstemän kommer kunna uppnå nästan noll utsläpp 

efter övergången till förnybar energi, samma möjlighet finns inte för livsmedel. 

Upplands-Bro behöver arbeta vidare och fastställa budget för olika nämnder utifrån 

åtgärder som tas fram vid verksamhetsplanering och budgetarbete, detta är bara ett 

exempel på hur det skulle kunna se ut.  

Åtgärder 

Kommunen som geografiskt område 

 
 

I denna del presenteras åtgärder för att minska klimatpåverkan från kommunen som 

geografiskt området (tabell 9). Kommunorganisationen har mindre rådighet kring 

dessa åtgärder än för åtgärder som gäller kommunorganisationen, men kan ändå 

direkt eller indirekt påverka förutsättningarna för en livsstil inom planetens gränser 

för invånare och företag i kommunen.  

 

Utöver åtgärder som listas i Tabell 9 så behöver kommunen fortsätta påverka 

lagstiftning och regler och samarbeta med andra kommuner, regionen eller andra 

aktörer. Detta gäller framför allt transportsektorn och möjligheten att minskning av 

växthusgasutsläppen från transporter.  

Det är viktigt att de åtgärder som görs inte leder till att utsläpp flyttas till andra 

kommuner eller leder till att andra miljömål inte nås.  

Tabell 9. Förslag på åtgärder som kommunen kan göra, och deras reduktionspotential, för att minska klimatpåverkan från 

invånare, besökare, fritidsboende och näringsliv i Upplands-Bro. 

Åtgärder för att minska klimatpåverkan från övriga aktörer i kommunen 

Resor och transporter 

Samarbeta med regionen för att bygga ut kollektivtrafiken samt pendelbåt som drivs av förnybara drivmedel eller el 
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Åtgärder för att minska klimatpåverkan från övriga aktörer i kommunen 
Ta initiativ till att etablera fler laddstolpar och tankställen för biogas samt laddstolpar för el-båtar 

Incitament för ökad pendling med kollektivtrafik och cykel 
Säkra skolvägar - cykla eller gå till skolan (säkerhet, hälsa, klimat) 

Kampanjer för att få fler att cykla (egna eller tillsammans med andra) 

Lånecykelsystem 
Energiförsörjning, uppvärmning, el 

Utbyggnad av fjärrvärme 
Motivera invånarna och näringsliv att investera i egen el-produktion (sol-el), exempelvis med stöd från 
energimyndigheten 
Motivera invånarna och näringsliv att energieffektivisera, exempelvis tillsammans med energirådgivarna 

Uppmuntra investeringar i förnybar elproduktion (t.ex. solkraft och vindkraft) 

Initiera samarbeten för att jämna ut belastningen på elnätet (t.ex. genom lokala energilager, möjliggör smart styrning 
i industri och hushåll, premiera lösningar för att nyttja batterier i fordon som energilager mm).  

Förnybar fjärrvärme - genomför projekt tillsammans med E.ON för att invånare ska sortera ut plast i högre grad 

Livsmedel 

Sprid kunskap om miljö & mat 

Stärk lokal produktion av livsmedel 
Kampanja för mer växtbaserad mat, minskad köttkonsumtion 

Annan konsumtion 

Utöka kommunens verksamhet med återbruk (insamling och försäljning) 

Byggnation, samhällsplanering 

Bygg ut kollektivtrafiken - fler hållplatser, ökad turtäthet, ökade incitament baserat på undersökning om vart behovet 
är störst 

Bygg ut infrastrukturen för bränslen som produceras med förnybar energi (t.ex. vätgas från förnybara källor) 
Skapa fler infartsparkeringar på strategiska lägen 

Gör det lätt för invånarna att välja hållbara färdmedel genom att planera för kollektivtrafik, gång och cykel (t.ex. 
upprustade och väl underhållna GC-vägar, prioriterade pendlarstråk med snöröjning med saltborste, 
cykelparkeringar mm) 

Stötta lokal biokolsproduktion och användning av biokol i trädgårdsskötsel och byggmaterial 
Ställ krav vid marktilldelning kring hållbarhetscertifiering för stadsdelar (t.ex. Citylab) och byggnader (t, ex, BREEM, 
LEED, Svanen, Miljöbyggnad), låg p-norm, tillgång till bilpool, och naturbaserade lösningar som kan binda kol och 
buffra temperatur vid värmeböljor 

Ta initiativ till bygglogistikcentrum för att samordna godsflöden till byggprojekt 
Markförvaltning inklusive jord och skogsbruk 

Stärk skyddet av befintliga kolsänkor 

Öka naturliga kolsänkor 
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Kommunens egna verksamheter 

 
 

Ett antal åtgärder för att minska klimatpåverkan från kommunens verksamhet har 

identifierats (tabell 8). Fokus har legat på åtgärder som kommunen själv har rådighet 

över och som i första hand berör kommunens anställda och/eller själva 

verksamhetsutövningen.  

 
Tabell 10. Förslag på åtgärder för att minska klimatpåverkan från kommunens egen verksamhet och reduktionspotential 

Åtgärder för att minska klimatpåverkan från kommunorganisationen 

 
Resor och transporter 

Kommunen fasar ut tjänstefordon som går på fossila bränslen till förmån för eldrift och förnybara bränslen så som 
biogas 

Kommunens tjänstefordon tankas med förnybara bränslen (i den mån det går), t.ex. biogas, HVO, RME, ED95 
Ställ krav på att tjänsteresor måste ske med fossilbränslefria färdmedel 

Starta bilpool med bilar som drivs på förnybara bränslen och/eller förnybar el, möjliga för både personal och invånare 
att nyttja 

Bygg laddstolpar med förnybar el vid kommunens fastigheter 
Byt till fossilbränslefria arbetsmaskiner och andra tunga fordon 

Upphandla transporter med krav på förnybar energi 

Ersätt korta varutransporter som sker med lastbil med cykelbud 
Skapa incitament för ökad pendling med kollektivtrafik och cykel till och från jobbet (t.ex. subventionerat pendlarkort, 
förmånscykel, tävling) 
Lånecykelsystem för anställda 

 
Energiförsörjning, uppvärmning, el 
Energieffektivisera kommunens egna fastigheter och anläggningar 

Sätt upp solceller på egna fastigheter 
Säkerställ att hela organisationen fortsätter att bara använda förnybar el 

Förnybar fjärrvärme - genomför projekt tillsammans med E.ON för att personalen ska sortera ut plast i högre grad än 
idag 
Investera i ny energiproduktion inom kommunen (t.ex. vindkraft och solkraft) 

 
Livsmedel 

Öka kunskapen om miljö & mat i skola och förskola  
Köp mat med lägre klimatpåverkan (t.ex. mer växtbaserad mat och mindre kött) 

Köp närproducerat i upphandlingar 
Mät och följ upp matsvinn 

 
Andra inköp 

Fasa ut fossil plast ur alla inköp 
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Åtgärder för att minska klimatpåverkan från kommunorganisationen 
Ställ klimatkrav vid upphandlingar 

Placera kapital i gröna, fossilfria obligationsfonder eller miljöteknikfonder 
Ge ut (emittera) Gröna obligationer  

 
Fastigheter och byggnation 

Utvärdera material utifrån klimatpåverkan vid nybyggnation (t.ex. trästomme, "klimatsmart" betong, "grön asfalt") 

Utvärdera material utifrån hur stora kolsänkor de kan bidra till i den byggda miljön (t.ex. mer träd, kvartersmark, 
träbyggnad, biokol i mark och betong) 

Ta fram policy för hur byggavfall ska tas om hand, för att koldioxid inte ska hamna i atmosfären igen 
Inkludera möjlighet för elbilsladdning vid kommunens fastigheter 

Genomför åtgärder som underlättar åtgärder inom resande (t.ex. låg parkeringsnorm, tillgång till cykelparkering mm) 
Upprätta klimatdeklaration vid nybyggnad (lagkrav) 

Integrera naturbaserade lösningarna som binder kol och hjälper till att reglera temperaturen i nya och befintliga 
fastigheter 

Energieffektivisera befintliga byggnader vid renovering 

Delta i färdplaner tillsammans med näringslivet (färdplan för fossilfri bygg-och anläggningssektor med Sveriges 
byggindustrier, m.fl. färdplaner). 

Delta i samarbeten med andra kommuner och regionen, t ex Fossilfritt 2030 (gemensamma kampanjer, 
upphandlingar, utvecklingsprojekt för bränslen). 

Börja producera biokol tillsammans med E.ON, för användning i kommunens kvartersmark och parker.  
Se till att kommunens egna fastigheter är uppfyller olika standarder för hållbart byggande t ex Citylab (stadsdelar) och 
BREEAM, LEED, Svanen, Miljöbyggnad (byggnader). 
Bygg plushus och passivhus 

 

En lista med förslag på åtgärder finns även i Bilaga 3 i utkastet till Miljöprogram 2023-2030.  
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Bilaga 1 – Parisavtalet, EU:s klimatmål och Sveriges 

klimatmål 

Parisavtalet 

Under senare år har det internationella miljöarbetet alltmer kommit att inrikta sig på 

klimatfrågor och målsättningar om utsläpp av växthusgaser och begränsande av dess 

negativa effekter. Parisavtalet som togs fram 2015 kom att bli det första avtalet där 

alla världens länder förbinder sig till att bidra till en minskning av utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och alla 

länder ska verka för att den ska stanna vid 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. 

I oktober 2018 presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders 

global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 jämfört 

med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders 

global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön 

och för ekosystemen. För att nå Parisavtalets 1,5gradersmål behöver de globala 

utsläppen år 2050 ligga mellan 0,6 och 1,2 ton CO2e per person som ett globalt 

genomsnitt. De globala utsläppen av växthusgaser uppgick till knappt 50 miljarder 

ton CO2e år 2017, vilket motsvarar ett globalt genomsnitt om 6,6 ton per person. 

 

 
Figur 10. För att nå målet i Parisavtalet till 2050 måste utsläppen minska med 50 % till 2030 och netto noll klimatutsläpp till 

år 2050. 
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EU:s klimatmål 

EU:s klimatmål innebär att EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 

och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. EU-kommissionens långsiktiga 

klimatstrategi innefattar ambitionen att nå nettonollutsläpp 2050. Andelen förnybar 

energi ska vara minst 20 procent år 2020 och minst 27 procent år 2030. Det 

europeiska rådet har dessutom ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen 

av växthusgaser med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom 

regionen. 

Sveriges klimatmål 

Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett nytt klimatpolitiskt ramverk som innehåller 

nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges övergripande 

klimatmål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045, och därefter 

uppnå negativa nettoutsläpp. De svenska klimatmålen baseras på territoriella 

utsläpp, vilka beräknas utifrån aktiviteter som sker inom Sveriges geografiska 

gränser, där internationell sjöfart och flygtrafik exkluderas. Om Sverige ska ha 

möjlighet att nå ett nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 måste utsläppen 

minska med cirka 85 procent jämfört med utsläppsnivån 1990. De kvarvarande 

utsläppen ned till noll kan kompenseras genom så kallade kompletterande åtgärder. 

Som kompletterande åtgärder räknas idag BECCS, nettoupptag i skog och mark och 

verifierade utsläppsminskningar i andra länder samt biokol. Dessa åtgärder kan även 

bidra till negativa nettoutsläpp efter 2045. Utsläppsnivån per svensk invånare 

behöver senast år 2045 ligga mellan 0 och 0,9 ton CO2e, beroende på i vilken grad 

kompletterande åtgärder såsom koldioxidlagring används. Vägtrafiken står för mer 

än 90 procent av transportsektorns utsläpp. Klimatpolitiska rådet pekar bland annat 

ut transportområdet som särskilt kritiskt för att nå de svenska målen. Med 

nuvarande förutsättningar och beslut kommer transportsektorn bara att nå halvvägs 

till Sveriges etappmål att minska utsläppen med minst 70 procent till 2030. Det 

ställer, enligt Klimatpolitiska rådet, krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna 

mandatperiod. 
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Bilaga 2 – Utsläpp av växthusgaser enligt nationell 

statistik 

I Kolada redovisas en av indikatorerna för uppföljning av Sveriges miljömål för 

kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR vilken 

är utsläpp av växthusgaser. Detta nyckeltal redovisas i Kolada med eftersläpning på 

två år. Utsläppsdata är baserat på statistik från SCB och den Nationella 

Emissionsdatabasen. Metoden bygger på att nationella utsläpp fördelas per kommun 

och till viss del anpassas utifrån kommunens förutsättningar där exempelvis 

enskilda industriverksamheter kan leda till höga utsläpp lokalt liksom vägtrafik på 

stamvägnätet eller en stor andel jordbruk5. Det som ingår i indikatorn är jordbruk, 

egen uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, transporter, el och fjärrvärme (figur 

11). Konsumtionsbaserade utsläpp och utrikes flygresor ingår inte. I Figur 12 

redovisas utsläpp mätt i ton koldioxidekvivalenter per invånare i Upplands-Bro, 

länets kommuner och riket. De totala utsläppen för Upplands-Bro 2019 var totalt 

117 024 ton enligt statistik från nationella emissionsdatabasen (figur 13).  
 

Figur 11. Upplands-Bros utsläpp enligt nationella emissionsdatabasen. Utsläpp från konsumtion och utrikes flygresor ingår 

inte. 

 

 
5 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16538&tab_id=149259  
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Utsläpp Upplands-Bro, geografiska området

Transporter Totala emissioner av växthusgaser ifrån transporter inom det geografiska området, ton CO2e.
Transporter inkluderar personbilar, lastbilar, järnväg, mopeder/motorcyklar, bussar, inkrikes flygtrafik,
inrikes civil sjöfart, militär transport men också emissi Upplands-Bro

Jordbruk Totala emissioner av växthusgaser ifrån jordbrukssektorn inom det geografiska området, ton CO2e.
I Jordbrukssektorn ingår emissioner ifrån olika typer av gödsel, djurs matsmältning, kalkning av åkermark,
odling av organogena- och mineraljordar samt indire Upplands-Bro

Industri Industrisektorns totala emissioner av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2e.
Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung samt N2O, CH4, HFC,
PFC, och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläpp Upplands-Bro

El och fjärrvärme Totala emissioner av växthusgaser ifrån el och fjärrvärme inom det geografiska området,
ton CO2e. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung samt N2O,
CH4, HFC, PFC, och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter.  Upplands-Bro



6 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag - KS 21/0664-12 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag : Klimatbudget Upplands-Bro 2021-2045

 
 

 

 29 (35) 

 

 

Figur 12. Ton koldioxidekvivalenter per invånare i Upplands-Bro, länets kommuner och riket. 

 

 

Figur 13. Upplands-Bros utsläpp i relation till region Stockholm. Upplands-Bros utsläpp 2019 var totalt 117 024 ton enligt 

statistik från nationella emissionsdatabasen. Utsläpp från konsumtion och utrikes flygresor ingår inte. 
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Bilaga 3 – Koldioxidbudget Upplands-Bro kommun i 

Klimatkollen 

Territoriella utsläpp 

Flertalet kommuner i Sverige tar fram en koldioxidbudget. En koldioxidbudget är 

den begränsade totala mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären, för att 

klara ett visst temperaturmål (utsläppsutrymmet, eller återstående budget för att 

klara målet). Utgångspunkten för beräkningen är den statistik som finns för de 

territoriella utsläppen (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) och som 

presenteras i Kolada. De är baserad på nationella emissionssiffror som fördelas per 

kommun. 

 

De svenska territoriella växthusgasutsläppen är ungefär 51 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter. Genom att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp och lägga 

till varor som importeras blir de totala utsläppen cirka 93 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (cirka 9 ton per invånare). 

 

Klimatkollen 

En beräkning av Upplands-Bro kommuns koldioxidbudget (exklusive sjöfart och 

utrikes flyg) finns publicerad i Klimatkollen6. Klimatkollen visar en koldioxidbudget 

för utsläpp inom Sveriges gränser. Sverige har även hög klimatbelastning från de 

varor som vi importerar från andra länder och bidrar därför till utsläpp i andra delar 

av världen. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är inte medräknade i Klimatkollens 

koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten, eller det territoriella utsläppsutrymmet för 

Upplands-Bro är enligt den beräkningen 567 036 ton koldioxid fram till 20507.  

 

För att vara i linje med Parisavtalet och koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 

graders uppvärmning krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent 

från 2022. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med 35 procent totalt, eller drygt 

en procent per år. Lokalt skiljer sig utsläppen, trenden och därmed 

koldioxidbudgeten åt från kommun till kommun, vilket gör att den nödvändiga 

minskningstakten också varierar. Svenska kommuner som gör en koldioxidbudget 

brukar ange en årlig minskningstakt med 10–16 procent räknat från basår 2018–2020. 

 

 

Den nationella koldioxidbudgeten beräknas av Uppsala universitet med grund i den 

så kallade Tyndall-modellen och fördelas sedan ut på kommunerna av ClimateView.  

 
6 Klimatkollen 

7 Klimatkollen 
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I metodavsnittet går det att läsa mer om Upplands-Bro kommuns klimatbudget som 

är framtagen genom att utgå ifrån kommunens faktiska aktivitetsdata samt 

inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp. I Upplands-Bros klimatbudget ingår alla 

klimatgaser som bidrar till klimatförändringarna. 
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Bilaga 4 - Innebörden av begrepp 

 

Växthusgaser 

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimatet. De vanligaste växthusgaserna är 

koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en växthusgas. Därtill finns ett 

antal industriellt tillverkade gaser (HFC:er, PFC:er och SF6) som används för olika 

industriella tillämpningar (exempelvis köldmedia i kylanläggningar). Man skiljer 

ibland på växthusgaser från olika ursprung, framför allt fossil koldioxid (från kol, 

olja, gas) och biogen koldioxid (från biobränslen och biomaterial), se även Negativa 

utsläpp och kolsänkor.  

 

Klimatpåverkan 

En ökning av halterna växthusgaser i atmosfären innebär att klimatet påverkas. Det 

blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare stormar, 

varmare värmeböljor, torrare torrperioder).  

De olika växthusgaserna har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är 

mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) och har ett spann mellan ett kilogram 

koldioxidekvivalenter per kilogram växthusgas (koldioxid) till flera tusen 

koldioxidekvivalenter per kilogram växthusgas (för vissa industrigaser exempelvis 

SF6).  

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en 

klimatpåverkan. I princip alla aktiviteter har en klimatpåverkan, även produktion av 

förnybar energi och produktion av livsmedel, eftersom de innebär utsläpp av 

växthusgaser. Däremot har exempelvis energiproduktion från förnybar energi 

mycket lägre klimatpåverkan än fossil energiproduktion.  

 

Negativa utsläpp och kolsänkor 

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären, levande 

och döda organismer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes innebär att kol 

flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol flyttas tillbaka från 

biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen innebär att kol, som varit 

borta från atmosfären i miljontals år, adderas till atmosfären. Negativa utsläpp, eller 

inbindning av kol i kolsänkor, är ett samlingsbegrepp för alla processer som flyttar 

kol från atmosfären till biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd 

av kol som håller det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan 

stärkas genom att återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan 

skapas i den bebyggda miljön exempelvis genom att använda material som 

innehåller kol (t.ex. träbyggande och material som innehåller kol). Hur stabil en 
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kolsänka är kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög 

permanens, från tiotals år till hundratals eller tusentals år.  

Sveriges netto-inbindning i mark var år 2021 39,8 miljoner tCO2e (Naturvårdsverket 

2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala klimatpåverkan, inklusive 

konsumtion av varor som producerats utomlands (Naturvårdsverket 2022b). 

Motsvarande siffra jämfört med Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser var 86 

% (46,3 miljoner tCO2e). Det absolut största flödet är inbindning är i växande skog. 

 

Klimatneutral och noll nettoutsläpp av växthusgaser 

Företag kan kalla sig klimatneutrala (PAS 2060) eller sälja klimatneutrala produkter 

(ISO 14021) genom att klimatkompensera för sin klimatpåverkan respektive sina 

produkters klimatfotavtryck. Detta förhållningssätt har kritiserats av 

Konsumentverket som vilseledande (KOV 2021) och ledde till att 

konsumentombudsmannen (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för 

vilseledande marknadsföring (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den 

internationella standarden ISO 14 021 gällande användningen av begreppet i 

marknadsföring. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet 

klimatneutral kan användas i marknadsföring, eller om det ens kan det, utan att 

anses vara vilseledande.  

 

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offentlig verksamhet har 

möjligheter att klimatkompensera för sin klimatpåverkan rent legalt. Exempelvis har 

Riksrevisionen uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får klimatkompensera (SR, 

2019). Anledningen är att pengar i offentlig verksamhet ska användas till 

investeringar inom kommunens geografiska område (SFS 2019:835 Kommunallagen, 

2 kap, §1), och klimatkompensation per definition innebär investeringar för att 

minska klimatpåverkan utomlands. Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun 

att uppnå målet om klimatneutral verksamhet genom att klimatkompensera för sin 

klimatpåverkan.  

 

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusgaser, i sitt 

långsiktiga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimatneutral, att utsläppen 

av växthusgaser ska vara på samma nivå som, eller lägre än, inbindningen i 

kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-Bro som kommun) 

jämfört med exempelvis ett tjänsteföretag, är att man har rådighet över 

markanvändning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor. Sverige som land 

kan alltså bli klimatneutralt inom sitt egna geografiska område. Vi rekommenderar 

Upplands-Bro att använda denna definition av klimatneutral, att 

kommunorganisationen klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv måste minska 

till en sådan nivå, att kommunen inom sin egna markanvändning, lyckas skapa lika 

stora ytterligare kolsänkor. Notera att kommunen inte kan räkna in övriga åtgärder 
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som sker inom kommunens geografiska område utanför kommunens mark, eftersom 

yta även behövs för att balansera kommuninvånarnas och företagens återstående 

klimatpåverkan.  

 

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommunen drastiskt reducera 

kommunorganisationens klimatpåverkan till en nivå som är så nära noll att 

ytterligare sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna jämviktspunkt är 

behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är mest kostnadseffektivt. 

Delmålet om halverad klimatpåverkan till år 2030 är viktigt för att påskynda arbetet 

med att drastiskt reducera klimatpåverkan, och delmålet om klimatneutral 

kommunorganisation är viktig för att påskynda arbetet med att skapa ytterliga 

negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå målen är att fasa ut användningen av 

fossila bränslen i kommunens fordonsflotta samt i de tjänsteresor och transporter 

som kommunen beställer. Det innebär att kommunen i sina inköp utvärderar 

leverantörer och produkter utifrån deras klimatpåverkan. Fler förslag på åtgärder för 

att nå målen finns i Bilaga 7.  

 

Fossilfri 

Fossilfri innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila bränslen 

(raffinerade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning används för att 

få energi (el, värme och kraft) och användningen av fossila råvaror (raffinerade 

fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling av andra produkter (så 

som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfri verksamhet använder inga fossila 

energikällor eller fossila råvaror. Även plast i avfall som används vid förbränning 

har ett fossilt ursprung, oavsett om det räknas som kretsloppsvärme.   

 

Fossilbränslefri 

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar (utan 

diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med fossilt 

ursprung).  

 

Förnybart 

Energi eller material från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och 

vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvida förnybara källor till energi 

och material anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma, men överlag får 

inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan förnyas. 
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Bilaga 5 - Referenser 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (59)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-17 

 

§ 114 ALL.2022.663, Yttrande Miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande på 

miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget, samt 
kompletterar yttrandet enligt nedanstående text.  

2. Bygg- och miljönämnden skickar det kompletterade yttrandet på miljö- 
och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 
av paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Enligt beslut i Kommunstyrelsen, 
den 1 juli 2022 § 88, sänds förslag till Miljö- och klimatstrategin på remiss till 
samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Bygg - och miljönämnden 
mottog remissen den 18 augusti 2022. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig i 
huvudsak positiva till framtagande av en miljö- och klimatstrategi. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2022 
• Samhällsbyggnadskontorets yttrande daterat 1 november 2022 
• Miljö- och klimatstategi år 2023-2030 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande på 

miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Bygg- och miljönämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi 
för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår följande förslag till beslut: 

1. Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande på 
miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget, samt 
kompletterar yttrandet enligt nedanstående text.  

2. Bygg- och miljönämnden skickar det kompletterade yttrandet på miljö- 
och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen. 
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-17 

 

UPPHANDLINGSFRÅGOR HAR BETYDELSE FÖR MILJÖ OCH 
LANDSKAPSFRÅGOR I KOMMUNEN OCH LANDET  
Exempel 1. NÖTKÖTT I UPPHANDLING (Sid 9 i Miljö- och 
klimatstrategin) 
Synpunkt: Kommunen bör inte uppmana till uteslutning av svenskt nötkött i 
skolkök, äldreboenden mm. I stället möjliggöra för att svensk hållbar mat 
(växtbaserat, nötdjur mm) serveras och som lever upp till de höga miljökrav 
som ställs i Sverige på djurhållning och produktion. Gärna från bönder i 
närområde eller annan plats i landet då vi tillhör en liten skara länder med ett 
starkt djurskydd långt över övriga EU. Sverige har Europas friskaste djur och 
använder minst antibiotika till djur i EU. ”Ko på rot” kan prövas som ett sätt 
för kommunen att köpa in och servera närproducerad nöt om samverkan med 
bönder går att åstadkomma. 

• Betande nötkreatur bidrar i hög grad till de öppna och artrika odlings- 
och kulturlandskapen i Sverige och Upplands-Bro (som blir färre, utgör 
riksintresse). De stärker biologisk mångfald och de globala 
miljökvalitetsmålen i Agenda 2030. 

• Naturbetesmarker kan ge positiva effekter på kolinlagringen som i sin 
tur gynnar klimatarbetet och de globala miljökvalitetsmålen i Agenda 
2030. 
  

Exempel 2. SVENSK MAT I UPPHANDLING (Sid 10, 13, 24, 42, 44 i 
Miljö- och klimatstrategin) 
Synpunkt: Utgångspunkten vid upphandling av livsmedel bör riktas mot 
livsmedel som producerats i Sverige och inte viktas i procent mot ekologisk 
odlad mat. Beroende på hur dagens upphandlingsregler är utformade och om 
ekologisk produktion gör det enklare att köpa in svenskproducerad mat bör det 
nyttjas, i annat fall riktas mot svenska producenter som helhet. 

• Aktuell forskning kring vad som är hållbar mat/metod eller ej inom 
svenskt jordbruk är en komplex fråga som blivit alltmer aktuell där 
många parametrar spelar in (ex markanvändning där ekologisk odling 
kräver mer areal för att producera samma mängd livsmedel och därför 
har större ”klimatkostnad”). Svensk konventionell och ekologisk 
livsmedelsproduktion har båda sina för- och nackdelar men ligger i 
framkant och är världsledande inom miljö, klimat och produktion och 
ska båda värnas.   
  

BEREDSKAPSFRÅGOR ÄVEN VIKTIGA  
I strategin eller kopplat till denna bör med fördel även 
beredskapsfrågor behandlas större. Den totala livsmedelsproduktionen i 
kommunen bör beskrivas och analyseras utifrån beredskap, risker och 
möjligheter. 

  
P-NORM, Sid 37 (”Minska p-normen vid nybyggnation hos det kommunala 
bolaget”) 
Synpunkt: Det är tveksamt om detta bör vara en utgångspunkt i en kommun 
som Upplands-Bro. P-normen vid nybyggnation behöver stödja en god 
bebyggd miljö. 
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-17 

 

  
BILAGA 5 Sid 27-33, Indikatorer och Nyckeltal 
Synpunkt: De indikatorer och nyckeltal som ska mätas och följas upp behöver 
preciseras mer så att de blir relevanta och meningsfulla när de ska användas i 
måldokument och beslut (Det kan t ex gälla avgränsningar, mätmetoder, 
tidsperspektiv mm). 

  
ÖVRIGT (sid 121 i Mötesboken) 
Aktivitet att lägga till som kan vara av betydelse för Bygg- och miljönämnden 
även om arbetet sker under Kommunstyrelsen : 

• Nya detaljplaner – beakta miljö/energi/ekosystem/klimatanpassning och 
kravställ mot exploatörer och leverantörer 

 
 
Andreas Åström (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 
 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 
 
Jane Lannefelt (S) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Börje Wredéns (L) förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Börje 
Wredéns (L) förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Synpunkter, remissyttrande om kommunens förslag till Miljö- och 
klimatstrategi 2023-2030 
 
Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till Miljö- och klimatstrategi 
för åren 2023-2030. Strategin pekar ut många viktiga områden där mål med 
åtföljande åtgärder på mycket kort tid behöver genomföras. 
 
Världen befinner sig i en akut miljö- och klimatkris. Termen kris är befogad då 
det innebär att vi människor har mycket kort tid på oss att styra om utveckling 
från en ohållbar sådan idag, där vi är på väg mot en uppvärmning på 2-3 
grader, till en utveckling där vi ser en uppvärmning av klimatet på max 1,5 
grader. Minskningen av den biologiska mångfalden och utdöende av arter sker 
också idag i en alarmerande hastighet. 
 
Miljö- och klimatstrategin ger en överblick av internationella, nationella och 
regionala åtaganden på området och föreslår övergripande mål för Upplands-
Bro kommun. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (59)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2022-11-17 

 

För att nå de långsiktiga målen, anger strategin att berörda nämnder och bolag 
behöver sätta egna delmål. 
 
Vänsterpartiet anser dock att de föreslagna målen inte är tillräckligt tydliga för 
att kunna brytas ner till delmål som i sin tur ska innebära att målen uppfylls. 
Strategin behöver utvecklas vidare för att på ett tydligare sätt precisera uppsatta 
mål och ansvar för genomförande och uppföljning. Om detta kommer i ett 
nästa steg, så saknas utfästelser för när detta ska tas fram. Som sagt, det är 
bråttom. 
 
Det som kan beröra BMN 
Bygg och Miljönämnden har en central roll i arbetet med att når miljö och 
klimatmål. Det gäller exempelvis områden som mark-, material- och 
energianvändning. Vänsterpartiet stödjer de mål som föreslås när det gäller: 
fortsatt energieffektivisering, användning av förnyelsebar energi, investering i 
solceller, mm 
 
Enligt forskare på Chalmers Tekniska Högskola skulle ett förbud mot 
nyförsäljning av fossilbilar ge en kraftfull minskning av den totala 
klimatbelastningen. Därför är det en viktigt åtgärd för kommunen och dess 
bolag att det snarast införs krav på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner 
vid upphandling. 
 
I strategin föreslås vidare att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri senast år 
2025. Här behövs djupare analyser för hur detta ska göras och hur snabbt det 
kan genomföras. I första hand ska man ha som krav att köra befintliga 
förbränningsmotorer på HVO, andra fossilfria bränslen samt hög inblandning 
av förnyelsebart i diesel och bensin.” 
 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (14)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

§ 63 Yttrande miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr SN 22/0269 

Beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 

och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2022-10-19 SN 22/0269  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 
  

  
  

 

Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Socialnämnden skickar yttrande på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2022 

 Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 19 oktober 2022 

 Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

 Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
   SN 22/0269 

 
 

Ärendet 

I Upplands-Bro kommun har Kommunstyrelsen ansvaret för det övergripande 

strategiska miljö- och klimatarbetet. Det innebär att Kommunstyrelsen leder, 

ger stöd och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen beslutade på sitt 

sammanträde den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030 för Upplands-

Bro kommun.  

Konsulter från U &ME har under våren 2022 arbetat fram ett förslag på en 

miljö- och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har 

förslag på Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på 

remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

Remissyttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 

2022.  

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

U& WE har tagit fram ett förslag på miljö- och klimatstrategi som är ett 

aktiverande styrdokument utifrån kommunens styrmodell. Strategin tydliggör 

inriktningen för kommunens övergripande miljö- och klimatarbete för åren 

2023 till 2030.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i kommunens överordnade system för 

ledning och uppföljning av all verksamhet och ekonomi.  Varje nämnd och 

företagsstyrelse i kommunen ansvarar för sitt miljö- och klimatarbete. 

Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen i strategin till 

delmål och aktiviteter, som är anpassade till respektive ansvarsområde, för att 

sedan arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner och affärsplaner. Det är upp till 

varje nämnd och styrelse att avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna. 

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas 

inte nyckeltal och indikatorer i miljö- och klimatstrategin för 2023–2030 utan 

fastställs i samband med budget och verksamhetsplanering.  

Tre strategiska och prioriterade områden  

Upplands-Bro har i förslag till miljö- och klimatstrategin tre prioriterade, 

strategiska områden att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella 

miljömålen och de globala målen. 

De tre prioriteringarna ska vägleda allt arbete på miljöområdet. Prioriteringarna 

beskriver vad kommunkoncernen ska verka för på en övergripande nivå samt 
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ska vara en utgångspunkt i samverkan med medborgare och näringslivet. 

Prioriteringarna baserar sig på bland annat på vad kommunen kan påverka 

utifrån sin roll och rådighet.  

De tre prioriterade områdena är att: 

 Minska klimatpåverkan 

 Stärka den biologiska mångfalden 

 Främja en cirkulär ekonomi 

För att uppnå miljömålen arbetar Upplands-Bro kommun med: 

 Miljö- och klimatkrav i upphandlingar 

 Hållbar samhällsplanering 

 Delaktighet, information och utbildning 

 Göra det lätt att göra miljösmarta val för medborgare och näringsliv 

 Samverkan med andra aktörer som näringslivet, grannkommuner, 

 regionen och akademi 

Strategierna delas in i långsiktiga mål och kompletteras med delmål. 

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser har ansvaret att formulera aktiviteter 

och besluta om åtgärder. Kommunen följer upp måluppfyllelsen med hjälp av 

flertalet indikatorer. 

Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun går att läsa i bilaga 1.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö -och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer. 

 

Socialkontoret 
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Social kon torets yttran d e p å mil j ö- och
kl imatstrateg i för Up p l an d s-Bro kommu n
Konsulter från U&ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en miljö-
och klimats tra te gi för Upplands-Bro kommun. Strategin tydliggör inrikt ninge n
för kommune ns övergripande miljö- och klimatarbe te för åren 2023 till 2030.

Enligt Kommunst yre ls e ns beslut den 1 juni 2022 har förslag på miljö- och
klimats trat e gi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss till samtliga
nämnder och helägda kommuna la bolag. Remissyttr a ndet ska vara
Kommunst yr e lse n tillha nda under november månad 2022.

Socialnämndens verksamhetsområde
Socialnä mnde n ansvarar för omsorg om personer med funktio ns ned sät t ning
samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras inom
lagstift ni nge n. Inom Socialnämnd e n handläggs ärenden enligt Socialtjänst la ge n
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM)
och Lagen om stöd och service till vissa funktio ns hind rade (LSS). Nämnden
ansvarar för verksamheter så som grupp- och serviceboenden, daglig
verksamhet och personlig assistans. Socialnämnde n ansvarar även för
ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksprob le m,
arbetsmarknads insa tser, boendestöd, träffloka l för personer med psykiska
funktio ns hi nder samt kommune ns mottagande av nyanlända.

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar
Socialnä mnde n för hälso- och sjukvårdsinsats er till och med sjuksköterskenivå.

Socialkontorets synpunkter

Hållbar utveckling och styrning

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimats tra te gi för
Upplands-Bro kommun. Kontorets förhoppning är att strategin ska styra och
samordna kommune ns verksamhete r samt den geografiska kommune ns
utveckling i en hållbar riktning.

Socialnä mnde ns verksamheter arbetar redan idag med hållbar utveckling och
Agenda 2030, vilket innebär att verksamheter na arbetar med social, ekonomisk
samt miljö mäss ig hållbarhe t. Fokus i dagsläget ligger framför allt på social
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hållbarhet, vilket i Upplands-Bro kommun innebär att skapa lika 
förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv för alla kommuninvånare samt 
ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med resurser. Miljö- och 
klimatstrategin kan bidra till att öka den miljömässiga hållbarheten inom 
verksamheterna.  

Framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de 
övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. 
Socialkontoret anser att det är av vikt att miljö- och klimatstrategin är flexibel 
om kommunen byter vision, övergripande mål eller styrmodell, då strategin 
sträcker sig över en sjuårsperiod och kräver kanske investeringar för att nå 
uppsatta mål eller indikatorer.  

Socialkontoret anser vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och 
klimatstrategin, ska ge nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska 
bedrivas gällande fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter samt 
hur de ska följas upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelser.  

Disposition och begreppsanvändning 
Socialkontoret är av åsikten att kommunens miljö- och klimatstrategi ska vara 
enkel att läsa, förstå och arbeta efter. Det ska vara ”lätt att göra rätt”. Strategin 
ska uppmuntra hela ledet ifrån politiker till medarbetare att bidra till Upplands-
Bro kommuns miljöarbete.  

Socialkontoret tycker att framtaget förslag på miljö-och klimatstrategi upplevs 
som rörig och svår att läsa i sin disposition. Bilaga 3 - förslag på indikatorer 
och nyckeltal samt Bilaga 4 - Förslag på delmål och åtgärder bör byta plats 
med Bilaga 1 – innebörden av begrepp och Bilaga 2 - internationella, 
nationella och regionala mål, i ett led att öka läsförståelsen.  

Källförteckningen bör ses över då källor skrivs på olika sätt och 
källhänsvisning bör även ske i en större utsträckning, speciellt i bilaga 1 och 
bilaga 2, då dessa bilagor består utav mycket fakta.  

Antalet begrepp inom respektive strategiskt område bör ses över för att följa 
kommunens styrmodell och för att förtydliga den röda tråden.  
Inom det strategiska området klimat används till exempel termerna/begreppen: 

 Strategiskt område 

 Långsiktiga mål 

 Det långsiktiga målet kompletteras med delmål 

 Det långsiktiga målet kompletteras med följande mål 

 Åtgärder 

 Aktiviteter  

 Indikatorer 
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 Nyckeltal 

Socialkontoret anser att miljö- och klimatstrategin ska förenklas och eventuellt 
bör någon term/begrepp tas bort. Miljö- och klimatstrategin bör använda 
samma begrepp som Upplands-Bro kommuns styrmodell. Begreppet delmål 
borde till exempel bytas ut till nämndmål.  

Miljökompetens vid upphandling 
Socialkontoret efterfrågar en kommunövergripande mall eller standard för 
vilka miljökrav som Upplands-Bro kommun ska ställa i sina upphandlingar. 
Det ska som sagt vara lätt att göra rätt när det kommer till miljöarbete inom 
Upplands-Bro kommun. De tjänstepersoner inom socialkontoret som tar fram 
underlag till upphandlingar sitter på kunskap inom sitt område men saknar ofta 
kunskap inom miljöområdet varav en mall skulle bidra till stora miljövinster.  

Fordon inom socialnämndens verksamheter samt hälso- och 
sjukvård 
Det är slutligen av vikt att miljö- och klimatstrategin inte sätter SKA-krav på 
att samtliga fordon i Upplands-Bro kommun ska drivas på till exempel el utan 
att det finnas en flexibilitet på de fordon som används inom till exempel 
personlig assistans och hälso- och sjukvården.  

Vid krisberedskap. krishantering eller extraordinära händelser ansvarar 
socialnämndens för att social omsorg samt hälso- och sjukvård uppfyller 
samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie verksamhet. 
Detta innebär att vid till exempel ett längre strömavbrott eller vid stora 
mängder utav snö så behöver personalen inom personlig assistans och hälso- 
och sjukvård ta sig till klienter.  

I dessa situationer kan inte personal vara beroende utav bilar som tankar enbart 
på el eller bilar som inte kan köra i en svår terräng, utan behovet finns då att 
använda bilar som går på någon form av bensin eller diesel. Elbilar eller el 
cyklar kan dock användas utav personal vid normalläge.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 73 (82)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

 

§ 88 Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
             Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 
från U&WE.  

Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 

geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.   
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte

Upplands-Bros miljö- och klimats tra te gi är ett aktiverande styrdokume nt
utifrå n kommune ns styrmodell och tydliggör inrikt ninge n för kommune ns
övergripande miljö- och klimatarbe te år 2023-2030. Miljö- och klimatstr ate gi n
utgår från den vision och de övergripand e mål som finns formulerad e för
Upplands-Bro kommun.

Miljö- och klimats trat e gin ska användas för att styra och samordna kommune ns
verksamheter och den geografiska kommune ns utveckling i en hållbar riktning.

Miljö- och klimats trat e gin antogs xxxx. Inriktninge n är att en
aktualite tsprö vni ng bör ske varje mandatperiod.

1.2 Ansvar, genomförande och uppföljning

I Upplands-Bro är kommunst yr e lse n ansvarig för det övergripande strategiska
miljö- och klimata rbete t. Det innebär att kommunst yre lse n leder, ger stöd och
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtaga nde t av miljö- och
klimats trat e gin. På tjänstemanna ni vå leds arbetet med miljö- och
klimats trat e gin av kommunled ningsko ntore t.

Hela Upplands-Bros kommunor ga nisa t io n har ett gemensamt ansvar för att de
mål som fastläggs i miljö- och klimats tra te gin blir verklighet. Varje nämnd och
företagsstyre lse i kommune n ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbe te.
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripa nde målen till delmål och
aktivitet er, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa
i sina verksamhetsp la ner och affärspla ne r.

Miljö- och klimats trat e gin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska
genomföra s inom verksamhete r na eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller
bolagsstyre lse har ansvar för att i sin verksamhetspla n eller affärspla n
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formulera aktivite ter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstr ate gi ns mål
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffek t iva åtgärderna.

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstr ate gi n också
beskriver viktiga delar av miljöarbe tet. Dessa styrdokument har ofta en annan
utgångsp unkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett
område mer utförligt. Vissa styrdokume nt är det lagkrav på att kommune n har.
Eftersom miljö- och klimats trate gin är tvärsektorie ll berör den många olika
styrdokume nt.

Exempel på handlingsp la ner och policies som berörs är avfallsp la ne n,
resepolicyn, VA-planen, dagvattenp la ne n, översiktspla ne n, landsbygdsp la n och
fördjupade översiktsp la ner.

• Avfallsp la n innehå lle r mål för insamling och återvinni ng av kommuna lt
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi.

• VA-planen innehå ller en heltäckande långsikt i g planering för vatten-
och avloppsförsör j ninge n i kommune n, vilket är viktigt för målet om att
bidra till cirkulär ekonomi.

• Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimat må le n.

• Grönplane n, översiktspla ne n och fördjupade översiktspla ner innehå ller
principer för grönstrukt ur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk
mångfa ld.

Miljö- och klimats trat e gin ska integrera s i kommune ns överordnade system för
ledning och uppföljni ng av all verksamhet och ekonomi. Integrering i
ledningss yste m innebär att genomföra nde t och uppföljninge n av miljö- och
klimats trat e gins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsp la ner
och affärspla ne r.

Målen följs upp kvalitat i vt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer
och nyckelta l tillsa mma ns med annan uppföljni ng som mäter kommune ns
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arbete men även utvecklinge n inom det geografiska området ska ge en bild av
om kommune n styr mot uppsatta mål.

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas
inte nyckelta l och indikatorer i miljö- och klimatst rate gi n för 2023-2030 utan
fastställs i samband med budget och verksamhetsp la ne r ing. Förslag till
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorer na ska utvärderas kontinuer l igt och
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda
och ändamålse nli ga för uppfölj ninge n.
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2 Prioriterade, strategiska
områden

Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att
bidra till att uppfylla de natione lla miljö må le n och de globala målen.

De tre prioriteringar na ska vägleda allt arbete på miljöo mråd et. Prioriter ingar na
beskriver vad kommunko ncer ne n ska verka för på en övergripande nivå. De
ska också vara en utgångsp unk t i samverkan med medborgare och närings li vet.

Prioriter ingar na baserar sig på en analys av vilka de stora miljöprob le me n r,
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen
prioriterar utifrå n sin roll och rådighet. Prioriter ingar na baseras även på var
utmaningar na är som störst i förhålla nde till de natione lla miljö må le n och
Agenda 2030.

De tre prioriterade områdena är att:

Minska klimatpå verk a n

Stärka den biologiska mångfa lden

Främja en cirkulär ekonomi

För att uppnå miljö må le n arbetar Upplands-Bro kommun med:

Miljö- och klimatkra v i upphandlingar

Hållbar samhällsp la ner ing

Delaktighe t, informa t io n och utbild ning

Göra det lätt att göra miljös mar ta val för medborgare och närings li v

Samverkan med andra aktörer som närings l ive t, grannkommune r,
regionen och akademi.
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Figur 1. De priori terade områdena bidrar ti l l att uppfylla de nationella och globala målen.
Flera av de åtgärder som k an vidtas har en positiv inverk an på flera priori terade områden och
på flera av mi ljömålen.
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2.1 Klimat

Målen för klimat delas upp i det som avser kommune ns geografiska område
(inklude rar invånare och närings l ive t) och det som rör kommune n som
organisat io n (inklus ive kommuna la bolag).

De t långs iktiga måle t för de t ge ografis ka område t Upplands-Bro är
s amma s om för läne t och i RUFS 2045.

Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av
växthus gase r, för att därefter nå negativa utsläpp.

Det långsik t iga målet kompletteras med följande delmål för kommune n som
geografiskt området (motsvarand e som för länet, i RUFS 2050 och
energipolit iska ramverket):

senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthus gase r vara mindre än
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v ska halveras,

senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70
procent, jämfört med år 2010,

senast år 2030 ska den genomsnitt l iga energianvä nd ni nge n per invånar e
ha minskat med 30 procent jämför med 20142

senast år 2040 ska all elproduktio n i kommune n vara från förnybara
källor.

De t långs iktiga måle t komple tte ras me d följande mål för
kommunorga nis atio ne n inklus ive kommunägda bolag:

kommunor ga nisa t io ne n strävar efter att bli klimat ne ut ra l till år 2030,

1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MW h/invånare. 30 procents mins kning till år 2030 mots varar
mins kningen i RUFS.
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kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n ska ha minskat med 50
procent år 2030, jämfört med år 2020.

Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se
Bilaga 1.

Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan
exempelvis vara:

fortsatt energie ffek t iviser i ng så att användninge n av energi minskar,

den energi som används är från förnybara källor,

invester inga r i solceller,

utbyggnade n av förnybar energi,

utfasning av fossila bränslen i fjärrvär me n,

elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektivise r ingar / nya lösninga r för
att klara efterfråga n,

byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100,
RME) och/eller el,

förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara
bränslen,

plast fasas ut som förpacknings mater ia l och som råvara i produkter som
köps in,

plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den
plast man inte kan reducera,

inköp och användning av produkter med hög klimatpå ve rka n minskar
(t.ex. betong, cement, nötkött),
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upphandling med krav på livs mede l med låg klimatpå verka n och högt
bidrag till andra miljöaspek ter (t.ex. närproducerat, ekologiskt,
växtbaserat),

upphandling med krav på produkter för nybyggna t io n som har ett lägre
klimata vt r yck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),

kollektivt ra fik, parkerings- och cykelåtgärder,

utbyggnad av laddinfra str uk t ur för laddning av elfordon,

förtätning i kollektivtra f ik nä ra lägen,

inspirat io n och utbildning av medarbetare,

kampanjer och informa t io ns mat er ia l, rådgivning och dialog med
invånare och närings l ivnä r ings l iv t ex genom energi- och
klimatråd gi vninge n, i närings li vsd ia lo ge r och i tills yne n, och

samarbeta med närings livet om kolsänkor i kommune n (t.ex. i form av
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som
kan skapas (t.ex. genom biokol).

Kommune ns nämnder och bolagsstyre lser har ansvaret att formule ra aktivitete r
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmåle n och
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att
uppnå målen.
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2.2 Biologisk mångfald

De öve rgripande målen med kommune ns arbete för biologisk mångfa ld är att:

ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de
ekosystemtjä nste r som kommuni nvå nar na s välfärd vilar på och

förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper
som är typiska för kommune n och restaurera områden som är extra
värdefulla för andra arter.

M ålen kan till e xe mpe l inne bära att:

arealen skyddade områden ökar,

viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),

skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem
minskar och deras bevarandestatus stärks,

främma nde, invasiva arter bekämpas,

jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen
eller läckage av växtnär ingsä m ne n,

skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal
skog, eller har andra speciella krav på livs miljö, etablera och föryngra
sig,

vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämni ng,

vatten som släpps ut i omgivninge n renas till den grad att det kan
användas igen,

särskilt fokus ägnas åt att identifier a ekosystemtjäns ter som
kommuninvå nar nas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som
matproduktio n, reglerande tjänster så som reglering av temperatur,
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rening av vatten, mildr ing av sommarhe tta och kulture lla tjänster så
som rekreation och inspirat io n.

kommune n samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering
för att bevara eller stärka biologisk mångfa ld och använda natur-
baserade lösninga r,

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
översiktspla n, landsbygdsp la n och grönplan. Exempel på delmåle n och
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för
att uppnå målen.
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2.3 Cirkulär ekonomi

De t öve rgripande måle t för kommune n s om ge ografis kt område är liksom
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används
effektivt i giftfr ia cirkulära flöden och ersätter jungfr ul iga materia l. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyt tja nde t. Det
minskar den negativa påverkan på miljön.

M åle t kan e xe mpe lvis inne bära att:

mängden avfall som uppkommer, i kommunor ga nisat io ne n samt
från invånare och närings l iv, minskar,

kommuna lt avfall materia låte r vinns eller återanvänds,

förpackninga r ska vara av fossilfr itt materia l,

krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning,
cirkular itet, kemikalie i nne hå ll och material,

krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmed e l och lokal
livs mede lsp rod ukt io n,

matsvinnet ska minska,

matavfa ll ska sorteras ut,

spridning av läkemedelsres ter, växtskydds mede l, biocidprodukte r,
dioxiner och andra främma nde ämnen till omgivni nge n ska minska,

dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,

kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va l itets no r me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status),

utsläpp av dioxin från punktkällor skaminimer as,

kemikaliea nvä nd ni nge n ska minska i skolor och förskolor. Farliga
ämnen ska fasas ut kommune ns verksamheter,
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kommune n utövar tills yn på förorenade områden, miljö far li ga
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och
bekämpnings mede l,

bygg- och rivningsa vfa l l återanvänds eller materia låte r vinns,

en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyprodukt io n
undviks och tjänster premieras.

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
avfallsp la n och VA-plan. Exempel på delmåle n och åtgärderna (Bilaga 3)
kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att uppnå målen.
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3 Bilaga 1 - Innebörden av
begrepp

Växthus gas e r

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimate t. De vanliga ste
växthus gase r na är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en
växthus gas. Därtill finns ett antal industr ie l lt tillve rkade gaser (HFC:er, PFC:er
och SF6) som används för olika industr iel la tillä mp ni ngar (exempelvis
köldmedia i kylanlä ggni ngar). Man skiljer ibland på växthus gaser från olika
ursprung, framföra llt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid
(från biobränsle n och biomateria l), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.

Klimatpåve rkan

En ökning av halterna växthus gaser i atmosfären innebär att klimate t påverkas.
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare
stormar, varmare värmeböljo r, torrare torrperioder).

De olika växthusgaser na har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är
mäts i koldioxidek vi va le nter (CO2e) och har ett spann mella n ett kilogram
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (koldioxid) till flera tusen
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (för vissa industr igase r
exempelvis SF6).

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en
klimatpå verk a n. I princip alla aktivite ter har en klimatpå verka n, även
produktion av förnybar energi och produktion av livs mede l, eftersom de
innebär utsläpp av växthus gas er. Däremot har exempelvis energiprod ukt io n
från förnybar energi mycket lägre klimatpå verk a n än fossil energiprod ukt io n.
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Ne gativa uts läpp och kols änkor

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären,
levande och döda organis mer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljo nta ls år, adderas till
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindni ng av kol i kolsänkor, är ett
samlingsbe grepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den
bebyggda miljö n exempelvis genom att använda material som innehå ller kol
(t.ex. träbyggande och materia l som innehå ller kol). Hur stabil en kolsänka är
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens,
från tiotals år till hundrata ls eller tusentals år.

Sveriges netto-inbind ni ng i mark var år 2021 39,8 miljo ner tCO2e
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala
klimatpå verk a n, inklus ive konsumt io n av varor som producerats utomla nds
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges
territorie lla utsläpp av växthus gas er var 86 % (46,3 miljo ner tCO2e). Det
absolut största flödet är inbind ning är i växande skog.

Klimatne utra l och noll ne ttouts läpp av växthus gas e r

Företag kan kalla sig klimat ne ut ra la (PAS 2060) eller sälja klimat ne utra la
produkter (ISO 14021) genom att klimatko mpe nser a för sin klimatpå verka n
respektive sina produkters klimat fo ta vt r yck. Detta förhållni ngssä tt har
kritiserats av Konsument verk et som vilseleda nde (KOV 2021) och ledde till att
konsumento mb uds ma nne n (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för
vilse leda nde marknadsför ing (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den
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internat io ne l la standarden ISO 14 021 gällande användninge n av begreppet i
marknadsför ing. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet
klimat neut ra l kan användas i marknadsför i ng, eller om det ens kan det, utan att
anses vara vilse leda nde.

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offent lig verksamhet har
möjlighete r att klimatko mpe nsera för sin klimatpå verka n rent legalt.
Exempelvis har Riksrevis io ne n uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får
klimatko mpe nsera (SR, 2019). Anledninge n är att pengar i offentli g
verksamhet ska användas till invester i ngar inom kommune ns geografiska
område (SFS 2019:835 Kommuna lla ge n, 2 kap, §1), och klimatkompe nsat io n
per definit io n innebär invester ingar för att minska klimatpå ve rka n utomlands.
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om
klimat ne ut ra l verksamhet genom att klimatko mpe ns era för sin klimatpå ve rka n.

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusga ser, i sitt
långsik t iga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimat ne utr a l, att
utsläppen av växthus ga ser ska vara på samma nivå som, eller lägre än,
inbind ninge n i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-
Bro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföreta g, är att man har
rådighet över markanvänd ning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor.
Sverige som land kan alltså bli klimat ne ut ra lt inom sitt egna geografiska
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definit io n av
klimat ne ut ra l, att kommuno r ga nis at io ne n klimatpå verka n sett ur ett
livscyke lpersp ekt iv måste minska till en sådan nivå, att kommune n inom sin
egna markanvänd ni ng, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att
kommune n inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommune ns
geografiska område utanför kommune ns mark, eftersom yta även behövs för att
balansera kommuni nvå nar na s och företagens återstående klimatpå verka n.

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommune n drastiskt
reducera kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n till en nivå som är så nära
noll att ytterliga re sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna
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jämviktsp unk t är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är
mest kostnadseffek t ivt. Delmå let om halverad klimatpå verka n till år 2030 är
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpå verka n, och
delmålet om klimatne utra l kommunor ga nisa t io n är viktig för att påskynda
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå
målen är att fasa ut användninge n av fossila bränslen i kommune ns
fordonsflot ta samt i de tjänsteresor och transporter som kommune n beställer.
Det innebär att kommune n i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter
utifrå n deras klimatpå verka n. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i
Bilaga 3.

Fos s ilfri

Fossilfr i innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila
bränslen (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning
används för att få energi (el, värme och kraft) och användninge n av fossila
råvaror (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfr i
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det
räknas som kretsloppsvär me.

Fos s ilbräns le fri

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med
fossilt ursprung).
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Förnybart

Energi eller materia l från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvid a förnybara källor till
energi och materia l anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma,
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan
förnyas.
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4 Bilaga 2 - Internationella,
nationella och regionala
mål

4.1 Klimat

4.1.1 Internationellt och nationellt

Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimat må l. EU:s
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthus gase r med mella n 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonve nt io n
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.

Sverige har antagit ett långsik t igt klimat må l om att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthus ga ser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthus gas er från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterand e åtgärder. För att nå målet får även avskilj ning och lagring av
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ
saknas.

Sverige har även tre etappmål:

Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
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Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvänd nings sektor n.

Sverige har dessutom en klimat la g som ålägger regeringe n ett ansvar att föra en
politik som utgår från klimat må le n och att regelbunde t rapportera om
utvecklinge n.

Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimat må l för
konsumt io n och export. Ett av målen är att klimatpå verk a n från svenskarnas
konsumt io n ska vara netto noll senast 2045.

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-de l-av-e us-k limat ma l/

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-k limat ma l-oc h-kli ma tpo lit iska-ra mve rk/

https://www.r e ger inge n.se/p ress medde la nde n/2022 /04/re ger inge n-ta r-e mot-
forslag-om-nya-kli ma t ma l- for-kons umt io n-och-e xpor t/

4.1.2 Regionalt

Sveriges natione lla klimat och energimål är också länets mål. Utöver målet om
nettonollut s läpp år 2045 finns följande delmål/e tapp må l :

70 procent minskni ng av utsläppen från transportsektorn till 2030
jämfört med 20103.

100 procent förnybar elproduktio n till 20404

50 procent effektivare energianvä nd ning 2030 jämfört med 20055

3 Etappmål i det s vens ka miljömåls s ys temet
4 Ingår i det energipolitis ka ramverket
5 Ingår i det energipolitis ka ramverket
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I likhet med de natione lla klimat och energimåle n anger den regiona la
utvecklingsp la ne n för Stockholmsre gio ne n (RUFS 2050) att Stockholms län-
ska nå nettonolluts l pp senast 2045. I RUFS finns också ett mål som innebär
att de direkta och indirekta klimatpå verka nde utsläppen per invånare från
konsumt io n ska halveras till 2030 jämfört med 2014.

4.2 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

4.2.1 Globalt

På global nivå är det den internat io ne l la konventio ne n om biologisk mångfa ld
som ligger till grund för Nagoyaprotokolle t och Aichimå le n.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år
2020 (de så kallade Aichimåle n). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s
konventio n om biologisk mångfa ld.

Det övergripand e målet i Nagoyaplanen är att stoppa förluste n av biologisk
mångfa ld, säkra resilie nta ekosystem och ekosystemtjäns ter. Målen i planen
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella
förutsättni ngar.

4.2.2 EU-nivå

EU-kommiss io ne n har en strategi för biologisk mångfa ld för att uppfylla
Aichimå le n, Arbetet med grön infrastr ukt ur skulle enligt målet senast till år
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjä ns ter bevaras samtidigt som
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs.
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Det finns tre EU-naturvårdsd irek t iv (art- och habitatdirek t ive t, fågeldirek t ive t,
havsmiljöd irekt i v) samt ett vattendirekt iv som har betydelse för grön
infrastr uk t ur.

4.2.3 Nationell nivå

Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoritete n av
kommuner na ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och
förvalt ning av den byggda miljö n senast år 2025.

Miljömå let Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål:

Gynnsam bevarandestatus och genetiska variatio ner

Påverkan av klimat förä nd r inga r

Ekosystemtjä ns ter och resilie ns

Grön infrastr uk t ur

Genetiskt modifier ade organisme r

Främmande arter och genotyper

Biologisk t kulturarv

Tätortsnära natur

4.3 Cirkulär ekonomi

4.3.1 Nationell nivå

Sve rige s s trate gi och handlings plan för cirkulär e konomi

Sveriges strategi och handlingsp la n för cirkulär ekonomi har en vision om ett
samhälle där resurser används effektivt i gift fr ia cirkulära flöden och ersätter
jungfrul iga materia l.
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Omställninge n till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö - och
klimat må le n, samt de globala målen i Agenda 2030.

Regeringe n arbetar med att främja omställninge n till en cirkulär ekonomi på
flera sätt, bland annat genom en övergripa nde strategi för cirkulär ekonomi,
genom lagstift ning för avfallso mrådet och genom nya etappmål.

Omställninge n till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska
resursanvänd ni nge n och därmed begränsa klimat- och miljöpå ve rka n.

Denna nationella strategi pekar ut inrikt ninge n för det arbete som behöver
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumt io n och affärsmode l ler,
samt gift fr ia och cirkulära materialkr ets lopp. Handlingsp la ner som beskriver
styrmedel och åtgärder finns.

Handlings pla n för livs me de ls s trate gin

Regeringe n har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas
ekologiskt senast år 2030 (Regeringe n 2017). Det innebär en minskad
användning av växtskyddsmede l och biocider på nationell nivå, eftersom detta
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljö må l som
rör biologisk mångfa ld.

Etappmål

Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.

6 https ://www.s veriges miljomal.s e/etappmalen/
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Avfall

Förberedande för återanvändning, materia låte r vinni ng och annan återvinni ng
av icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll, med undantag av jord och sten, ska
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändni ng och materialå ter vi nning av
kommuna lt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfa llet från hushåll, storkök,
butiker och restaurange r sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnär ing
och biogas tas tillvara.

Cirkulär e konomi

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Farliga ämne n

Användninge n av biocidprodukte r med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Användninge n av växtskydds mede l med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Regleringa r och andra åtgärder som minime rar de negativa miljöe f fekt er na ska
finnas på plats i Sverige, i EU eller internat io nellt senast 2030.
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och
minimerade.

M ins kat mats vinn

En ökad andel av livsmede lsprod ukt io ne n ska nå butik och konsument år 2025.

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmede lsa vfa llet minskar med
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
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5 Bilaga 3 - Förslag på
indikatorer och nyckeltal

Kommune n följer upp målupp fylle lse n med hjälp av flertale t indikatorer.
Kommunst yr e lse n bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder
och bolagsstyre lser bör ge förslag. Här är några förslag.

Klimat

Mål Indikator och nyckeltal Vem tar fram
infor mat io ne n

Senast år 2045 ska
Upplands-Bro nå netto-
noll utsläpp av
växthus gase r, för att
därefter nå negativa
utsläpp.

Utsläpp till luft av
växthus gase r per
invånare.

2019: 3,99 ton CO2e/per
inv

Nationella
emissio nsda tabase n
som redovisas i
Kolada.

Senast år 2030 ska de
direkta utsläppen av
växthus gase r vara mindre
än 1,5 ton per invånare
och år och utsläppen av
växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v
ska halveras,

Klimatpå verka n per
invånare,
konsumt io nsbase rade
utsläpp. Nyckeltal finns
än så länge bara

Naturvårdsverket
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tillgä ngli gt på natione ll
nivå7.

2019: 9,01 ton
CO2e/inv.

Senast år 2030 ska
utsläppen från
transportsektorn ha
minskat med 70 procent,
jämfört med år 2010.

Klimatpå verka n från
transportsektorn i
Upplands-Bro

2010: 72 716 ton CO2e

SMHI:s nationella
emissio nsda tabas,
Kolada

Senast år 2030 ska den
genomsnitt l iga
energianvä nd ni nge n per
invånare ha minskat med
30 procent jämför med
2014.

Genomsnit t li g
energianvä nd ni ng i
Kommunfas t ighe ter och
Upplands Bro-
fastighete r, fördelat per
boyta (m2)

2014: 16 MWh/inv.

Kolada

Senast år 2040 ska all
elproduktio n i kommune n
vara från förnybara källor

Andel av invånar na i
kommune n, respektive
företagen i kommune n,
som har avtal om
förnybar el.

Nuläges saknas

Kolada

7 https ://www.naturvards verket.s e/data-och-s tatis tik/kons umtion/vaxthus gaser-
kons umtions bas erade-uts lapp-per-pers on
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Kommunor ga nisat io ne n
strävar efter att bli
klimat ne ut ra l till år 2030.

Klimatpå verka n av
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet, inklus ive
negativa utsläpp

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Kommunor ga nisat io ne ns
klimatpå verk a n ska ha
minskat med 50 procent
år 2030, jämfört med år
2021.

Klimatpå verka n från
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Biologis k mångfald

Ekosystemens förmåga att
hantera störningar och
anpassa sig till
förändringar ska stärkas,
så att de kan fortsätta
leverera de
ekosystemtjä nste r som
kommuninvå nar nas
välfärd vilar på.

Kartläggning och
kvantifier i ng av
reglerande, stödjande
och kulture lla
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro kommun

2019: kartläggning av
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro
(Möllegård 2019)

Kommunst yr e lse n

Förbättra bevarandestatus
för arter som är hotade,

Kartläggning av hotade
arter i Upplands-Bro

Kommunst yr e lse n
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bevara landskapstyper
som är typiska för
kommune n och restaurera
områden som är extra
värdefulla för andra arter.

kommun samt deras
aktuella bevarandestatus

Kartläggning av för
kommune n typiska
landskapstyper
(geografisk utbredning,
status)

Genomförda
restaureringsproj ekt
(antal samt areal)

Antal invasiva arter
inom kommune n

Skyddad areal i
kommune n (%)

2021: 7,6 %
Naturvårdsverket

Cirkulär e konomi

Stödja en cirkulär
ekonomi där resurser
används effektivt i gift fr ia
cirkulära flöden och
ersätter jungfr ul iga
material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta
kretsloppen och att

Volym hushållsa vfa l l
och verksamhetsa vfa ll
som samlas in i
kommune n.

Volym avfall som
samlas in genom
förpackningsåte r vinning
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optimera
resursutnyt tja nde t.

och andra typer av
materialåter vi nning.

Vikt materia l som
samlas in och säljs eller
ges vidare inom
kommune ns
återbruksverksa mhet.

Volym matavfa ll som
samlas in.

Volym matavfa ll som
rötas till biogas.

Volym slam som
återförs till åkermark
inom kommune n.

Volym dricksvatte n som
används i kommune n.

Volym dagvatten som
hanteras genom
kommune ns nät.

Volym avloppsvatte n
som hanteras genom
kommune ns VA-
system.

Volym dagvatten som
breddas.
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Halterna bly, nickel,
molybden och antimo n i
avloppsvatt net

Halterna PFOS,
kadmium, bly, atracen
och TBT i ytvattnet

Ekologisk status i
kommune ns sjöar och
vattendrag

Andel ekologiskt
livs mede l av
kommune ns inköp

Punktkällo r av dioxin
inom kommune n

Volym byggavfa ll som
uppkommer i hos de
kommuna la
fastighetsbo la ge n

Volym biocid-produkter
och växtskydds mede l
som köps in av
kommune n

Volym
förpacknings ma ter ia l
som levereras med
kommune ns inköp
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Volym
förpacknings ma ter ia l
som är fossil plast
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K

6 Bilaga 4 - Förslag på
delmål och åtgärder

Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för
kommune ns nämnder och bolag att bli inspirerade av.

6.1 Klimat

För att nå de långs iktiga måle n inom klimat be höve r be rörda nämnde r
och bolag s ätta e gna de lmål. Förs lag på de lmål för att nå måle n inom
klimat:

Fordonsflottan ska vara fossilbrä ns le fr i senast år 2025

Kommune ns inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030

Det kommuna la fastighe tsbo la get skulle kunna sätta mål som styrs genom
invester ingsp la ner och åtgärder i befint li gt bestånd, exempelvis :

Solenergip rod ukt io n på 25 % av kommunfast i ghete r nas tak till år 2026

Energia nvä nd ning i kommune n fastigheter ska minska med 25 procent
jämfört med 2020 (kWh/m2)

Minst 20 % av nyproduktio n ska ske med trästomme senast år 2025

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom klimat. Kan äve n s e s s om e n
konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t
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Stärk skyddet av
befintliga
kolsänkor

Identifiera, stärk och skydda
befintliga kolsänkor så som skog och
våtmarker.

Låg Medel

Ökanaturliga
kolsänkor

Kartlägg åtgärder för att öka
naturliga kolsänkor i kommunen
(t.ex. återplantera träd, öka
mullhalten i jorden , biokol).

Låg Medel

Skapa nya
kolsänkor i den
byggda miljön

Öka andelen byggnader som byggs i
trä, undersök möjligheten att
använda biokol i byggmaterial som
betong och fyllnadsmassor.

Låg Hög

Teckna avtal om
förnybar el

Säkerställ att kommunens
verksamhet och samtliga
kommunägda bolag har avtal om
förnybar el

Låg Hög

Investera i
förnybar

Investera i förnybar elproduktion.
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför
kommunen och sol-el inom
kommunen.

Hög Medel

Motivera
invånarna och
näringsliv att
investera i egen el-
produktion (sol-el)

Genom kampanjer, information och
dialog. Erbjud paket tillsammans
med t.ex. E.ON., energirådgivarna
och/eller andra lokala företag

Låg Medel

Energieffektivisera
kommunens
fastigheter

Kartlägga åtgärder och kvantifiera
nuvarande prestanda. P rioritera
åtgärder och tilldela resurser och
ansvar. Genomför åtgärder och följ

Medel Medel
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka
åtgärder som ger bra effekt och kan
skalas upp.

Motivera
invånarna att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Motivera
näringslivet att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Samarbeta för att
balansera elnätet

Stora företag inom kommunen
begränsas i sin möjlighet att byta till
fossilbränslefria transportfordon idag
på grund av brist på nätkapacitet. För
att påskynda arbetet med bättre
nätkapacitet kan kommunen bidra.

Låg Låg

Fossilbränslefria
bilar

Ingå avtal med leasingföretag om att
alla kommunens nya tjänstebilar ska
vara fossilbränslefria

Låg Medel

Fossilbränslefria
resor

Upphandla fossilfria transporter för
hela kommunens verksamhet
(skolskjuts mm.). Uppdatera
resepolicy så att alla tjänsteresor bara
görs med fossilbränslefria färdmedel.

Medel Hög

Fasa ut plast ur
alla inköp

Ta fram en strategi för att succesivt
fasa ut plast och andra fossila råvaror
i samtliga inköp inom kommunen till
år 2027.

Hög Hög
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Förnybar
fjärrvärme

Genomför projekt tillsammans med
EON för att minska andelen fossila
material i bränslet till fjärrvärmen
som används i kommunen

Låg Låg

Bygg ut ladd-
infrastruktur

Bygg ut ladd-infrastrukturen i
kommunen genom att t.ex. installera
öppna ladd-stolpar där kommunen
har verksamhet

Medel Hög

Bygg ut
kollektivtrafiken

Ta dialog med regionen hur man kan
öka användningen av kollektivtrafik i
kommunen. Nya busslinjer, nya
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta
incitament mm.

Medel Hög

Öka
kollektivåkandet
bland personalen

Skapa incitament för kommunens
egna personal att använda kollektiva
färdmedel, genom t.ex. månadskort

Medel Hög

Förmånscykel Erbjud kommunanställda
förmånscykel (eller eller inte)

Låg Hög

Minska p-normen Minska p-normen vid nybyggnation
hos det kommunala bolaget

Låg Medel

Bygg energilager Ta dialog med nätägaren hur
kommunen kan bidra till att
näringslivet i kommunen har
tillräckligt goda förutsättningar för
att våga satsa på en elektrifiering av
sin fordonsflotta. Det kan t.ex.
innebära att kommunen bygger ut
energilager.

Hög Hög
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Öka lokal
elproduktion

Exempelvis genom solceller på
kommunfastigheternas tak

Medel Medel

Upphandla
fossilbränslefria
arbetsmaskiner

Inom kommunens förvaltning
upphandla fossilbränslefria
arbetsmaskiner. Det kan handla om
fordon som går t.ex. på el, biogas
eller andra förnybara bränslen (HVO,
ED95 mfl).

Medel Medel

Ersätt succesiv
betong med trä i
nybyggna tion

Inom det kommunala bostadsbolaget,
ersätt succesiv betong med trä i
nybyggna tion, i t. e x. s tomme oc h dä r
det går.

Medel Hög

Mat med lägre
klimatpåverkan

Arbeta för att minska klimatpåverkan
av maten som kommunen serverar,
t.ex. genom bättre vegetariska
alternativ, samarbete med lokala
matproducenter och genom att
överlag ställa krav i upphandling på
miljöarbete.

Låg Medel

Uppföljning Årligen upprätta ett klimatbokslut
över kommunens verksamhet, följ
med hjälp av nyckeltal upp
måluppfyllelse, utvärdera
genomförda åtgärder och identifiera
nya åtgärder för kommande år.
Fördela ansvar och avsätt budget.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring klimatfrågan
i hela organisationen, för att kunna

Medel Hög
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identifiera och utvärdera relevanta
åtgärder för att nå målen.

6.2 Biologisk mångfald

För att nå de övergripa nde målen inom biologisk mångfa ld behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.

Bevarandestat us för hotade arter, som häckar eller är stationära inom
kommune n, ska ha förbättrats till år 2025

All nybyggnat io n genom kommune ns egna bolag ska använda
grönytefak tor eller motsvarande senast år 2025

Ingen nybyggnat io n ska ske på jordbruksmark

Det rekreativa värdet av parkmiljö er na i tätorterna ska stärkas

Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av
parkmiljö, ska öka senast år 2025

Användning av växtskydds mede l och biocider i kommune ns parkmiljö
ska fasas ut till senast år 2025

Risker för invas iva arter ska kartläggas och invas iva arter som upptäcks
ska bekämpas

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom biologis k mångfald. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .
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Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Identifiera områden med

höga värden som skulle
kunna formellt skyddas

Görs löpande av kommunekolog i

dialog med t.ex. Länsstyrelsen.
Finns redan underlag t.ex. i
inlagan till grönplanen.

Låg -

Föreslår områden för

formellt skydd

Dialog med markägare för att

identifiera områden med höga
värden som skulle kunna skyddas

Låg -

Beslut om formellt skydd
av nya områden

Besluta om att instifta t.ex.
naturreservat

Medel Hög

Identifiera vilka arter som

har bevarandestatus
"hotad" i kommunen

Görs av kommunekolog i dialog

med t.ex. Länsstyrelsen.

Låg -

Identifiera och genomför

åtgärder för att stärka
hotade arters
bevarandestatus

Kan vara allt från faunadepåer,

bi-hotell till större åtgärder som
våtmarksrestaurering eller
skötselplaner.

Medel Hög

Kartlägg invasiva arter
med risk att spridas i
kommunen och hur de kan
bekämpas utan att äventyra
andra mål

Med stöd av Naturvårdsverket
och samordning på nationell nivå

Låg Låg

Bekämpa främmande arter

och stärk ekosystemens
kapacitet att hantera
störningar
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Utred hur grönytefaktorn,
eller motsvarande verktyg,
kan tillämpas i
nybyggnation

Grönytefaktorn är ett verktyg för
att öka andelen funktionell
grönska vid nybyggnation, som
med framgång använts i
Stockholm stad och ett antal
andra kommuner. Stärker stadens
långsiktiga kapacitet att hantera
störningar och bidra till en god
bebyggd miljö.

Medel Medel

Minska näringsläckage
från jordbruksmark

Arbeta tillsammans med
lantbrukare och genomför
åtgärder som minskar
belastningen av
växtnäringsämnen på närliggande
vattensystem.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring biologisk

mångfald i hela organisationen,
för att kunna identifiera och
utvärdera relevanta åtgärder för
att nå målen.

Låg Hög

6.3 Cirkulär ekonomi

För att nå de övergripa nde målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Förekomster av främma nde ämnen i kommune ns verksamhet ska vara
kartlagda senast år 2024.
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Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommune ns verksamhet senast år
2026.

Kommune ns indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och
växtskyddsmede l, som sker genom inköp och upphandling, ska vara
kartlagt senast år 2025.

Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda
och minimerad e.

Andelen av kommuno rga nisa t io ne ns avfall som går till
materialåter vi nning ska öka till år 2025

Andelen matavfa ll som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238

Andelen icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll (med undantag av jord
och sten) som återanvänds eller materialå ter vi nns från det kommuna la
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025.

Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor
till kommunor ga nisat io ne n levereras i, ska kartläggas senast år 2023,
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.

Mängden matsvinn i kommune ns verksamhet ska minska med 10 % till
år 2025.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av
livs mede l senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmede lss tra te gi så bör
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentli ga
livs mede lsko ns umt io ne n år 2030.

8 A ntaget mål i avfalls planen
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Kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va lite ts nor me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadga t).

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom cirkulär e konomi. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Genomför
åtgärderna i
avfallsplanen

Genomför de åtgärderna som tas upp i
avfallsplanen

- Hög

Samarbete med
Högbytorp - fosfor

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för utvinning av fosfor från
rötslam som inte direkt kan spridas på
åkermark

Låg Låg

Samarbeta med
Högbytorp - övrigt

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för att avgifta strömmar av
avfall som kan materialåtervinnas

Låg Medel

Identifiera
punktkällor till
dioxin

Är ett etappmål Låg Låg

Minska
användningen av
växtskyddsmedel i
kommunen

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt
stöd med kompetens och andra tekniker
för att skydda växande gröda utan
växtskyddsmedel.

Medel Medel

Minska
användningen av

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden biocider. Eventuellt stöd med

Medel Medel
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biocider i
kommunen

kompetens och andra tekniker för att
skydda växande gröda utan biocider.

Öka inköp av
ekologisk mat

Kravställ att mat ska vara odlad utan
växtskyddsmedel eller biocider vid
inköp till kommunens verksamhet. Se
stöd från exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.

Medel Medel

Minska matsvinnet Genomför åtgärder i kommunal
servering för att minska matsvinnet, så
som nudging, mindre tallrikar, menyval,
alternativ användning av redan lagad
mat, rabattsystem, utskänkning och i
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s
avfallshierarki).

Låg Låg

Identifiera
punktkällor till
gifter i ytvattnet

I samverkan med Mälarens
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd,
Länsstyrelsen och andra relevanta
myndigheter, andra kommuner samt
näringslivet, identifiera punktkällor till
P FOS, kadmium, bly, antracen och TBT
i Görvälns ytvatten.

Medel Medel

Följ upp enskilda
avlopp

Följ upp ägare till fastigheter med
enskilda avlopp för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav på rening. Detta
har bäring både på växtnäringsämnen,
läkemedelsrester och vissa andra
främmande ämnen.

Medel Medel
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Identifiera källor till
gifter i
avloppsvattnet

Identifiera källor till bly, nickel,
molybden och antimon i avloppsvattnet,
i samarbete med Käppalaförbundet

Medel Medel

Kartlägg
främmande ämnen i
förvaltning och t.ex.
nybyggna tion

I förvaltning, kartlägg produkter med
stor andel främmande ämnen (t.ex.
driftskemikalier, köldmedia, städ- och
tvättartiklar, avfettning) och identifiera
alternativ.

I nybyggnation, kartlägg produkter med
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim,
plast, mjukgörare, skum) och identifiera
alternativ.

Medel Låg

Ställ krav i inköp
för att minska
mängden
främmande ämnen

Sätt mål och identifiera åtgärder för att
minska mängden främmande ämnen
genom att byta till alternativa produkter

Hög Medel

Gör riskanalys av
enskilda
konstgräsplaner

Konstgräsplaner är en förhållandevis
stor källa till mikroplast (Sveriges
handlingsplan för plast). Gör en
riskanalys och bedömning av varje
enskild konstgräsplan.

Medel Medel

Utred möjliga gator
för
dubbdäcksförbud

Dubbdäck är en annan förhållandevis
stor källa till mikroplast. Gör utredning
om några gator kan vara relevanta för
dubbdäcksförbud.

Låg Medel

Minska
läkemedelsrester i
avloppsvattnet

I dialog med Käppalaförbundet, driv
kampanj och informera invånarna kring
risker med och vad man ska tänka på för

Låg Låg
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att minska spridning av läkemedelsrester
i avloppsvattnet.

Samarbeta för ökad
återförsel av
avloppsslam

Idag återförs ca 70 % av slammet från
Käppalaverket till jordbruksmark (VA-
plan s. 27). Finns stort intresse från
lantbruket att använda slam för att sluta
kretsloppet. Genom dialog med
Käppalaförbundet identifiera åtgärder
för att öka återförseln av slam
ytterligare.

Låg Medel

Kravställ andel
återvunnet material

Kravställ i upphandling att andel
återvunnet material i produkter ska
framgå. Sätt sedan mål om att andelen
ska öka på relevanta produkter (t.ex.
avseende metaller och glas)

Hög Hög

Undersök
möjligheten att
starta en
återbyggdepå

Undersök möjligheten att starta en
återbyggdepå, där material från
byggnation, rivning och renovering kan
exponeras för att användas en andra
gång

Medel Medel

Fortsätt utveckla
möjligheten för
invånarna att
återbruka

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på
Brunna så att det blir attraktivt för
invånare att både lämna och hämta
second hand

Låg Låg

Återbruka mer av
kommunens
elektronik

Lämna uttjänt elektronik vidare till
profersionell part som rensar och säljer
elektroniken vidare (t.ex. Inregio)

Låg Låg
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Säkerställ
källsortering i alla
kommunens
verksamheter

Säkerställ att kommunens verksamhet
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar
möjligheten att, sortera avfall i flera
olika fraktioner för en effektiv
materialåtervinning och fossilfri
energiåtervinning.

Låg Medel

Öka insamling av
textil

Öka insamling av textil för återvinning,
i samverkan med insamlingsbolag och
aktörer verksamma inom
textilåtervinning

Låg Låg

Giftfria
verksamheter

Implementera arbetet med giftfri
förskola.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring cirkulär
ekonomi i hela organisationen, för att
kunna identifiera och utvärdera
relevanta åtgärder för att nå målen.

Låg Hög
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

§ 42 Yttrande - Miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 22/0144 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrande som sitt 

eget och sänder till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar inte i beslutet och tillåts lämna en 

protokollsanteckning som återfinns i slutet i paragrafen. 

Naser Vucovic (S) reserverar sig till förmån för eget beslut. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Kommunledningskontoret har under våren 2022 tagit fram en miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 

från U&WE. Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de 

övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- 

och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med 

synpunkter på miljö- och klimatstrategin. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 

 Förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 2023–

2030 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 

 Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret yttrande som sitt 

eget och sänder till Kommunstyrelsen. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kontorets 
förslag till beslut med följande ändringsyrkandet: 

1. Frididsbanken stryks från yttrandet. 
2. Kultur och fritidsnämnden kommer i sin verksamhetsplan att formulera 

aktiviteter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstrategins mål 
samt besluta om de mest kostnadseffektiva åtgärderna.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut och Naser Vukovics (S) förslag på ändringsyrkande. Ordförande ställer 

de två förslagen mot varandra och finner att kontorets förslag till beslut 

bifalles. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar för kontorets förslag till 
beslut säger ”Ja” och de som röstar på Naser Vucovics (S) förslag på 
ändringsyrkande säger ”Nej”. Vid votering lämnas 7 Ja-röster och 3 Nej-röster, 

1 avstår.   

Ordförande konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Mats Högberg (M) X   

Anthony Haddad (M) X   

Marianne Stigle (L)  X   

Sarah Andersson (KD) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Mats Zettmar (SD) X   

Naser Vukovic (S)  X  

Christer Norberg (S)  X  

Hibo Salad Ali (S)  X  

Khalouta Simba (V)   X 

Mattias Petersson Ersoy (C) X   
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (14)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-13 

 

 

Protokollsanteckning 
Khalouta Simba (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet anser att kultur- och fritidsnämndens yttrande till 
Kommunstyrelsen gällande Miljö- och klimatstrategi 2023-2030 inte är 

tillräckligt kritiskt/upplysande om de brister som finns i klimatstrategi. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet anser inte att den föreslagna Miljö- och klimatstrategin uppfyller 
de behov som finns, att på kort tid nå viktiga mål på miljö- och klimatområdet. 
De föreslagna målen är inte tillräckligt tydliga för att kunna brytas ner till 

delmål, som i sin tur inte heller är tydliga. Vi anser att de saknas tydlig 
koppling mellan mål och delmål, åtgärder, tidsplan, uppföljning samt 

ansvariga. 

Uppdraget 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030. 
Syftet var att tydliggöra målsättningar och aktiviteter för att nå egna 

målsättningar samt regionala, nationella och globala målsättningar inom klimat 
och miljö. Det är oklart vad skillnaden mellan detta uppdrag och förslaget till 
Miljö- och klimatstrategin är. 

Förslag 
Vänsterpartiet föreslår att den föreslagna strategin återremitteras till 

kommundirektören som får i uppgift att snarast utveckla en tydligt plan/strategi 
med tydliga mål och delmål för Miljö och klimatområdet och utpekar åtgärder, 
tidsplan, uppföljning samt ansvariga. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

A ndrea Jans s on
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jans s on@u pplands-bro.s e

2022-11-08 TN 22/0354

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Försl ag til l yttran d e – Mil j ö- och kl imatstrateg i
för Up p l an d s-Bro kommu n

Tekniska nämnden har tagit del av miljö- och klimats tra te gi för Upplands-Bro
kommun och ställer sig positiva till förslaget.

Kommunst yr e lse n beslutade den 2 februari 2022 att ge kommund ir ektöre n i
uppdrag att ta fram ett miljöpro gra m samt en koldioxidb ud ge t för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimats tra te gi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram.

Miljö- och klimats trat e gin utgår från den vision och de övergripa nde mål som
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstr ate gi n ska
användas för att styra och samordna kommune ns verksamheter och den
geografiska kommune ns utveckling i en hållbar riktning.

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter/fö rs la g till korrigeringa r som
yttrande till strategin:

Sid 12:
Kommune n samarbetar med byggherra r vid planering och exploatering för att
bevara eller stärka biologisk mångfa ld och använda naturbaserade lösningar
(t .ex . sj älv f all av dagv at t en).

Sid 13:
Tillä gg av punkt i punktlista n:

Åt erbruk av regn- och dagv at t en (t .ex . f ör bev at t ning)

Sid 15:
Det blir globalt set t varmare, och vädret blir mer extremt och opålit ligt där
v äderf enomen så som sk yf all, st ormar, v ärmebölj or och t orka både ök ar i
int ensit et och i v arak t ighet .
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-15 TN 21/0153 

 
 

Sid 30:  
Vem ansvarar för att ta fram informationen om målet om att stödja en cirkulär 
ekonomi m. m.? Det finns ingen instans angiven. 

Sid 31:  
Volym spillvatten som hanteras genom kommunens VA-system. 
Volym spillvatten som breddas. 

Sid 32:  
Minska halterna bly, nickel, molybden och antimon i spillvattnet. 
 

Sid 40:  
Kan vara allt från faunadepåer och insektshotell till större åtgärder som 
våtmarksrestaurering eller skötselplaner. 

Sid 43:  
Tillägg av punkt i punktlistan:  

 Plan för återbruk av regn- och dagvatten för bevattning av de 
kommunala (planterings)anläggningarna. 

 

Sid 45:  
Identifiera källor till gifter i spillvattnet 
Identifiera källor till bly, nickel, molybden och antimon i spillvattnet i 
samarbete med Käppalaförbundet 
Minska läkemedelsrester i spillvattnet 

Sid 46:  
att minska spridning av läkemedelsrester i spillvattnet. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

§ 23 Svar på remiss - Miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
 Dnr GVN 22/0071 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar utbildningskontorets 

remissvar med följande ändringar: 

- Ordet ”nötkött” tas bort från meningen ”inköp och användning av 

produkter med hög klimatpåverkan minskar” på sidan 9 sista punkten. 
- Odlingsform bör inte styra inköp av livsmedel och %-sats på ekologiskt 

tas bort, förutom vid import där miljökrav kan styra mot hållbara inköp. 

- Ordet ”behöver” byts ut till ”ska” i inledningarna till de olika 
delområdena under punkt 6.1, 6.2 och 6.3 i Miljö- och klimatstrategin. 

- Ordet ”förnybara” byts ut mot ”fossilfria” på sidan 8 i Miljö- och 
klimatstregin. 

 

som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Hibo Salad Ali (S) och Annika Falk (S) tillåts lämna en 
protokollsanteckning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE.  

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2022 

 Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

 Förslag på Miljö- och klimatstrategi den 12 september 2022 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (12)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 

 

 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets 

remissvar som sitt eget till Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Edwads (C) yrkar, för Alliansens räkning, på bifall till kontorets förslag 
till beslut med följande tillägg i Miljö- och klimatstrategin: 

 
- Ordet ”nötkött” tas bort från meningen ”inköp och användning av 

produkter med hög klimatpåverkan minskar” på sidan 9 sista punkten. 
- Odlingsform bör inte styra inköp av livsmedel och %-sats på ekologiskt 

tas bort, förutom vid import där miljökrav kan styra mot hållbara inköp. 
 

Camilla Janson (S) yrkar, för Socialdemokraternas räkning, på bifall till 
kontorets förslag till beslut med ändringen att ordet ”behöver” byts ut till ”ska” 
i inledningarna till de olika delområdena under punkt 6.1, 6.2 och 6.3 i Miljö- 

och klimatstrategin. 
 

Nawal Al-Ibrahim (L) yrkar på att ordet ”förnybara” byts ut mot ”fossilfria” på 
sidan 8 i Miljö- och klimatstregin. 

Beslutsgång 
Bifall till kontoret med samtliga ändringsförslag 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) lämnar, för Socialdemokraternas räkning, följande 
protokollsanteckning: 

 
”Mycket är bra i Miljö och klimatstrategin. Dock anser Socialdemokraterna att 

anslaget i inledningen är svag, se sidan 37, 42, 44 där skriver man i inledningen 
i de olika delområdena 6.1, 6.2, 6.3 …behöver berörda nämnder och bolag 

sätta egna delmål.  

 

Ordet behöver är vagt, Socialdemokraterna yrkar att behöver byts ut till ska. 

Detta mot bakgrund av att kontoret skriver i svaret med ett tydligt krav i sista 
stycket sidan 54, vilket vi sympatiserar med: ”Mandat och inriktning behöver 
kompletteras med en tydlighet i styrning” 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-17 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2022-10-07 KFN 22/0144  

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande - Miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontoret som sitt eget och 

sänder till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Kommunledningskontoret har under våren 2022 tagit fram en miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter 

från U&WE. Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de 

övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- 

och klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Den 1 juni 2022 fattade Kommunstyrelsen beslut om att skicka den framtagna 

miljö- och klimatstrategin på remiss till samtliga nämnder i Upplands-Bro 

kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande med 

synpunkter på miljö- och klimatstrategin. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022. 

 Förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 2023–

2030 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022. 

 Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi. 

Barnperspektiv 

En tydlig strategi för miljö- och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och 

en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-07 KFN 22/0144 

 
 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  

Bilagor 

1. Förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 

3. Förslag till yttrande - miljö- och klimatstrategi 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLL 2 (26) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

Utses att justera Catharina Andersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
2022-12-12 kl. 16:30 

Paragrafer  §§ 89 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Elisabeth Claesson 

Ordförande 
 ..................................................................  
Marcus Sköld (M) 

Justerare 
 ..................................................................  
Catharina Andersson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-12 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-12 Datum för anslags nedtagande: 2023-01-02 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2022-12-12 15:00-16:09 
Ajournering 15:47-15:52 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Marcus Sköld (M), ordförande  

Karl-Erik Lindholm (KD), 1:a vice 
ordförande 
Catharina Andersson (S), 2:e vice 
ordförande 
Maikki Lemne (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Kjell A Johansson (V) 
Sören Fridman (L) 
Andreas Åström (M) 
Anders Bjurefors (C) 
Harry Holmström (S) 
Jan Hellman (SD) §§97-99 

Navdeep Singh Bhatia (SD) 
Närvarande ersättare  
Leif Janson (S) 

Övriga deltagare Elisabeth Claesson, Sekreterare, Johanna Carnvik Schöier, Sekreterare, Thomas 
Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina Delde – Chef för Stöd- och utveckling & 
Mät & GIS, Mikael Thelin – Avfallschef, Maja Taaler Larsson –Teknisk chef, Jan 
Helghe – Gata-, park- och trafikchef, Emma Åhlstedt - Utredare 
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PROTOKOLL 10 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Yttrande avseende förslag till miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

 Dnr TN 22/0354 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 8 
november 2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 

Särskilda uttalanden 
Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
arbetats fram.  
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till strategin och skrivit 
förslag till yttrande, daterat den 8 november 2022, och föreslår nu Tekniska 
nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 8 november 2022 

 Miljö- och klimatstrategi 2023–2030 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 88, daterat den 1 juni 2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 8 
november 2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 
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PROTOKOLL 11 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0664 
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Kvalificerad Utredare 
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Svar på remiss – Miljö och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

Utbildningskontorets yttrande 
Utbildningskontoret ser positivt på framtagandet av en Miljö- och klimatpolicy 
som gäller för alla kommunens verksamheter. Ett så brett framtaget dokument 
tenderar dock, av naturliga skäl, att bli relativt oprecist när man kommer till 
verksamhetsnivån. Utbildningskontoret uppskattar att strategin är tydlig med 
sin uppdelning i tre prioriterade områden, klimat, biologisk mångfald och 
cirkulär ekonomi, som har koppling både till nationella mål och målen för 
Agenda 2030. Bilagorna med förslag på aktiviteter och indikatorer har varit bra 
utgångspunkter i analysen av vilket stöd som strategin kan bidra med till 
verksamheterna i deras arbete för att nå miljö- och klimatmålen. 

Skolan styrs och regleras av skollag och av läroplanerna. I läroplanerna finns 
en hel del skrivningar kring miljöarbete och elevernas kunskaper om frågorna 
kring människan påverkan på miljö och- klimat. 

I läroplanens första kapitel, skolans värdegrund och uppdrag, framgår 
exempelvis hur all undervisning skall anlägga vissa övergripande perspektiv. 
Gällande miljöperspektivet framgår att: 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. (LGR11 rev 2019). 

När det gäller arbetet i verksamheterna bör man problematisera något kring 
vissa delar av strategin och dess mål. I viss mån kan målen hamna i konflikt 
med andra mål för verksamheterna. 

Exempelvis så skulle byte från plast till mer miljömässigt hållbara alternativ, 
såsom glas och porslin, i bespisningsverksamheten kunna påverka arbetsmiljön 
för personalen. 

Internationaliseringen, som är ett läroplansmål och som stöds av 
Internationaliseringspolicyn, är en annan fråga. Resandet bör minska för att 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-10-18   

 
 

uppfylla klimatmålen men öka för att uppfylla målen för vårt internationella 
utbyte. 

Vi kan inte utläsa vilka ingångsvärden som skall användas för vissa av de 
föreslagna konkretiserade målen. Det framgår, exempelvis, att matsvinnet i 
kommunens verksamhet skall minska med 10% till år 2025 men inte från och 
med när. 

Att implementera ”Giftfri förskola” står som förslag på åtgärd men det är redan 
genomfört. Vi har också flera enheter som varit certifierade med ”Grön flagg” 
men hur många som idag har kvar sin certifiering är något oklart. Den typen av 
konkreta mål är något som utbildningsnämnden förväntas sätta upp för sina 
egna verksamheter. 

Kontoret bedömer också att det, för bästa resultat, krävs samordnade 
kommunövergripande satsningar och samverkan mellan kontoren för att de 
ambitiösa målen i strategin skall kunna uppnås. Mandat och inriktning behöver 
kompletteras med en tydlighet i styrning, antingen på övergripande nivå eller 
på kontorsnivå, gällande finansiering, kompetenshöjande insatser samt 
dedikerade personella resurser för att arbeta med frågorna. Detta blir alltså en 
viktig del i budgetarbetet på alla nivåer. 

Nämndens tillägg till yttrande: 
- Ordet ”nötkött” tas bort från meningen ”inköp och användning av produkter 
med hög klimatpåverkan minskar” på sidan 9 sista punkten. 
- Odlingsform bör inte styra inköp av livsmedel och %-sats på ekologiskt tas 
bort, förutom vid import där miljökrav kan styra mot hållbara inköp. 
- Ordet ”behöver” byts ut till ”ska” i inledningarna till de olika delområdena 
under punkt 6.1, 6.2 och 6.3 i Miljö- och klimatstrategin. 
- Ordet ”förnybara” byts ut mot ”fossilfria” på sidan 8 i Miljö- och 
klimatstregin. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

§ 8 Miljöprogram samt koldioxidbudget 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i 
slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 
av paragrafen. 

Sammanfattning 

Ett miljöprogram inkluderat en koldioxidbudget behöver tas fram för att 

tydliggöra målsättningar och aktiviteter för att nå egna målsättningar samt 

regionala, nationella och globala målsättningar inom klimat och miljö. 

Koldioxidbudgeten ska syfta till att ge korrekt och över tid jämförbar 

information om mätpunkter för koldioxidberäkningar samt ange kommunens 

åtagande utifrån parisavtalet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022 

 Miljöutredning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

"Miljöpartiet ser positivt på uppdraget att införa koldioxidbudget och 

välkomnar det som en viktig del i att nå Parisavtalets mål och kommunens mål 

om klimatneutral kommun 2030. Vi förväntar oss att de åtgärder som behövs 

prioriteras i kommande budgetberedningar hos samtliga partier. Miljöpartiet 

delar också bilden att organisationen är i behov av en analys av samtliga 

mätpunkter gällande kommunens växthusgasutsläpp och en plan för hur 

kommunen ska minska dessa."   

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Det känns tragiskt att Vänsterpartiet än en gång behöver påminna vårt 

ministyre, bestående av Alliansen att viktiga och större planprogram, 

Miljöprogram, mm borde vara framtagna i harmoni med samtliga partier i det 

organ som skall fatta de avgörande besluten. 

Här ser vi nu att vi serveras en miljöutredning som skall ligga till grund för att 

ta fram ett miljöprogram som även Vänsterpartiet skulle kunna ha mycket att 

tillföra om vi fick chansen. Det är inte för inte som våra opolitiska 

miljöorganisationer år från år ger Vänsterpartiets miljöprogram högsta betyg av 

de åtta partier som sitter i riksdagen. 

I stället lär vi, som vanligt få stå utanför och titta på. 

Vänsterpartiet har som hastigast gått igenom det avsnitt i utredningen som 

handlar om de kommunala måltiderna och här finner vi att: 

Vi saknar helt i det nuvarande dokumentet att det finns en vilja att, ens på sikt, 

gå över till en, i mycket högre utsträckning, växtbaserad kost vilket vore det 

enda rätta både med tanke på CO2-utsläpp och att maten globalt skall räcka till 

en allt större befolkning.  

Det känns konstigt att skriva om kommunen är mogen för att öka andelen 

vegetabilier. Ungefär som att fråga om kommunen är mogen att använda mer 

fossilfria bränslen ... 

Att välja lokalproducerade livsmedel, som inte är ekologiska, är INTE positivt 

ur miljöperspektiv, eftersom transporter oftast står för en mycket liten del av 

miljöbelastningen. Lokalproducerad kan ha andra fördelar dock, som en mer 

levande landsbygd, sysselsättning mm.” 

Beslutet skickas till: 

 Miljöstrateg, Nicola Björk 

 Ekonomichef, Anders Nilfjord 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-06-01 

 

 

§ 88 Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
             Bro kommun 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin 

remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

§ 8 Miljöprogram samt koldioxidbudget 
 Dnr KS 21/0664 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i 
slutet av paragrafen. 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet 
av paragrafen. 

Sammanfattning 

Ett miljöprogram inkluderat en koldioxidbudget behöver tas fram för att 

tydliggöra målsättningar och aktiviteter för att nå egna målsättningar samt 

regionala, nationella och globala målsättningar inom klimat och miljö. 

Koldioxidbudgeten ska syfta till att ge korrekt och över tid jämförbar 

information om mätpunkter för koldioxidberäkningar samt ange kommunens 

åtagande utifrån parisavtalet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022 

 Miljöutredning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023-2030.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Sara Ridderstedt (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-02-02 

 

 

"Miljöpartiet ser positivt på uppdraget att införa koldioxidbudget och 

välkomnar det som en viktig del i att nå Parisavtalets mål och kommunens mål 

om klimatneutral kommun 2030. Vi förväntar oss att de åtgärder som behövs 

prioriteras i kommande budgetberedningar hos samtliga partier. Miljöpartiet 

delar också bilden att organisationen är i behov av en analys av samtliga 

mätpunkter gällande kommunens växthusgasutsläpp och en plan för hur 

kommunen ska minska dessa."   

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Det känns tragiskt att Vänsterpartiet än en gång behöver påminna vårt 

ministyre, bestående av Alliansen att viktiga och större planprogram, 

Miljöprogram, mm borde vara framtagna i harmoni med samtliga partier i det 

organ som skall fatta de avgörande besluten. 

Här ser vi nu att vi serveras en miljöutredning som skall ligga till grund för att 

ta fram ett miljöprogram som även Vänsterpartiet skulle kunna ha mycket att 

tillföra om vi fick chansen. Det är inte för inte som våra opolitiska 

miljöorganisationer år från år ger Vänsterpartiets miljöprogram högsta betyg av 

de åtta partier som sitter i riksdagen. 

I stället lär vi, som vanligt få stå utanför och titta på. 

Vänsterpartiet har som hastigast gått igenom det avsnitt i utredningen som 

handlar om de kommunala måltiderna och här finner vi att: 

Vi saknar helt i det nuvarande dokumentet att det finns en vilja att, ens på sikt, 

gå över till en, i mycket högre utsträckning, växtbaserad kost vilket vore det 

enda rätta både med tanke på CO2-utsläpp och att maten globalt skall räcka till 

en allt större befolkning.  

Det känns konstigt att skriva om kommunen är mogen för att öka andelen 

vegetabilier. Ungefär som att fråga om kommunen är mogen att använda mer 

fossilfria bränslen ... 

Att välja lokalproducerade livsmedel, som inte är ekologiska, är INTE positivt 

ur miljöperspektiv, eftersom transporter oftast står för en mycket liten del av 

miljöbelastningen. Lokalproducerad kan ha andra fördelar dock, som en mer 

levande landsbygd, sysselsättning mm.” 

Beslutet skickas till: 

 Miljöstrateg, Nicola Björk 

 Ekonomichef, Anders Nilfjord 
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Miljöplan med lokala miljömål 
2010 – 2030 

Antagen av Kommunfullmäktige
2010-10-21, §108
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Miljöplanen med lokala miljömål för Upplands-
Bro kommun visar viljan och ambitionen 
att arbeta med miljöfrågor. Genom ett aktivt 

miljöarbete med ständiga förbättringar kan kommunen 
på ett progressivt sätt hantera dagens miljöproblem och 
samtidigt arbeta för en hållbar utveckling. Miljöplanen visar 
riktningen som kommunen vill sträva mot för att uppnå en 
bättre miljö.  

Miljöplanen har tagits fram i samarbete med tjänstemän 
och politiker. Samtliga förvaltningar och kommunägda 
bolag har deltagit i arbetet: Kommunstyrelseförvaltningen, 
Bildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Socialförvaltningen, AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB och Upplands-Bro Lokalvård AB. 
Gruppledare för de politiska partierna i Kommunstyrelsens 
beredning har inbjudits att medverka. 

Styrgrupp:  
Karl-Erik Lindholm, Kommunstyrelseförvaltningen  
och Ulla Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektledare:  
Maria Elfström, Kommunstyrelseförvaltningen

Foto:  
Tomasz Pydzik

Layout och tryck:  

E-PRINT, Stockholm 2011
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Upplands-Bro är en kommun med grön profil 

Upplands-Bro ska föregå med gott exempel. Kommunen ska ha en grön profil. 
Omtanke om miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av planering, utförande 
och uppföljning i kommunens alla verksamheter. I kommunens kontakter med såväl 
näringslivet, föreningslivet, landstinget, hyresgästföreningar, som bostadsrättsföreningar och 
allmänheten ska miljöaspekten finnas med. Arbetet kan ske genom till exempel konferenser, 
informationsinsatser och näringslivs- / arbetsmarknadsprojekt. Miljökrav ska i enlighet med 
kommunens upphandlingspolicy ställas i all upphandling. Att värna om miljön ska vara en 
aspekt som tas med i alla remissyttranden från kommunen. Kommunen ska agera så att vi ökar 
energiproduktionen från förnyelsebara energikällor. Intensifiera utvecklingsarbetet med regionala 
aktörer för att säkerställa en bättre kollektivtrafik. En kartläggning av lämpliga lägen och på sikt 
en plan för alternativa förnyelsebara energikällor, som till exempel vindkraft och solenergi bör 
utarbetas.  Genom att inrätta en miljöstrateg som samordnar miljöarbetet, breddar och fördjupar 
miljömålen och förmedlar kunskap visar kommunen att vi är beredda att prioritera miljöfrågorna 
och att genomförandet  av miljöplanen tas på allvar. Arbetet med att genomföra miljöplanen bör 
samordnas med arbetet att bli en EKO-kommun. Miljöplanen är det styrdokument ska gälla för 
miljöarbetet. 

De lokala miljömålen har också utgått från följande fyra kretsloppsvillkor²:

•	 Vårda jordskorpan
•	 Undvik onaturliga ämnen
•	 Bevara växter och djur
•	 Sluta slösa 

Landskapet vid Broängarnas naturreservat och östra Broviken.
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Lokala miljömål 2010 – 2030

Miljöplanen med lokala miljömål är ett styrande dokument som ska gälla tillsammans och 
parallellt med andra planer som fullmäktige har beslutat om såsom översiktsplan, avfallsplan och 
grönplan. Utöver beslutade planer gäller relevanta lagar för miljön till exempel miljöbalken och 
ramdirektivet för vatten. 

De lokala miljömålen är uppdelade i mål som ska nås på lång sikt med samma planperiod som 
kommande översiktsplan (2030) och mätbara delmål som ska nås på kort sikt. Målen gäller för 
kommunens verksamhet och kommunägda bolag. Målen gäller också för externa utförare av 
kommunal verksamhet t ex hämtning av hushållsavfall. Dessutom gäller målen där kommunen har 
rådighet såsom planläggning, exploatering, kommunalt vatten och avlopp, bygglov och enskilda 
avlopp. 

Genomförande

Varje delmål ska kunna mätas för att se att det sker en förändring. På vilket sätt de mäts 
framgår vid varje delmål. Mätetalet är ett uppföljningsmått som syftar till att följa förändringen 
mot målet. Vissa delmål mäts inte kontinuerligt utan är uppfyllda först när de är uppnådda. 
Nämnderna väljer ut vilka delmål som ska prioriteras inom den ekonomiska ram som 
fullmäktige beslutar. Genomförandet av vissa delmål är beroende av ekonomiska förutsättningar. 
En del av investeringarna kommer att generera långsiktiga besparingar till exempel vid 
energieffektiviseringsåtgärder. Nämndernas uppföljning av delmålen ska redovisas varje år i 
årsredovisningen. Kommunstyrelsen har ansvar för att miljöplanens mål följs upp och uppdateras 
inför varje mandatperiod.

Tre miljömålsområden

De lokala miljömålen är indelade i tre miljömålsområden:
•	 Effektivare användning av energi och transporter
•	 Giftfria och resurssnåla kretslopp
•	 Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

 
Läsanvisning 

Vid delmålen finns en parentes där det anges på vilket sätt delmålet ska mätas, till exempel (%). 
Det finns också en nulägesbeskrivning eller underlag till delmålet skrivet med kursiv text.

1 Enligt Bruntlandkommissionen 1987
2Antagna av Kommunfullmäktige 1996

Kommunhuset Nästa generation 1600-talsvägen Dalkarlsbacken
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Effektivare användning av energi och 
transporter

Bakgrund

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är ett av de 
största globala miljöproblem som mänskligheten står inför under 2000-talet. Ett problem är 
översvämningsrisken som inte bara påverkar marken utan också vårt dricksvatten som kommer 
från Mälaren. En stor del av vår klimatpåverkan inom kommunal verksamhet kommer från våra 
byggnader och transporter där bland annat fossila bränslen används. Vår utmaning är därför att 
minska utsläppen av koldioxid, vilket kan ske på många sätt. Ett sätt är att styra ny bebyggelse 
till goda kollektivtrafiklägen vilket ger fler möjlighet att lämna bilen hemma. Det ger samtidigt ett 
bättre underlag till ökad turtäthet för kollektivtrafiken. Genom att minska fordonstrafiken bidrar vi 
till lägre koldioxidutsläpp samtidigt som luftföroreningarna och trafikbullret minskar. Dessutom 
minskar utsläppen av kväveoxider som bidrar till övergödning och försurning. Ett annat sätt att 
minska utsläppen av koldioxid är att spara energi och att byta energikälla. Detta och mycket mer 
blir vår utmaning i de lokala miljömålen! 

För att få vetskap om fossilt koldioxidutsläpp från kommunal verksamhet gjordes en 
koldioxidinventering för 2008. En koldioxidinventering behöver göras inför varje mandatperiod. 

Långsiktiga mål – Upplands-Bro ser en framtid med 

•	 minskat fossilt koldioxidutsläpp.
•	 enbart användning av förnybar energi1 och effektiv energianvändning i befintliga byggnader 

med kommunal verksamhet.
•	 energisnåla nya byggnader där kommunal verksamhet ska bedrivas. Målet bör minst ligga 

på Boverkets byggregler vid tidpunkten för projekteringen. Samma krav ska ställas på 
byggbolagen i samband med nybyggnationer. Vid bygglovsansökan ska sökande upplysas om 
vikten av energisnålt byggande. 

•	 möjlighet till att tanka biogas inom kommunen. 
•	 en minskad klimatpåverkan från transporter genom att beakta transporterna vid all 

upphandling.  

Pendeltåg på väg över Svartviken från Stäketskogens naturreservat.
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Mätbara delmål – det här vill vi arbeta med

1. Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 50 % till år 2020 med 2008 som basår. (ton 
koldioxid) För att nå delmålet behöver delmålen 2, 3, 4, 5 och 7 uppnås. Det totala beräknade 
utsläppet för kommunal verksamhet var 2068 ton fossil koldioxid enligt koldioxidinventering 
2008.

2. All fossil eldningsolja inom kommunens verksamhet eller fastigheter ska vara ersatt med 
förnybart bränsle senast år 2015. (antal utbytta pannor) År 2008 fanns inom verksamheterna 
fem pannor där fossil eldningsolja användes. 

3. År 2012 ska alla kommunägda personbilar som används i tjänsten vara miljöbilar2.(%) De 
personbilar som har kommunens logotyp ska vara försedda med information om att de är 
miljöbilar. Även vid upphandling av transporttjänster och gentemot andra entreprenörer bör 
vi när det är möjligt ställa krav på att man använder sig av miljöbilar. År 2009 var 50 % 
miljöbilar. 

4. 95 % av alla personbilar inom den kommunala skolskjutsverksamheten ska vara miljöbilar 
senast 2015. Skolskjutsverksamhetens utsläpp från personbilar beräknades till 0,8 ton fossil 
koldioxid under 2008. Uppgift om antalet personbilar saknas för 2008.

5. Alla tjänsteresor som sker med flyg ska vara klimatneutrala genom kompensationsåtgärder 
senast år 2012. Tjänsteresor bör ske med tåg när sträckan understiger 500 km. Flygresornas 
beräknade koldioxidutsläpp för 2008 var ca 12 ton. 

6. Energianvändningen i befintliga byggnader med i huvudsak kommunal verksamhet ska 
effektiviseras genom att minska förbrukningen med 20 % till år 2015 med 2008 som basår. 
(%) Kommunens verksamheter använder energi som kommer från el, fjärrvärme, eldningsolja 
och bergvärme.

7. Samtliga kommunala verksamheter i både egna och hyrda fastigheter använder enbart 
förnybar el senast 2011. (%) Under år 2008 använde verksamheterna el som till 86 % kom 
från förnybara källor och 14 % från icke förnybara källor.

8. Det ska upprättas en gång- och cykelplan senast 2011 som underlag för fortsatt utbyggnad av 
säkra gång- och cykelvägar. (uppfyllt/ej uppfyllt) 

9. Cyklar ska tillhandahållas för korta tjänsteresor inom tätorterna senast 2011. (uppfyllt/ej 
uppfyllt)

1 Enligt definition i direktiv 2009/28/EG om främjande av energi från förnybara energikällor
2 Enligt definition som Transportstyrelsen avser i förordning (2007:380) om miljöbilspremie

Pendeltågsnära Kommunhuset Cykelparkering Kungsängen



6 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag - KS 21/0664-12 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag : Miljoplan-2011-V2.pdf

8 9

Giftfria och resurssnåla kretslopp

Bakgrund

Globalt sett ökar konsumtionen vilket påverkar miljön på många sätt. Kretsloppsprincipen1  säger 
att ”det som utvinns i naturen ska på ett hållbart sätt kunna användas, återvinnas eller slutligt 
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas”. Ett sätt är att 
minska konsumtionen eller återanvända och på så sätt minska avfallet. Ett annat sätt kan vara 
att köpa varor som producerats resurs- och energisnålt och utan användning av miljögifter. Den 
offentliga sektorn spelar här en stor roll och ska vara ett föredöme genom att ställa miljökrav2. 

Det finns gifter i vårt samhälle som påverkar oss och vår miljö. Åtgärder för att förhindra 
uppkomsten av dem och att de når sjöarna, vattendragen och dricksvattentäkten, som är Mälaren, 
är till exempel omhändertagande av dagvatten samt framdragning av kommunalt vatten och 
avlopp. Vid ny planläggning görs sådana åtgärder där så är tekniskt möjligt. 

Långsiktiga mål – Upplands-Bro ser en framtid med

•	 användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation genom att bland annat 
använda förnybara material med lång livslängd. 

•	 att all upphandling av varor och tjänster i den kommunala verksamheten ska föregås av en 
miljöbedömning. Produktionen ska ske miljöanpassat och med etiska och sociala krav.

Mätbara delmål – det här vill vi arbeta med

1. Källsortering3 i samtliga fastigheter där kommunen bedriver egen verksamhet senast år 2015. 
(%) Viss källsortering sker.

2. 50 % av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall för 
biogasproduktion. Det är dock viktigt att kommunen inte gör sig beroende av matavfall 
för biogasproduktion, utan nyttjar energigrödor odlade utan att de inkräktar på 
livsmedelsproduktionen. Målet ska vara uppnått år 2015. (%) År 2008 fanns ingen separat 
matavfallsinsamling för biogasproduktion.

3. Miljöprogram ska upprättas vid all nybyggnation för kommunal verksamhet. (antal 
miljöprogram) Ett miljöprogram innehåller bland annat krav på material och produkter med 
hänsyn till naturresurser och miljöstörande ämnen samt källsortering av restprodukter.

Dagvattendamm vid Kockbacka Nästa generation Ekologisk måltid
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4. Reducering av föroreningar i dagvatten genom att anlägga dagvattendammar i Kungsängen 
och östra Bro senast 2011. (uppfyllt/ej uppfyllt)

5. Uppdatering av tidigare inventeringar av enskilda avlopp som ligger i avrinningsområden 
till känsliga sjöar och vattendrag senast 2014. (uppfyllt/ej uppfyllt) År 2008 fanns det 2 500 
fastigheter med enskilda avlopp, varav drygt 700 avlopp inventerades mellan åren 1996 – 
2008. En stor andel av dem var bristfälliga enligt gällande lagstiftning.                     

6. Krav på åtgärder senast år 2014 enligt policy för enskilt avlopp4 för ovan nämnda avlopp. (%) 

7. Ansluta omvandlingsområden5 med en permanentboendegrad på minst 40 % och som 
påverkar vattnet i östra Mälarens vattenskyddsområde och Lejondalssjön till kommunalt 
vatten och avlopp senast 2020. Enskilda avlopp påverkar vår vattentäkt och Lejondalssjön 
som är en känslig sjö. 

8. Skolor och förskolor ska arbeta med frågor kring miljö och hållbar utveckling. 100 % av dessa 
ska senast 2015 vara miljöcertifierade. År 2008 var 13 % av kommunens skolor och förskolor 
certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling6.

9. Andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamhet ska öka till 50 % 
senast år 2014. (%) Andelen ekologiska livsmedel som köptes in under år 2008 var 2,6 %. 

1Enligt regeringens proposition 1992/93:180
2Enligt regeringsförklaringen år 2000
3Genom aktivitet 2,2,3,4 i Avfallsplan 2007 - 2012
4Antagen av Bygg- och miljönämnden 2009-04-21, § 28
5Fritidshusområde som gradvis är på väg att omvandlas till ett område med permanentboende.
6Miljöutmärkelser från Håll Sverige Rent och Skolverket

Säbyholmsviken. I bakgrunden båtklubben Arkens klubbholme.
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Hushållning med mark, vatten och  
bebyggd miljö

Bakgrund

Upplands-Bro har ett omväxlande landskap med berg och åsar, stora grönområden, öppna odlade 
fält och betade strandängar. Det finns också ett 50-tal öar, flera insjöar och Mälarens vatten 
omsluter nästan hela kommunen som har 13 mil stränder. Delar av vattnet ingår i östra Mälarens 
vattenskyddsområde som skydd för dricksvattnet. Det finns områden med så höga värden att de 
till och med är riksintresse för friluftsliv, natur och kulturhistoriska miljöer. Grönområdena är inte 
bara viktiga för växter och djur utan också för människans välbefinnande och som utförare av 
ekosystemtjänster såsom rening av luft. 

Upplands-Bro expanderar och befolkningen samt byggandet ökar. Kommunen kan genom fysisk 
planering och bygglovsprövning i mycket hög grad styra var exploateringen sker. Genom en 
hänsynsfull resurseffektiv planering kan vi samtidigt som vi blir fler också hushålla med våra 
ändliga resurser såsom odlingsjord, skog, vatten och kulturhistoriska miljöer.

Förekomsten av befintlig jordbruksmark och trädgårdsmark av god kvalitet ska beaktas vid 
exploatering.  En inventering av jordbruks- och trädgårdsmark i kommunen samt en plan för 
utvecklingen av de areella näringarna bör göras. Den ekologiska andelen av jordbruket bör öka 
och utgöra minst 20 % år 2015.  Möjligheter att i och kring de areella näringarna utveckla flera 
arbetkraftsintensiva företag bör särskilt beaktas. 

Sedan 2004 finns i Sverige mark- och vattenområden som är angivna som riksintressen för 
vindbruk. Efter en översyn anger Energimyndigheten år 2008 fler och större områden. Det är 
nu 423 områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta. Upplands-
Bro kommun har 2010 inga utpekade områden för vindkraft i denna översyn. Kommunens 
översiktsplan borde dock peka ut lämpliga områden, alternativt helt olämpliga områden. Detta kan 
ske genom antingen fördjupad översiktsplan eller som tematiskt tillägg. Upplands-Bro kommun 
bör ta fram en plan för vindkraftsutbyggnad. 

Intensifiera ett kraftfullt utvecklingsarbete tillsammans med regionala aktörer för bättre 
kollektivtrafik bland annat kring utbudet av rutter, bytespassning och taxor. 

Långsiktiga mål – Upplands-Bro ser en framtid med 

•	 en fortsatt tydlig grön profil genom att bevara och utveckla naturvärden och att tillgodose 
människors behov av gröna miljöer. 

•	 bevarade, välskötta och utvecklade kulturhistoriska miljöer.
•	 en anpassning av kommande bebyggelse efter befintliga natur- och kulturhistoriska värden i 

landskapet. Både människor, djur, natur och kultur ska få plats i kommunen.

En hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för Upplands-Bro innebär att: 

•	 speciellt höga värden tas till vara inom natur, kultur och rekreation. Dessa är naturvärden1 
klass 1 – 3 (högsta, mycket höga och höga värden), kulturhistoriska miljöer av regionalt 
intresse eller riksintresse och rekreationsområden med höga sociala värden.

•	 ny planläggning och exploatering ska föregås av en natur- och kulturmiljöutredning där det 
behövs för att områdets värden ska tas till vara och utvecklas. 

•	 exploatering ska ske på ett sådant sätt att förutsättningarna inte försämras för nationellt hotade 
arter och nyckelarter för naturtyper specifika för Upplands-Bro. Arter som är typiska för 
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dessa naturtyper är fiskgjuse (sjöstränder), tofsvipa (hävdade strandängar), läppstekel (störd 
sandmiljö), småsvalting (sandbottnar). År 2008 bedömdes att det fanns bestånd av samtliga 
arter varav två är nationellt hotade.

•	 områden med jätteträd 2 ska sparas och utvecklas.  Många jätteträd hyser ett stort antal arter. 
Kommunens bestånd inventerades av Länsstyrelsen i Stockholms län år 2008. 

Mätbara delmål – det här vill vi arbeta med

1. Lillsjöns badplats ska uppfylla kriterierna för Blå Flagg för stränder senast år 2011. (uppfyllt/
ej uppfyllt) Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. 
Utmärkelsen delas ut om ett antal kriterier uppfylls som rör vattenkvalitet, säkerhet, service 
och miljöinformation. 

2. Skapa en kulturmiljöstrategi som underlag och stöd i plan- och exploateringsarbetet och 
bygglovsprövning senast 2014. (uppfyllt/ej uppfyllt) En kulturmiljöstrategi saknas. En 
sådan kan förtydliga landskapet som allmänt intresse och stärka kulturarvsbegreppet i 
miljöbedömningar för planer och program.

3. Utveckla kommunens skogsinnehav i närheten av tätorterna till rekreationsskogar med höga 
sociala värden. Syftet är att öka möjligheterna till närrekreation och friluftsliv samt för att 
bidra till biologisk mångfald. Målet ska vara uppnått senast år 2020. (%) En stor andel av 
kommunens skogsinnehav finns i närheten av tätorterna.    

4. Kommunens skogsinnehav certifieras enligt FSC3 som omfattar exempelvis nyckelbiotoper, 
hotade arter och skapande av höga naturvärden. Certifiering klar senast 2012. (uppfyllt/ej 
uppfyllt)                                                                                                              

5. Öka andelen skyddad natur4 för ett rikt växt- och djurliv, rekreationsändamål och bevarande 
av kulturhistoriska miljöer. Områden med höga värden bör i första hand skyddas. (%) År 2008 
var 1856 ha skyddad natur. 

1Enligt Översiktlig naturinventering av Upplands-Bro kommun 1989
2Levande eller döda träd som har en omkrets på minst en meter i diameter eller  
 314 cm i omkrets på det smalaste stället under brösthöjd
3Forest Stewardship Council
4Natura 2000, naturreservat, biotopskydd

Rastplats vid 1600-talsvägen, Dalkarlsbackens vägmuseum.
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1 Miljö- och klimatstrategin i 
korthet  

 

Inom ramen för kommunplanen beskrivs kommunens övergripande mål och strategiska 

vilja. Med grund i kommunplanen utformas sedan strategier. Miljö- och klimatstrategin 

aktiverar och vägleder det övergripande miljö- och klimatarbetet år 2023–2045 i 

Upplands-Bro kommun och dess helägda bolag. Miljö- och klimatstrategins syfte är i 

första hand att effektivare styra och samordna kommunens egna verksamheter i en 

miljömässigt hållbar riktning. 

Cirkulär ekonomi, minskat klimatavtryck och hållbar energi samt biologisk mångfald är 

kommunens tre prioriterade fokusområden. Till varje fokusområde hör ett eller flera 

kommunövergripande miljö- och klimatmål, som ligger i linje med regionala, nationella 

och globala miljömål. Utöver detta har Upplands-Bro kommun ytterligare två mål inom 

fokusområde klimat och energi: kommunen strävar efter att vara en klimatneutral 

organisation och att halvera sina egna klimatutsläpp till år 2030. 

För att kommunen ska nå de övergripande miljö- och klimatmålen görs förstärkningar 

när det gäller hållbar samhällsplanering och hållbar upphandling. Kommunen gör 

medvetna insatser som ökar delaktigheten och kunskapsnivån kring miljöfrågor och 

underlättar för miljösmarta val. Kommunen söker aktivt samverkan inom 

organisationen och med invånare, näringsliv och civilsamhälle för att uppnå positiva 

synergieffekter inom alla tre hållbarhetsdimensioner. 

Det mest centrala när det gäller implementeringen av strategin ligger i styrningen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande miljö- och klimatarbetet samt 

uppföljningen av detta, men förflyttningen mot en hållbar kommunorganisation sker i 

verksamheterna. Miljö- och klimatstrategins övergripande mål bryts därför ner till 

nämnd- och bolagsspecifika mål, och indikatorer för dessa tas fram. Ansvaret för att ta 

fram indikatorer och aktiviteter för måluppfyllelse har respektive nämnd och bolag med 

stöd och kvalitetssäkring av miljöstrateg. Uppföljning sker i tertialrapporter och 

verksamhetsberättelser. På så sätt integreras miljö- och klimatstrategin i kommunens 

ordinarie styrsystem för planering och uppföljning. Målbilden är att Upplands-Bro har 

ett dynamiskt, ständigt relevant och genomförbart miljöarbete som genomsyrar hela 

kommunorganisationen och som ger verkliga och positiva miljöeffekter. 
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2 Bakgrund och syfte 
 

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen 

formas och utvecklas. Upplands-Bro kommun har förtroende för människors egen 

förmåga och vilja att ta ansvar för miljöfrågor. Kommunikation, delaktighet och 

samverkan med invånare, näringsliv och civilsamhälle är avgörande för att åstadkomma 

positiva resultat och driva förändringar mot ett mer miljömässigt hållbart samhälle.  

Upplands-Bro kommun som organisation ska i sin tur ta ansvar för sitt eget miljö- och 

klimatarbete och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön 

organisation i linje med Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen gav därför år 2022 kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 

kommunövergripande miljö- och klimatstrategi. Strategin antogs av 

Kommunfullmäktige den xxxx. En aktualitetsprövning bör ske varje mandatperiod. 

Syftet med miljö- och klimatstrategin är i första hand att effektivare styra och samordna 

kommunens egna verksamheter i en miljömässigt hållbar riktning under åren 2023–

2045. Upplands-Bro kommun med bolag ska ha ett dynamiskt, ständigt relevant och 

genomförbart miljöarbete med hög kvalitet. Syftet är också att inom kommunens roll 

och rådighet inspirera eller underlätta för invånare, näringsliv och civilsamhälle att leva 

eller utvecklas i en hållbar riktning. Detta arbete baseras på klimat- och miljöstrategin 

som styrande och därmed vägledande och konkretiseras framgent i handlingsplaner 

vilka utgår från strategin. Handlingsplaner som syftar till att underlätta en hållbar 

utveckling och samtidigt säkerställa en balans mellan ett stärkt och utvecklat 

klimatarbete och invånares, verksammas och civilsamhällets behov sker i samverkan 

med berörda målgrupper. Ytterligare syfte är att förenkla och stärka kommunikationen 

kring kommunens miljö- och klimatarbete internt men även externt med kommunens 

invånare och verksamma. 

Som underlag till strategin ligger miljöutredningen 20211, klimatbokslut 2021 med 

klimatbudget 2021–20452, miljörevisioner 2020–2022, politikerdialoger och 

näringslivsdialoger samt synpunkter från kommunens samtliga nämnder och helägda 

bolag. Dessa utredningar och dialoger har pekat ut var kommunorganisationen har störst 

potential att åstadkomma mest miljönytta och vad som är viktigt för Upplands-Bro 

kommun att utveckla utifrån sin roll och rådighet.  

Vidare utgår miljö- och klimatstrategin från kommunplanen och miljöpolicyn och 

förhåller sig till ett antal andra styrdokument. Strategin förhåller sig också till de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, EU-direktiv, nationell inriktning3 samt nationella- och 

regionala miljö-, klimat- och energimål.  

 

1 Miljöutredning Upplands-Bro 2021, KS 20/0367-2   
2 Klimatbudget för Upplands-Bro 2021–2045 med klimatbokslut, KS 21/0664-17 
3 Klimatlag (2017:720) 
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Upplands-Bro har utifrån dessa utredningar och förutsättningar valt att prioritera och 

fokusera på tre stora områden: cirkulär ekonomi, klimat och energi samt biologisk 

mångfald. Denna prioritering utesluter inte arbete mot övriga mål i Agenda 2030 och i 

Sveriges miljömålssystem. 

 

 

Figur 1. Upplands-Bro kommuns tre prioriterade fokusområden är valda utifrån vad kommunen behöver 

fokusera extra på i sitt miljöarbete. Det utesluter inte övriga mål i Agenda 2030 eller Sveriges 

Miljömålssystem. 

 

De globala mål i Agenda 2030 som Upplands-Bro kommun prioriterar att jobba mer 

mot under perioden för denna strategi är: 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbara städer och samhällen 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

• Rent vatten och sanitet för alla 

De nationella miljömål som Upplands-Bro kommun prioriterar att jobba mer mot under 

perioden för denna strategi är: 

• God bebyggd miljö 

• Bekämpa klimatförändringarna 



Miljö- och klimatstrategi 2023–2045 

 
 

Sid 6 av 14 
 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Ett rikt växt- och djurliv 

De nationella och globala mål som Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatstrategi 

förhåller sig till har ett tydligt miljöperspektiv. Miljöförbättrande åtgärder ger ofta 

positiva ekonomiska- och hälsoeffekter. Trots detta behöver miljö- och klimatstrategin 

kompletteras med starka ekonomiska och sociala perspektiv för att Upplands-Bro ska nå 

en hållbar utveckling i alla tre dimensioner. 
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3 Miljö- och klimatstrategi 
2023–2045 

 

Upplands-Bro ska ta ansvar för sitt eget miljö- och klimatarbete och öka takten i 

omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi. 

Tre prioriterade strategiska fokusområden ska vägleda allt miljöarbete i Upplands-Bro 

kommun och dess helägda bolag. Till varje fokusområde hör ett eller flera övergripande 

mål.  

De tre prioriterade strategiska fokusområdena är: 

1. Cirkulär ekonomi 

2. Klimat och hållbar energi 

3. Biologisk mångfald och ekosystem i balans 

 

För att göra förflyttningar inom de tre fokusområdena har sex strategiska arbetssätt 

identifierats vara centrala för Upplands-Bro kommun med bolag: 

 

1. Integrera miljö- och klimatstrategin i den ordinarie styrningen för planering 

och uppföljning 

2. Hållbar upphandling samt avtalsuppföljning 

3. Hållbar samhällsplanering 

4. Delaktighet, information och utbildning 

5. Underlätta för invånare och näringsliv att göra miljösmarta val 

6. Samverka över kontoren och med andra aktörer 

Allt arbete ska följa gällande lagstiftning4 och kommunens reglementen5. Miljö- och 

klimatstrategin anger fokus och riktning på Upplands-Bro kommuns samlade miljö- och 

klimatarbete enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. Vid implementeringen av 

strategin bryts de övergripande målen ner i nämnd och bolag och verksamhetsnära 

åtgärder, indikatorer och nyckeltal för uppföljning tas fram. Det kan bli aktuellt att sätta 

delmål som ligger närmare i tid för att göra målen mer verkningsfulla. Uppföljning sker 

i kommunens ordinarie system för planering och uppföljning genom tertialrapportering. 

Stöd i implementeringen ges av miljöstrategisk funktion och förslag på nämndmål, 

åtgärder och indikatorer finns i referensmaterial6. 

 

 

4 Exempelvis Aktiebolagslagen för kommunens bolag, LOU, Skollagen, Miljöbalken. 
5 Reglementena anger ansvarsområden för genomförande och uppföljning inom kommunen. 
6 Förslag på verksamhetsnära mål, åtgärder och indikatorer ges av miljöstrategisk funktion. 
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3.1 Tre strategiska fokusområden 

De tre strategiska fokusområdena överlappar och kompletterar varandra. De är inte 

fullkomliga ur ett samhällsperspektiv, och vid målkonflikter är kommunplanen det 

högsta styrande dokumentet. Men inom dessa tre stora fokusområden kan 

synergieffekter ofta skapas, det vill säga att många åtgärder som syftar till att stärka ett 

område samtidigt stärker ett annat. Nedan ges exempel på hur. 

3.1.1 Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi innebär att avfall ses som en resurs. Det innebär också att sluta 

kretsloppen och att optimera resursutnyttjandet. Effekten blir minskad negativ påverkan 

på miljön samtidigt som det ger tydliga positiva ekonomiska och hälsomässiga resultat. 

En cirkulär ekonomi minskar utsläpp av växthusgaser och spridningen av giftiga ämnen 

till mark, luft och vatten. Den främjar användningen av förnybara material och 

energislag men också nytänkande och innovation. 

Att cirkulär ekonomi är ett av tre fokusområden signalerar tydligt att Upplands-Bro 

väver in miljöfrågorna i samhället. Åtgärder inom den cirkulära ekonomin är i många 

fall invånarnära eftersom det ofta handlar om smart avfallshantering, återvinning och 

återanvändning av material och naturresurser. Det kan också handla om att minimera 

spill och svinn i alla former. Exempelvis kan spillvärme användas för att värma upp 

närliggande verksamhet, åtgärder på läckande vatten- och avloppsledningar sparar 

vatten och styrning av dagvattenflöden bidrar till renare vatten i våra sjöar. Ju mer 

Upplands-Bro återvinner, återbrukar och sluter kretsloppen desto lättare blir det att nå 

mål inom både biologisk mångfald och klimat och mer energi sparas. Kommunens 

Avfallsplan7 är ett viktigt stöd i detta arbete.  

Åtgärder som utförs för att minska utsläpp av växthusgaser eller spara energi utförs ofta 

inom området cirkulär ekonomi. Som exempel kan man genom ett cirkulärt perspektiv 

på trädgårdsavfall producera biokol, vilket inte bara ger en säljbar produkt utan också en 

kolsänka. Näring från avloppsvatten kan utvinnas för att producera gödsel till 

jordbruket. Och av bland annat mat- och slaktavfall produceras biogas till våra fordon, 

vilket är avsevärt bättre än användning av fossila bränslen ur klimatsynpunkt. 

3.1.2 Klimat och hållbar energi 

Upplands-Bro kommun ska bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Den kraftigt 

ökade halten av växthusgaser i atmosfären har, på geologisk tidsskala, lett till en 

ovanligt snabb global uppvärmning. Detta förändrar de stora vädersystemen och ger 

redan idag ger fler och längre extremväder, vilket gör många livsmiljöer för människor, 

djur och växter obeboeliga.  

Upplands-Bro kommun ska stärka klimat- och energiarbetet mot en fossilfri och grön 

ekonomi. Kommunorganisationen måste kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser i 

hela värdekedjan och samtidigt skapa kolsänkor. Det finns stor potential i 

 

7 En avfallsplan är ett styrdokument som ska finnas i alla svenska kommuner enligt Miljöbalken. 
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energieffektivisering med ekonomiskt lönsamma åtgärder i kommunens fastigheter, 

verksamheter och fordonsanvändning.  

Kommunen kan också underlätta och inspirera invånare, näringsliv och civilsamhälle 

till att växla in mot mer hållbara energilösningar genom samverkan, stöd och 

rådgivning. 

Kommunen bör även satsa på klimatanpassning. Klimatanpassningsåtgärder kan handla 

om den byggda miljön men också om markförvaltningsåtgärder. Som exempel på byggd 

klimatanpassning är när VA-system anpassas för att minimera översvämningsrisker. En 

åtgärd inom markförvaltning kan vara att bevara stora träd nära bebyggelse som ger 

svalka åt invånare i ett annars ohälsosamt varmt mikroklimat. Klimatanpassning av 

samhället är viktigt ur ett beredskapsperspektiv, som ett sätt att hantera 

klimatinducerade risker i viktiga samhällsfunktioner, som till exempel fungerande 

matleveranser och trygg elförsörjning.  

Två klimatbudgetar 2021–2045  

Upplands-Bro kommunorganisation ska vara klimatneutral och halvera sina 

klimatutsläpp senast år 2030. Dessa två mål är särskilda för Upplands-Bro kommun som 

valt att hålla en extra skärpa i sitt hållbarhetsarbete. Målen ligger även i linje med 

Parisavtalet8. Strategin anger flera andra klimat- och energimål som kompletterar 

varandra, och dessa mål är samma som på nationell eller regional nivå.  

Som viktiga hjälpmedel för att nå dessa klimat- och energimål har Upplands-Bro 

kommun tagit fram två klimatbudgetar för åren 2021–2045: en för kommunen som 

geografiskt område och en för kommunen som organisation.  

Budgetutrymmet för kommunen som organisation är drygt 140 000 ton 

koldioxidekvivalenter, beräknat för åren 2021 till 2045. Detta budgetutrymme bör 

fördelas över nämnderna som ett sätt att konkretisera vad som behöver göras för att nå 

klimatmålen. För varje år som verksamheterna väntar med att utföra åtgärder som 

minskar utsläppen ju svårare blir det att nå målen. Kommunorganisationens 

klimatbudget ger möjlighet att synliggöra och följa upp effekten av utförda åtgärder 

inom energi och klimat. 

För Upplands-Bro som geografiskt område är budgetutrymmet för utsläpp av 

växthusgaser beräknat till ca 3100 000 ton. Att ta fram en klimatbudget för ett 

geografiskt område är en vedertagen metod för att synliggöra och inspirera till 

energiomställningen i samhället som stort. Det synliggör också kommunens roll i 

energiomställningen, när man jämför den totala budgeten mot kommunorganisationens 

budget. Åtgärder som sänker utsläpp av växthusgaser inom ett geografiskt område, till 

exempel från en tungt trafikerad väg eller människors konsumtion, ligger ofta utanför 

kommunens direkta rådighet. En geografiskt avgränsad klimatbudget tjänar därför till 

 

8 Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som säger att parterna ska sträva efter att begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 grader till år 2050, främst genom minskade utsläpp av växthusgaser. 
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att öka samverkan med andra aktörer, och utgör samtidigt en baslinje att mäta 

samhällsutvecklingen mot. 

3.1.3 Biologisk mångfald och ekosystem i balans 

I Upplands-Bro kommun är människors välmående och behov av goda livsmiljöer i 

balans med biologisk mångfald och ekosystem, på både land och i sjöar och vattendrag.  

Människors goda livsmiljöer där trygghet och välbefinnande är i fokus och är i balans 

mellan invånares, verksammas och civilsamhällets behov och de klimat- och 

miljöutmaningar som samhället står inför. Detta innebär bland annat att vård av gator 

och parkmiljöer ska ske på ett sådant sätt att människors livsvillkor och upplevelse av 

trygghet är i balans i relation till biologisk mångfald. Skötsel, trivsamma och vackra 

miljöer samt tillgång till gång- och cykelvägar ska säkerställas för ett tryggt och socialt 

hållbart Upplands-Bro.   

Välfungerande ekosystem buffrar mot klimatförändringar, lagrar kol, renar luft och 

vatten, ökar matproduktionen, minskar risken för sjukdomsspridning och ger invånare i 

Upplands-Bro många andra ekosystemtjänster. Allt hållbarhetsarbete syftar ytterst till 

att återskapa välfungerande ekosystem där människors livsmiljö sätts i första rummet. 

Detta tydliggörs både i Agenda 2030 och i Sveriges miljömålssystem: att lämna över 

välfungerande ekosystem till nästa generation. 

Många åtgärder som stärker den biologiska mångfalden kan vara kostnadseffektiva 

åtgärder på flera plan. Exempelvis när man bereder livsmiljöer för pollinerande insekter 

i kommunens park- och markförvaltning kan det leda till ökade skördar på närliggande 

fält eller öka trivseln för boende och besökare. Eller vid våtmarks- och 

dagvattenåtgärder minskar det kostnader för översvämningar och vattenrening och ökar 

tillgången till grundvatten för invånare. Omvänt kan sociala insatser som exempelvis 

tillgängliggörandet av naturreservat för förbättrat friluftsliv och folkhälsa ge positiva 

effekter på ekosystemen.  

Genom samverkan med invånare, näringsliv och civilsamhälle finns stor potential att 

hitta synergieffekter för ekosystem i balans med människors livsmiljöer och på så sätt 

öka hela kommunens resiliens. 
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3.2 Övergripande miljö-, klimat- och energimål 

Till varje strategiskt fokusområde hör ett eller flera övergripande mål som inom ramen 

för kommunplanen gäller för alla nämnder och helägda bolag. Två av målen är 

Upplands-Bro kommuns extra antaganden. Övriga mål är samma som, eller likvärdiga 

nationella miljömål. 

 

3.2.1 Övergripande mål för att främja en cirkulär ekonomi 

• Förstärk den cirkulära ekonomin där resurser används effektivt i giftfria cirkulära 

flöden och ersätter jungfruliga material.  

 

3.2.2 Övergripande mål för minskat klimatavtryck och hållbar energi 

Nedanstående två övergripande klimatmål är kommunens extra antaganden utöver den 

nationella normen, och riktar sig till kommunens egna verksamheter. 

• Kommunorganisationen är klimatneutral senast år 2030. 

• Kommunorganisationen ska som minst halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 

2030, jämfört med år 2021. 

Nedanstående fem klimat- och energimål är formulerade enligt nationell norm, och 

Upplands-Bro ska bidra till dessa utifrån sin roll och rådighet. 

• Senast år 2030 ska den genomsnittliga energianvändningen per invånare ha minskat 

med 30 procent jämför med 2014. 

• Senast år 2040 ska all elproduktion i kommunen vara från fossilfria källor. 

• Senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent, 

jämfört med år 2010. 

• Senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthusgaser vara mindre än 1,5 ton per 

invånare och år utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv halveras 

jämfört med år 2014. 

• Senast år 2045 ska Upplands-Bro kommun som geografiskt område vara 

klimatneutralt, för att därefter nå negativa utsläpp. 

 

3.2.3 Övergripande mål för biologisk mångfald och ekosystem i balans 

• Stärk ekosystemens förmåga att hantera plötsliga störningar och långsamma 

förändringar, så att de kan fortsätta leverera de ekosystemtjänster som 

kommuninvånarnas välfärd vilar på. 

• Förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper som är 

typiska för kommunen, förstärk spridningssambanden och restaurera områden som 

är extra värdefulla för andra arter.  

 



Miljö- och klimatstrategi 2023–2045 

 
 

Sid 12 av 14 
 

3.3 Strategiska arbetssätt 

Dessa arbetssätt har identifierats som extra viktiga i förflyttningen mot ett hållbart 

Upplands-Bro. De sex arbetssätten överlappar och kompletterar varandra.  

3.3.1 Integrera i den ordinarie styrningen för planering och uppföljning 

Miljö- och klimatstrategin ska integreras i den ordinarie styrningen. Detta är centralt för 

att övriga delar av strategin ska omvandlas till praktisk handling i rätt riktning. 

Utgångspunkt är kommunplanen, ansvarsområden anges i kommunens reglementen, 

och miljöledningssystemet stöttar i processerna. 

3.3.2 Hållbar samhällsplanering 

En samhällsplanering som genomsyras av hållbarhetsperspektivet har god chans att 

bidra till strategins alla övergripande mål. Här krävs ett systematiskt arbetssätt grundat 

på noggranna nuläges- och intressentanalyser och på konsekvensanalyser som tar 

hänsyn till flera tids- och rumsskalor. Arbetet bör också innefatta kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av direkta och kumulativa effekter och en strävan efter 

ständiga förbättringar.  

3.3.3 Hållbar upphandling samt avtalsuppföljning 

En centralisering av kommunens upphandlingsförfaranden stärker möjligheterna att 

ställa miljö-, klimat-, cirkulära- och sociala hållbarhetskrav vid inköp och upphandling. 

Med en medveten upphandlingskultur och utvecklad upphandlingskompetens använder 

kommunen sin konsumentmakt för att driva hållbar utveckling och nå kommunens 

övergripande miljö- och klimatmål. 

3.3.4 Delaktighet, information och utbildning 

Alla som bor och verkar i Upplands-Bro bör känna till kommunens miljömässiga 

prioriteringar och ha tillgång till utbildningsinsatser inom miljö- och klimatfrågor. 

Invånare, näringsliv och civilsamhälle ska ha möjligheter och förutsättningar att påverka 

miljöarbetet genom delaktighetsinsatser. Upplands-Bro kommun ska vara en förebild 

genom sitt eget miljö- och klimatarbete och på så sätt inspirera andra. 

3.3.5 Underlätta för invånare och näringsliv att göra miljösmarta val 

Genom samverkan och rådgivning stöttar kommunen de som bor och verkar här. 

Enkelhet i avfallshanteringen, närhet till kollektivtrafik, väl underhållna bostäder med 

optimerade energilösningar, välbalanserade skolmåltider och bra cykelvägar är några 

exempel på hur kommunen kan inspirera och konkret underlätta för den enskilda att 

välja miljösmart. Mycket av detta viktiga arbete sker i samhällsplaneringen. 

3.3.6 Samverka över kontoren och med andra aktörer 

Vissa miljö-, klimat- och energimål kan bara uppnås via samverkan. 

Kommunledningskontoret bör utveckla forum för samverkan över kontors- och 

bolagsgränser där det saknas. Kommunen bör aktivt söka samverkan med andra 

samhällsaktörer såsom företag, föreningar, andra kommuner, regioner och akademi. På 

så sätt kan innovationer som löser upp målkonflikter uppstå. 
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4 Implementering 
 

Förflyttningen mot ett hållbart Upplands-Bro kommun sker i verksamheterna. Vilket 

drivmedel som kommunens bilar tankas med, vilken skolmat som serveras och hur 

bostadsområden planeras och driftas är exempel på invånarnära vägval som har stor 

påverkan på miljö och natur. Miljöförbättrande aktiviteter och processer ska därför, 

inom ramen för kommunplanen, planeras in i verksamheterna. 

Verksamheterna behöver tydlig styrning från den nämnd eller det bolag som de verkar 

inom så att de kan planera aktiviteter och processer som ligger i linje med miljö- och 

klimatstrategin. Nämnder och styrelser ska därför bryta ned de övergripande miljö- 

klimat- och energimålen och – med hänsyn till de arbetssätt som identifierats som 

strategiskt viktiga – formulera nämnd- eller bolagsspecifika miljö- och klimatmål. Varje 

nämnd och bolag gör på så vis strategin relevant för sitt eget ansvarsområde. Utifrån 

detta kan avdelningar och enheter vid behov formulera egna mål, processer eller 

aktiviteter.  

Verksamheterna behöver också få kontinuerlig återkoppling på sitt arbete så att de kan 

besluta om förbättringsåtgärder. För detta behövs lämpliga indikatorer att mäta 

utveckling mot. Framtagning av data och indikatorer kan vara nödvändigt inom de 

områden som saknar detta. Uppföljningen sker enligt kommunens ordinarie system för 

styrning och uppföljning i tertialrapporter och årsredovisning. På så sätt integreras 

miljö- och klimatstrategin i kommunens ordinarie styrsystem för planering och 

uppföljning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det övergripande miljö- och klimatarbetet samt för 

uppföljningen av detta. Ansvaret för att ta fram indikatorer, aktiviteter och processer för 

måluppfyllelse har respektive nämnd och bolag. Stöd och kvalitetssäkring ges av 

miljöstrateg och genom kommunens miljöledningssystem. 

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstrategin också beskriver 

viktiga delar av miljöarbetet. Dessa styrdokument är ofta kontorsspecifika med en annan 

utgångspunkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett område mer 

utförligt. Miljö- och klimatstrategin är ett samlande nav som påminner om riktningen 

och prioriteringarna. 
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5 Miljö- och klimatstrategin ur 
ett hållbarhetsperspektiv 

 

Upplands-Bro kommun strävar efter att genomföra sitt miljöarbete på smarta sätt. 

Miljö- och klimatstrategin ska underlätta för kommunen att driva ett dynamiskt, ständigt 

relevant och genomförbart miljöarbete som genomsyrar hela kommunorganisationen 

och ger verkliga och positiva miljöeffekter.  

Men miljö är inte en avgränsad fråga. Våra ekosystem är helt och hållet sammanflätade 

med vårt samhälle och allt vi gör i det. Miljöfrågor är därför sammanflätade med alla 

frågor som kommunen arbetar med och ibland kan det därför uppstå målkonflikter. När 

detta uppstår stannar vi upp och tänker efter. Kanske kan en målkonflikt vändas till en 

synergi? Vid varje vägval kan innovation uppstå, och samverkan är en nyckel.  

Genom att samverka över kontor och med andra samhällsaktörer och genom att 

integrera miljömål med sociala eller ekonomiska mål når kommunen längre. Det är av 

största vikt att denna strategi kompletteras med starka ekonomiska och sociala 

perspektiv utifrån Agenda 2030 för att Upplands-Bro kommun ska nå en hållbar 

utveckling i alla tre dimensioner.  
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1 Sammanfattning 
 

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att bidra till att nå globala, nationella, 

regionala och lokala miljömål och är sedan 2019 miljödiplomerade enligt Svensk 

Miljöbas. Miljö- och hållbarhetsfrågor har de senaste åren fått ett större gehör vilket 

bland annat avspeglas i den nyligen antagna budgeten för 2021, vilket ger goda 

möjligheter till ett ökat fokus på styrning och ledning inom miljö. 

 

Miljöpåverkan från den kommunala verksamheten är av både direkt och indirekt natur 

och inkluderar allt från omedelbar och direkt påverkan till en påverkan som sträcker 

sig många decennier fram i tiden. De beslut som tas idag kring planer och 

byggnationer kommer att ha inverkan flera generationer in i framtiden. Bland 

kommunens miljöpåverkan återfinns även en positiv sådan nämligen den miljökunskap 

och det miljöengagemang som förmedlas till förskole- och skolbarn. 

 

Många positiva initiativ har genomförts på senare år och ett antal är på gång, men 

samtidigt finns ett antal områden som behöver stärkas. För att bli riktigt verkningsfullt 

behöver miljöarbetet nå ut i alla delar av organisationen. Som miljöorganisationen ser 

ut idag med ett miljöombud på varje kommunkontor, men utan formell representation 

på avdelningar och enheter är detta en utmaning. 

 

Ett annat förbättringsområde är uppföljningen av kommunens miljöprestanda. För att 

få en rättvisande bild av vilken miljöpåverkan kommunen ger upphov till behöver 

kvantifieringen och uppföljning av miljödata ses över.  

 

Om tio år är vi framme vid 2030 då de globala målen ska ha uppnåtts. Mycket kan 

hända innan dess men de rådande förändringskrafterna i världen pekar redan nu ut en 

riktning som vi kan ta fasta på. Klimatförändringarna kommer att fortsätta att toppa 

miljöagendan och vi behöver anpassa oss till förändrade förutsättningar. Samtidigt 

utvecklas tekniken snabbt och ger nya möjligheter. Med detta i åtanke behöver 

Upplands-Bro kommun förbereda sig för nya miljöutmaningar och även ta vara på de 

möjligheter som ges.   
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2 Inledning 
 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunen ska utvecklas mot 

2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen 

omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat 

perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro kommun skapar förutsättningar för 

service och nytta för invånarna. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att 

leverera service och nytta i framtiden. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska 

beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, ekonomiska och den 

miljömässiga aspekten.  

 

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle och därför 

måste utsläppen av växthusgaser minska i nivå med Parisavtalets mål och kommunen 

ska vara fossilfri 2030. Detta kräver ambitiösa åtgärder inom områdena energi, 

transporter och avfall. Enligt budgetförslaget ska även perspektivet om kommande 

generationer återfinnas i alla tjänsteskrivelser, något som förpliktigar.  

 

2016 kom FN:s hållbarhetsmål som är den nuvarande mest ambitiösa agendan för att 

komma till rätta med extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 

främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Ett flertal av målen har direkt, eller 

indirekt anknytning till viktiga miljöfrågor inom kommunen. 

 

I den utveckling vi ser idag finns stora risker, men även möjligheter att ställa om och 

anpassa sin verksamhet till en miljömässigt mer hållbar framtid. För att göra detta 

behöver man förstå utgångsläget. Denna miljöutredning syftar därför till att undersöka 

och belysa de aktiviteter, produkter och tjänster i kommunens verksamhet som har 

störst påverkan på miljön, och där det finns en potential för utveckling och förändring. 

 

Utredningen syftar också till att kartlägga och beskriva hur miljöarbetet ser ut idag 

organisatoriskt samt hur förändrings- och förbättringsarbetet bedrivs. 

  

3 Upplands-Bro kommun 
 

3.1 Detta är Upplands-Bro kommun 
Upplands-Bro är en kommun belägen nordvästra delen av Stockholms län med en 

befolkning på ca 30 000 invånare. Kommunen är huvudsakligen koncentrerad till 

tätorterna Bro och Kungsängen. Dess areal är 328 km2 varav landyta 236 km2. Det 

finns stora orörda naturområden och bevarade kulturminnen. I Upplands-Bro är gröna 

miljöer och vatten en av de finaste kvaliteterna. Med 13 mil mälarstränder, ett 50-tal 

öar och flera insjöar utgör vatten på många håll ett dominerande inslag i 

landskapsbilden samtidigt som berg och åsar blandas med skogar och öppna fält. 

Kommunen är fortfarande till stora delar en jordbruksbygd med stora orörda 

naturområden och bevarade kulturmiljöer. Detta ger kommunen en tydlig grön profil.  

 

Upplands-Bro är samtidigt en av landets mest expansiva kommuner när det gäller 

framförallt bostadsbyggande. Utbyggnaden är huvudsakligen koncentrerad till 

tätorterna Bro och Kungsängen. Upplands-Bros befolkning växer med cirka 2% årligen.  
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3.2 De kommunala verksamheterna 
Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Kommunens arbete 

leds av kommundirektören. En organisation av tjänstepersoner ska utföra de politiska 

uppdragen som lämnas i olika typer av beslut (se Figur 1). 

 

Figur 1. Översikt över de olika verksamheterna inom Upplands-Bro kommun med 

kommunkontor och deras olika verksamhetsområden. 

 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontorets roll är att stötta Kommunstyrelsen med ledning, 

samordning och utveckling av den övergripande kommunala verksamheten. 

Kommundirektören är högst ansvarig för kommunledningskontorets verksamhet.  

 

Kommunledningskontorets viktigaste uppgifter är att kommunicera och samverka, stå 

för regler och policys och att driva kommunens utveckling mot framtiden och företräda 

kommunen som helhet på ett transparent sätt. Inom kommunledningskontoret 

återfinns även den miljöstrategiska funktionen. 

 

Socialkontoret 

Socialkontorets övergripande uppgift är att verkställa uppdraget från Socialnämnden 

och Äldre- och omsorgsnämnden genom att tillhandahålla stöd och service till personer 

som behöver hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv 

som möjligt. Socialkontoret ansvarar exempelvis för aktiviteter som ekonomiskt 

bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda, omsorg om äldre 

människor, barn- och ungdomsvård och insatser till flyktingar. 

 

Utbildningskontoret 

Utbildningskontoret fungerar som Utbildningsnämndens och Gymnasie- och 

arbetslivsnämndens stöd genom ett antal verksamheter som arbetar med barn- och 

utbildningsfrågor. Alla barn och ungdomar ska därigenom få bra utbildning och 
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stöttning från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet. Detta ska ge goda 

förutsättningar för fortsatta studier, eller arbetsliv. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret fungerar som stöd för ett flertal nämnder inom 

samhällsbyggnads- och infrastrukturområdet. Kontoret stöttar Tekniska nämnden när 

det gäller frågor om vatten- och avloppsverksamheten eller gator, torg samt 

parkmiljöer, Bygg- och miljönämnder gällande arbete med bygglovsfrågor och miljö- 

eller livsmedelsfrågor samt Kommunstyrelsen gällande frågor om exploatering eller 

detaljplaner. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Kultur- och fritidskontoret stöttar Kultur- och fritidsnämndens i arbetet när det gäller 

frågor inom kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter samt stöttar föreningslivet. I 

kommunen finns idrottshallar, simhall, isbana, ett rikt föreningsliv och goda 

möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 

 

Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Upplands-Bro kommunföretag AB är helägt av Upplands-Bro kommun. Bolaget äger i 

sin tur Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.  

 

Upplands-Brohus hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. 

Organisatoriskt är bolaget indelat i två affärsområden: Bostäder och Lokaler. 

Upplands-Brohus äger och förvaltar 2 135 lägenheter på 138 576 kvadratmeter. 

Lokalarean uppgår till 24 737 kvadratmeter.  

 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB äger och förvaltar kommunens lokaler. 

Verksamheten har ingen egen personal anställd utan den administrativa förvaltningen 

sker från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen. 

 

I ägardirektivet för Upplands-Bro kommunföretag AB står följande om miljöhänsyn:  

”Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart 

samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. 

Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till 

egna och specifika miljömål för respektive bolag.”  
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4 Miljöorganisationen, intern styrning och kontroll 
 

4.1 Miljöorganisationen 
Miljöarbetet i Upplands-Bro kommun är fördelat på olika nivåer i verksamheten. 

 

Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet bedrivs 

och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Gruppen fungerar som styrgrupp för 

miljöledningssystemet. I gruppen ingår bland annat kommunens fem kontorschefer 

samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Cheferna ansvarar för kommunikation 

och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare. En återkoppling av arbetet ska 

även ske till kontorets miljöombud. 

 

Miljögruppen samlar kommunens alla miljöombud vars funktion är att underhålla och 

förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljögruppen leds av miljöstrategen som 

utvecklar och samordnar det systematiska miljöledningsarbetet. Miljöstrategen ska 

även fungera som ett stöd till kommunens chefer och miljöombud och ansvarar för att 

rapportera hur miljöarbetet bedrivs och tar även årligen fram ett miljöbokslut. 

 

Miljöombuden bidrar aktivt till miljögruppens arbete genom att fungera som stöd i 

sitt kontors mål- och budgetarbete, ta fram lokala rutiner samt medverka på kontorets 

ledningsgruppsmöten och där lyfta förbättringsmöjligheter för miljöarbetet. Dialog 

kring miljöfrågor kan även ske vid andra typer av möten. 

 

I systemrutinen ”Roller, ansvar och befogenheter” är det miljöombudets roll som 

tillskrivs flest ansvarsområden såsom att söka lösningar på hur miljömål ska uppnås, 

tidsuppskatta aktiviteter, introducera miljöarbetet till ledningsgruppen för sitt kontor 

mm. Då flera kontor inkluderar många enheter, avdelningar och typer av 

verksamheter kan detta vara en utmanande uppgift.  

 

För att uppnå ett effektfullt och integrerat miljöarbete är det viktigt att nå ut i alla 

verksamheter i organisationen. Därför vore det adekvat att inrätta ytterligare en nivå i 

miljöorganisationen. I nuläget finns exempel på personer med informellt miljöansvar 

på enhetsnivå. Men då de inte ingår i den formella miljöorganisationen är risken stor 

att de inte får den information, eller stöd som krävs för att fullgöra sin uppgift på ett 

fullgott sätt.  

 

En miljöresurs borde förslagsvis finnas inom varje specifik enhet som kan avlasta 

miljöombuden och föra ut viktig miljöinformation anpassad efter sin verksamhets 

förutsättningar. Denna miljöresurs skulle även kunna förmedla sin verksamhets 

specifika förutsättningar och utmaningar till Miljögruppen för att på så sätt möjliggöra 

lokala aktiviteter som kan stärka miljöarbetet. Detta skulle därmed öka det lokala 

engagemanget för kommunens miljöarbete. 

 

Föreslagna åtgärder: 

 

• Utöka miljöorganisationen med ytterligare en nivå. En ”miljöresurs” som 

fungerar som brygga mellan miljöombudet på kontoret och den egna 

verksamheten. 
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4.2 Systematiskt miljöarbete 
För att bedriva och utveckla ett systematiskt miljöarbete följer kommunen kraven i 

Svensk Miljöbas, ett nationellt miljöledningssystem där kraven påminner om kraven i 

standarden ISO 14001:2015. Svensk Miljöbas fokuserar framför allt på verksamhetens 

faktiska miljöförbättringar och att miljöutbildningar genomförs för medarbetarna. 

Genom likheterna med ISO 14001 är det enkelt att bygga vidare på sitt miljöarbete för 

att uppnå kraven i ISO 14001 om så önskas. 

 

2019 blev Upplands-Bro kommun miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Detta år 

präglades därför mycket av förberedelser inför revisionen som skedde i september. 

Diplomeringen blev ett tydligt avstamp för en ökad systematik i miljöarbetet, tydliga 

målsättningar och god miljökommunikation inom samtliga kontor och verksamheter för 

att öka medvetenheten inom området och förbättra kommunens miljöprestanda.  

 

Chefer inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden 

i Svensk Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. För att 

säkerställa att miljöarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt och verkningsfullt sätt 

genomförs årliga tredjepartsrevisioner. Att utbilda interna revisorer skulle stärka den 

interna kunskapen om miljöledningsarbetet och höja engagemanget för miljöarbetet.  

 

Ledningens genomgång genomförs varje år inför miljörevisionen. Då går man igenom 

förbättrings- och utvecklingsarbete, policy, mål och program. 

 

Föreslagna åtgärder: 

 

• Utbilda internrevisorer. Förslagsvis ett par personer för varje kontor.  

• Genomför årliga revisioner med intern kompetens. 

• Genomför systematiska lagefterlevnadskontroller. 

 

4.3 Målsättningar på miljöområdet 
Upplands-Bro kommun har en övergripande vision, strategier och målsättningar för att 

uppnå ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats (se Figur 2). 

 

 

Figur 2. Bild på hur vision, övergripande mål, nämndmål samt strategier hänger 

samman. 
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Kommunen ska bidra till att globala, nationella och regionala miljö- och hållbarhetsmål 

kan nås. Upplands-Bro kommun har i den nya budgeten för 2021 målsättningar om att 

minska utsläpp av växthusgaser i nivå med Parisavtalets mål och vara fossilfria 2030. 

Därtill ska kommunen enligt budgeten verka för att invånare kan agera på ett miljö- 

och klimatmässigt positivt sätt och se till att strategier och planer antas för 

begränsning och anpassning till klimatförändringar och resurseffektivitet.  

 

Kommunen stödjer även en cirkulär ekonomi och genom att ställa miljökrav i 

upphandlingar bidrar kommunen till en ökad konkurrens och en hållbar utveckling. 

Nämnder och kontor kommer att behöva arbeta efter detta och anta specifika 

målformuleringar och indikatorer för att tillse att målen i budgeten kan nås. På central 

nivå kommer indikatorer att finnas för uppföljning.  

 

Miljömålen för 2020 återfinns i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 under 

det övergripande målet "Hållbart samhällsbyggande" och nämndmålet: "Upplands-Bros 

hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus." 

 

För 2020 gällde följande miljömål i kommunen: 

 

• Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor. 

• Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan 

• Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar 

utveckling i undervisningen. 

• Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas 

i kommunens samhällsplanering. 

 

Uppföljning genom indikatorer sker vid miljöbokslut för 2020. Vid tiden för denna 

miljöutredning hade målen för 2020 ännu inte följts upp.  

 

Miljömålsarbetet har under de senaste åren präglats av ett ökat fokus på den röda 

tråden där miljömålen successivt har integrerats i den övergripande målstyrningen i 

det interna systemet. Styrning av miljömål har fram till dess skett genom Miljöplanen 

som antogs 2010 och vars mål sträcker sig fram till 2030. Miljöplanen är ett styrande 

dokument för kommunens miljöarbete och gäller parallellt med andra planer som till 

exempel översiktsplan, avfallsplan och grönplan. Miljöplanen utgår från Agenda 21 och 

baseras på de fyra kretsloppsvillkoren. Den inkluderar de tre miljömålsområdena: 

Effektivare användning av energi och transporter, Giftfria och resurssnåla kretslopp 

och Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.  

 

Miljöplanen fyller inte längre sin funktion då delmålen behöver revideras och 

uppföljning av miljömål idag sker genom den interna målstyrningen. Det kan av andra 

skäl finnas fördelar med ett samlat dokument som beskriver kommunens övergripande 

miljöarbete, och en revision av befintlig plan skulle därför kunna ses som en möjlighet.  

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Ta fram en ny övergripande miljöplan som ligger i linje med kommunens 

övergripande mål och strategiska prioriteringar. 

• Tillse att det finns en röd tråd mellan olika måldokument. 
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4.4 Mätning och uppföljning – Key Performance Indicators 
I verksamhetsberättelsen för 2019 beskrivs de Key Performance Indicators (KPI:er) 

som används för att utvärdera kommunens miljöprestanda. Dessa fördelar sig över 

områdena resursanvändning, transporter och miljöcertifiering av förskolorna (se Tabell 

1). 

Tabell 1. KPI:er i Verksamhetsberättelse 2019. 

Nuvarande KPI:er (enhet) Utfall 2019 

Andel ekologiska livsmedelsinköp i kommunen (%) 42% 

Procentuell ökning av ekologiska livsmedel per år (%) -4%-enheter 

Förbrukad el inom kommunens verksamheter (MWh) 14 006 MWh 

Förbrukad värme inom kommunens verksamheter (MWh) 6764 MWh 

Nya verksamheter inom kommunen som börjat källsortera under 

året (st) 

2 st 

Total mängd köpt energi i kommunens verksamheter per invånare 0,71 MWh 

Växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst (ton CO2) 147 ton CO2 

Antal körda mil med egen bil i tjänst (mil/årsarbetskraft) 12,80 

mil/årsarbetskraft 

Andel förskolor som är Grön-Flagg diplomerade (%) 100% 

 

 

Denna mätning och uppföljning av miljöprestanda behöver inkludera fler områden för 

att ge en rättvisande bild av kommunens fullständiga miljöpåverkan och på ett väl 

underbyggt vis kunna identifiera vilka miljöaspekter som är mest betydelsefulla att 

arbeta med. Genom att kvantifiera miljöpåverkan och ta fram tydliga KPI:er kan man 

följa utvecklingen av kommunens miljöprestanda över tid och formulera mål och 

handlingsplaner för de mest väsentliga områdena. 

 

Med utgångspunkt från denna miljöutredning har ett antal områden identifierats där 

mätning och uppföljning behöver förstärkas. Dessa områden är exempelvis 

avfallshantering, kemikaliehantering, miljökrav i upphandlingar och inköp, genomförda 

energieffektiviseringsprojekt, nybyggnationer som uppfyller kraven i Miljöbyggnad 

silver etc. Ett förslag med tänkbara indikatorer presenteras nedan (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Förslag på framtida KPI:er för Upplands-Bro kommun. 

Område Förslag på nya KPI:er (per år) 

Avfall från kommunens verksamhet indelat i olika 

fraktioner 

Kg eller ton avfallsslag/kommuninvånare 

Farligt avfall från kommunens verksamhet indelat 
i olika fraktioner 

Kg eller ton farligt 
avfall/kommuninvånare 

Mängd inköpta kemikalier fördelat på olika 
produkter 

Kg eller ton av inköpta kemiska produkter 
(per produkt)  

Antal utfasade kemikalier (Produktvalsprincipen) Antal utfasade (st) 

Andel av nybyggnationer (kvadratmeter eller 
antal huskroppar) som uppnår Miljöbyggnad 
silver (alla krav uppfyllda) 

Andel i % 

Andel av nybyggnationer (kvadratmeter eller 
antal huskroppar) som uppnår Miljöbyggnad guld 

Andel i % 

Användning av vatten i kommunens 
verksamheter 

m3/kommuninvånare 

Andel upphandlingar där 
Upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav ställts 

Andel i % 

Antal projekt för att engagera kommuninvånarna 
inom miljöområdet 

Antal projekt (st) 

Antal projekt för att engagera skol- och 

gymnasieelever inom miljöområdet 

Antal projekt (st) 

Koldioxidbesparing genom att anställda övergått 
från att köra bil till att cykla, eller ta 

kollektivtrafiken till arbetet. 

Ton CO2 e 

Koldioxidbesparing genom övergång från 
animaliska till vegetabiliska livsmedel. 

Ton CO2 e 

Koldioxidbesparing genom att resor bytts ut mot 

digitala möten. 

Ton CO2 e 

Antal samverkansprojekt med intressenter Antal projekt (st) 

 

 

Genom att formulera fler miljö-KPI:er och lyfta in dem i verksamhetsstyrningen kan 

man även på ett tydligare sätt koppla miljönytta till ekonomiska nyckeltal. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Utöka antalet KPI:er, t.ex. utifrån förslagen i denna miljöutredning. 

 

4.5 De globala målen 

De globala målen som antogs av FN 2016 har blivit viktiga symboler för 

hållbarhetsarbete världen över. Flera av de 17 målen är starkt anknytning till 

miljöfrågor och andra har en mer indirekt koppling till miljöpåverkan. 

 

I Upplands-Bro kommun har man tagit fasta på de globala målen och undersökt hur 

kommunens verksamhet kan bidra till dessa. Det är framförallt sju mål som relaterar 

till miljödimensionen med kopplingar till kommunens verksamhet. 
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Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 

Upplands-Bro kommun ansvarar för att kommuninvånarna har tillgång till rent 

vatten och fungerande avlopp. Man ansvarar också för att underhålla och 

utveckla VA-systemet och ta höjd för de utmaningar som t.ex. förvärrade 

klimatförändringar kan medföra. 

 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Kommunen är en stor energianvändare och kan genom att välja förnybara 

energilösningar och fasa ut fossil energi driva på utvecklingen i en hållbar 

riktning. Det finns idag solpaneler installerade på kommunhuset i Kungsängen, 

vilket inte minst är symboliskt viktigt för att visa betydelsen av hållbara 

energilösningar. Även den nya förskolan Ringblomman har solpaneler. 

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Kommunen har genom sin samhällsplanerande funktion via översiktsplan och 

detaljplan en stor inverkan på den lokala samhällsutvecklingen. Det finns inom 

denna process stora möjligheter att lyfta fram miljödimensionen som 

betydande för människors hälsa och välmående på längre sikt. 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Kommunen upphandlar en stor mängd produkter och tjänster varje år. Genom 

att ställa krav på både produkternas/tjänsternas miljöprestanda och 

leverantörernas/entreprenörernas miljöarbete kan man bidra till en minskad 

miljöpåverkan även utanför sin egen verksamhet. 

 

Resurshushållning, återanvändning och återvinning är en viktig del av detta 

mål och kommunen kan här öka sina aktiviteter för att minska resursslöseri, sortera 

avfall för att förbättra förutsättningarna för återvinning och undersöka hur man  

i större utsträckning kan arbeta för en cirkulär ekonomi inom verksamheterna. 

 

Inom ramen för detta mål kan även påverkan på de företag som finns i kommunen så 

att dessa aktivt verkar för att ställa om sin produktion eller tjänsteutbud i en mer 

miljömässigt hållbar riktning förekomma. 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Kommunen kan minska sina egna klimatpåverkande utsläpp från transporter, 

energiförbrukning och konsumtion av produkter och tjänster. Detta mål hänger 

tätt samman med t.ex. mål 7, mål 11 och mål 12. 

Kommunen behöver genomföra konkreta aktiviteter för att klimatanpassa sin 

verksamhet och förebygga och minimera riskerna för översvämningar och 

andra naturolyckor.  

 

Kommunen behöver integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering. 

Klimatpåverkan behöver ingå som underlag i kommunens budgetprocess 

 

Mål 14 Hav och marina resurser 

Med läget vid Mälaren med förbindelse till havet finns möjligheter för 

Upplands-Bro kommun att bidra positivt till detta mål. Det kan exempelvis ske 

genom tillsyn av vattenkvalitet och skydd av kustområden och anläggning av 

våtmarker.  
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Att delta och bidra i olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen 

kring föroreningar i havet skulle kunna vara ytterligare ett sätt att medverka i 

målarbetet. 

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är viktiga förutsättning för många 

mänskliga aktiviteter. Kommunen kan genom att bilda naturreservat skydda 

värdefulla naturmiljöer och återställa marker och öka det ekologiska värdet. 

Man kan även arbeta för att öka den biologiska mångfalden och stärka 

ekosystemtjänster i urbana miljöer.   

 

Dessa globala mål återspeglas i de Viljeinriktningar för miljöarbetet som man tagit 

fram som en del av verksamhetsplaneringen, samt i Övergripande mål och budget 

2021. 

 

5 Upplands-Bro:s intressenter 
 

Intressentperspektivet är av stor vikt när man arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor och i flera internationella standarder och ramverk som ISO 

14001:2015, GRI Standards och ISO 26000:2010 lyfts betydelsen av att beakta 

intressenternas intressen. Därför är det värt att nämna intressenterna som en viktig 

påverkansfaktor för Upplands-Bro:s miljöarbete. Upplands-Bro:s intressenter återfinns 

i kommunens hela värdekedja (Figur 3) och har antingen påverkan på kommunens 

verksamhet, eller blir i sin tur påverkade av hur verksamheten i kommunen bedrivs. 

 

 

Figur 3. Kommunens värdekedja. 

 

Ingen regelrätt intressentkartläggning har genomförts inom ramen för denna 

miljöutredning, men med utgångspunkt från kunskap om kommunens verksamhet 

idag och resultatet från workshopen med temat Framtidsspaning 2030 (se 7.3) listas 

ett antal av kommunens intressenter nedan: 

 

• Kommuninvånare 

• Politiker 

• Skolbarn 

• Tjänstemän 

• Föreningslivet 

• Hyresgäster 

• Exploatörer 

• Leverantörer 

• Brukare 
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• Medier 

• Region Stockholm 

• NGO:s 

• Försäkringsbolag 

• Grannkommuner 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Undersök hur kommunikationskanalerna ser ut för dessa intressenter idag. 

Finns förbättringsmöjligheter? 

• Genomför en väsentlighetsanalys. Vilka förväntningar har intressenterna på 

Upplands-Bro:s miljöarbete? 

• Samverka med intressenterna genom att inkludera dem i olika projekt. 

 

6 Framtidsspaning 2030 
 

6.1 Från globala till regionala trender 
Miljöfrågan blir allt viktigare ur en mängd olika perspektiv. Globalt sett är den starkt 

kopplad till migration, svält, hälsa, geopolitiska faktorer och ekonomi i såväl makro- 

som mikroperspektiv. Att negativ miljöpåverkan, inte minst klimatförändringarna, får 

stora konsekvenser långt utanför synbara förändringar i den yttre miljön har allt mer 

kommit i fokus.  

 

I World Economic Forum riskrapport för 2020 anses miljöfaktorerna kopplade till 

klimatförändringar vara de som i nuläget utgör störst risker för en positiv utveckling i 

världen. Största risken är att vi helt enkelt misslyckas med att genomföra de 

klimatåtgärder som krävs för att hålla jordens ekosystem och bio-geosfärssystem i 

balans. Övriga topprankade risker inkluderar extrema väder, förlust av biologisk 

mångfald, naturkatastrofer och miljökatastrofer som en direkt följd av mänskliga 

aktiviteter. 

 

På global nivå ser vi en ständig förändring som drivs på av förändringskrafter som 

globalisering, demografi, teknik och klimat och andra miljöförändringar. De rådande 

megatrenderna 2020 berör makten över informationen på nätet, artificiell intelligens, 

landvinningar inom life science, ett förändrat arbetsliv efter Covid-19 och utvecklingen 

mot det fossilfria samhället (Ernst & Young, 2020). Även i SKR:s framtidsanalys 

återfinns dessa förändringskrafter med tillägget ”värderingar” (SKR, 2018). 

 

Miljöfrågan i ett bredare perspektiv än bara klimat är viktigare än någonsin och de 

problemområden som vi ser framför oss kan exempelvis delas in i att klimatet blir 

varmare, att naturens mångfald minskar, att resurser överkonsumeras, att jordmånen 

utarmas och avfallsmängderna ökar (Sitra, 2020). 

 

De övergripande förändringskrafterna är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och 

konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av världen och Sverige. Men 

oavsett om förändringarna utgör möjligheter, hot, eller både och, så måste man lokalt 

och regionalt ha en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att 

hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också bäst dra fördelar av dem. 
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Att förutsäga hur de megatrender vi ser idag kommer att avspegla sig i vardagen 2030 

i Upplands-Bro kommun är inte helt enkelt då ett stort antal faktorer samverkar. Men 

om man fritt spekulerar utifrån dagens trender skulle man kunna tänka sig följande 

förändringar fram till 2030: 

 

• Klimatet har blivit varmare då vi på global nivå inte haft förmågan att 

genomföra de åtgärder som krävdes. 

• Befolkningen ökar, fler vill bo utanför storstaden och fler klimatflyktingar 

kommer till Upplands-Bro kommun. 

• I Upplands-Bro kommun har medeltemperaturen mätbart blivit något högre 

och regnmängderna har ökat något liksom mycket varma perioder med torka. 

• Det är sedan länge självklart för kommunen att bara köra med elbilar och man 

har utvecklat infrastrukturen med laddstolpar. Kommunen har sedan ett par år 

tillbaka även ett par vätgasbilar. 

• Kraven på energiprestanda i nybyggnation har höjts och utvecklingen har de 

senaste åren gått mycket framåt. Flera bostadsområden med plus-energihus 

byggs nu i Upplands-Bro kommun. Sedan några år är det lag på att alla 

nybyggda bostadshus ska ha solpaneler på taket. 

• Vid upphandling av entreprenader utmanar man entreprenörerna att 

presentera nya innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen och ta 

vara på vatten som används. 

• Upphandlingen inom Upplands-Bro kommun har utvecklats till att ställa tydliga 

miljö- och hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Genom samverkan inom SKR 

har det skapats ett forum för hållbar upphandling där man fördelar ansvaret 

för att följa upp hållbarhetskrav för olika produktgrupper, vilket gjort arbetet 

mycket effektivare. 

• Resurshushållning har nu länge legat högt på kommunens agenda och man har 

byggt upp ett ”Innovationscentrum för cirkulära lösningar” dit man bjuder in 

såväl skolungdomar som invånare för att lära sig mer om dessa frågor. 

Huvudsyftet är att engagera invånarna, men det bedrivs även projekt 

tillsammans med Stockholms universitet. 

• När nya verksamheter ska etablera sig i kommunen ställs krav på att de kan 

redogöra för hur de arbetar med sina väsentliga hållbarhetsutmaningar. 

Verksamheter med produkter och tjänster i linje med den cirkulära ekonomin 

prioriteras.  

 

6.2 Upplands-Bro 2030 - Resultat från workshop  

Den 6:e november 2020 genomfördes en workshop med temat framtidsspaning 2030 

för Upplands-Bro kommun. Syftet var att blicka in i framtiden och redan nu försöka 

förutsäga vilka miljöfrågor som kommer att stå högst på agendan och vilka som 

kanske kommer att ha minskat i betydelse om tio år. På workshopen deltog ett 20-tal 

kommunmedarbetare varav många chefer för kommunens olika verksamheter. Detta 

gav möjligheter att anamma ett brett miljöperspektiv där allt från livsmedelshantering 

till exploateringsverksamhet rymdes.  

 

Workshopen tog avstamp i globala förändringskrafter, trender och risker (se 7.1) för 

att därefter analysera hur de miljöfrågor som Upplands-Bro kommun anser viktiga att 

arbeta med idag kommer att förändras och minska, eller öka i betydelse fram till 2030. 

Inom vilka områden kommer den kommunala verksamhetens miljöpåverkan att öka 

och var kommer den att minska? 



6 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag - KS 21/0664-12 Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun med bolag : Miljöutredning Upplands-Bro 2021

 

 

17/41 

 

17 

 

Workshopen genomfördes i webmötesprogrammet Teams där det även var möjligt att 

dela in deltagarna i grupper för diskussioner. Under workshopens gång fick deltagarna 

fylla i en enkät med frågor kring viktiga miljöfrågor idag och 2030. 

 

Den första enkätfrågan löd: Vilken är den viktigast miljöfrågan för Upplands-Bro 

kommuns verksamhet 2020? 

 

På denna fråga svarade många att klimatrelaterade frågor såsom en fossilbränslefri 

verksamhet, minskade utsläpp av växthusgaser och andra klimatrelaterade frågor var 

viktigast. På en god andra plats kom frågor rörande avfallshantering som sopsortering, 

att öka andelen källsorterat avfall och att starta ett återbrukscentrum med möjlighet 

att utbilda kommuninvånarna. 

 

Andra svar handlade om att få miljömålen bättre förankrade i kommunledningen och 

integrera dem som en naturlig del i kommunens verksamhet. Även miljöpåverkan från 

nybyggnationer, anspråkstagande av mark, energiförbrukning och transporter 

nämndes. 

 

Deltagarna fick även ta ställning till ett antal miljöaspekter inom kommunens 

verksamhet och ange om de kommer att öka i betydelse, vara oförändrade, eller 

minska i betydelse till 2030. Över lag ansåg man att de flesta miljöfrågor kommer att 

öka i betydelse. Den fråga flest ansåg skulle öka i betydelse var Kommuninvånarnas 

medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Andra utmärkande frågor var Inköp, 

upphandlingar och leverantörskedja, Planprocessen och Miljö- och hållbarhetsfrågor i 

undervisningen (se miljöaspektvärdering för detaljerat utfall). 

 

Den enda miljöaspekt som deltagarna trodde skulle minska i betydelse var 

tjänsteresor. Detta beror antagligen på de landvinningar som olika typer av web-

möten har gjort under Covid-19 pandemin. Det är med stor sannolikhet så att vi även 

efter pandemin i större utsträckning kommer att välja digitala mötesformer framför 

möten som innebär medellånga, eller långa resor. En utveckling som därmed kommer 

att ha en positiv inverkan på klimatförändringarna. Miljöpåverkan från kemiska 

produkter ansåg en majoritet kommer ha en oförändrad miljöpåverkan 2030. 

 

Då intressentperspektivet är betydelsefullt fick även deltagarna lista två viktiga 

intressentgrupper för kommunens miljöpåverkan och miljöarbete, samt vilka frågor 

som berör dem i störst utsträckning (se 6. Intressenternas behov och förväntningar)  

 

Den avslutande frågan löd: Vilken är den viktigast miljöfrågan för Upplands-Bro 

kommuns verksamhet 2030? Det är speciellt tre frågor som deltagarna tror 

kommer att ha störst betydelse. Flera tror att klimatfrågan och nära besläktade frågor 

som fossilfria bränslen även fortsatt kommer att ha stor betydelse. Andra tror att 

miljöpåverkan från inköp och upphandling kommer att vara viktigast. Medan en stor 

del anser att samhällsplanering, exploatering, nyproduktion kommer att vara den 

tyngsta miljöfrågan för kommunen att hantera. Även förvaltning av mark- och 

vattenresurser nämns i sammanhanget. 

 

Med detta i åtanke rekommenderas Upplands-Bro kommun att redan nu fokusera på 

dessa frågor i större utsträckning och ta fram långsiktiga handlingsplaner för hur 

ambitionsnivån inom dessa områden successivt kan ökas fram till 2030.  
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7 Direkta miljöaspekter 

 
7.1 Kemikalier 
Upplands-Bro kommun har generellt sett ingen omfattande kemikalieanvändning, men 

vissa verksamheter utmärker sig. Exempelvis används betydande mängder kemikalier 

inom Kultur- och fritidskontoret verksamhet i simhallen och till isplanen. Drivmedel, 

oljor och dylikt används även i olika verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret 

såsom vid Tekniska avdelningen och Mark- och exploatering. Det finns ingen total 

sammanställning över vilka mängder kemikalier som används, däremot finns 

kemikalieförteckningar vid respektive avdelning.  

 

En omfattande rutin finns för kemikaliehantering i den kommunala verksamheten. 

Mycket av ansvaret för bedömning, inköp och hantering sker på lokal nivå. Detta 

ställer krav på kunskaper och engagemang ute i verksamheterna. Man behöver förstå 

hur informationen i säkerhetsdatabladen ska tolkas, föra in denna i kemikalie-

förteckningen, kunna använda sig av PRIO-databasen och hitta information i CLP eller 

KIFS 2005:7. 

 

Rutinen beskriver inte tillvägagångssättet vid inköp. Det är därför oklart hur beslut tas 

om att en kemikalie får köpas in, eller hur bedömning sker av en produkts miljö- och 

hälsoskadlighet.  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) måste 

riskbedömningar genomföras på alla miljö- och hälsoskadliga kemikalier i en 

verksamhet. Upplands-Bro kommun har en mall för detta. Det är dock i nuläget oklart 

i hur stor utsträckning detta görs.   

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Inventera och samordna arbetet med kemikalier i kommunen tydligare. 

Exempelvis kan en grupp med ansvar för detta område bildas. 

• Upprätta en rutin för inköp av kemikalier där det tydligt anges vem som 

beslutar om en ny produkt får köpas in. 

• Ta fram en bedömningsmall för inköp av nya kemikalier. Denna ska fyllas i 

innan inköp och beslut ska tas av ansvarig person om produkten är ok att köpa 

in, eller inte. 

• Arbeta med utfasning av produkter. Inventera vilka kemikalier som finns och 

vilka som kan plockas bort. Gör valet utifrån Produktvalsprincipen. Ju färre 

produkter, desto mindre administration. Välj en produkt för ett ändamål och 

håll er om möjligt till denna. 

• Ett digitalt kemikaliehanteringssystem skulle underlätta arbetet och spara tid. I 

ett sådant system kan man på ett enkelt sätt få en överblick över de 

kemikalier som används, deras farlighet, författningskrav samt ett förenklat 

arbetssätt för riskbedömning av dessa. 

 

7.2 Avfall 
Avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun kan ses ur två olika perspektiv. Dels 

genererar kommunens verksamheter en stor mängd avfall, dels ansvarar kommunen 

för hantering av kommuninvånarnas avfall. 
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2018 antogs nuvarande avfallsplan och som gäller fram till 2023. Syftet med 

avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen inom Upplands-Bro kommun, 

tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet, samt att styra 

avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle och underlätta en klimatsmart 

livsstil. Målsättningen är att arbeta mot förbättrade insamlingssystem samt minska 

mängden avfall och avfallets miljöpåverkan. 

 

Planen innehåller fyra inriktningsmål som i sin tur bryts ned till ett antal delmål som 

konkretiserar inriktningsmålen. För att uppnå målen krävs en samverkan mellan olika 

aktörer.  

 

De fyra inriktningsmålen i avfallsplanen är: 

 

• En hållbar avfallshantering anpassad till människan 

• Ta vara på avfallet som en resurs 

• Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö 

• Effektiva system för avfallshantering 

 

Det är Tekniska nämnden som har det övergripande ansvaret för de mål och åtgärder 

som återfinns i avfallsplanen. Övriga berörda enheter samarbetar med Avfallsenheten 

för att uppnå målen. 

 

I Upplands-Bro finns två kretsloppscentraler (Skällsta och Brunna) där du kan lämna 

grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där finns även möjlighet att lämna farligt 

avfall och det finns en återvinningsstation för returpapper och förpackningar samt 

behållare för klädinsamling. Under hösten finns också möjlighet att lämna fallfrukt i 

särskilda behållare. I Brunna finns dessutom en bytesbod där man kan lämna föremål 

som kan användas av någon annan och har möjlighet att då själv ta något som någon 

annan lämnat.  

 

Matavfall som samlas in i kommunen transporteras till kretsloppsanläggningen i 

Högbytorp för att rötas till biogas, biogödsel och kompost.  

 

Hushållsavfall tas också om hand i kretsloppsanläggningen för att ombildas och gå 

tillbaka till kommunens fastigheter som fjärrvärme.  

 

Kommunen har sedan 2020 ett nytt insamlingssystem för villor och fritidshus i form av 

fyrfackskärl för insamling av förpackningar. Förpackningar och tidningar lämnas annars 

på återvinningsstationer och hanteras av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), 

eller i andra fastighetsnära insamlingssystem.  

 

En rutin finns för avfallshantering i den kommunala verksamheten. Dessutom finns 

generella riktlinjer för källsortering i fastigheter där kommunen bedriver sin 

verksamhet. 

 

Flera förbättringar gällande avfallshanteringen är under införande. Under hösten 2020 

har kommunen bytt avfallsentreprenör för avfallet från de kommunala verksamheterna 

samt för de boende inom Upplands-Brohus. Detta kommer på sikt att leda till bättre 

sorteringsmöjligheter i de kommunala verksamheterna. 
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För närvarande håller full sortering av matavfall på att införas i alla bostadsområden i 

Upplands-Bro kommun i och med införandet av fyrfackskärl. 

 

Problem med avfallssortering förekommer i vissa bostadsområden inom Upplands-

Brohus. En av orsakerna är troligtvis ovana och okunskap om hur sorteringen ska ske 

och informationsfoldrar skickas ut för att öka medvetenheten på området. 

 

Upplands-Brohus har tillstånd för transport av farligt avfall. Hyresgästernas farliga 

avfall, t.ex. färgburkar och batterier samlas in och lagras i ett separat kemikalieskåp. 

En kemist sorterar kemikalierna innan det farliga avfallet transporteras iväg. 

 

Någon analys av kommunens avfallsdata har ännu inte gjorts eftersom det inom 

kommunens verksamhet, t.ex. vad gäller skolorna, inte varit möjligt att sortera 

avfallet i den utsträckning man velat. Att göra en uppföljning kommer att bli mer 

intressant under 2021 då kärlhusen vid skolorna kommit på plats. En framtida analys 

kan öka möjligheterna att hitta potentiella förbättringsmöjligheter för sortering och 

resurshushållning. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Samla in och följ upp mängden övrigt avfall som uppkommer inom 

kommunens verksamhet. 

• Utse en centralt ansvarig för att samla in och följa upp avfallsdata. 

• Utveckla konceptet med Bytesbod. 

• Engagera kommuninvånarna kring konceptet cirkulär ekonomi genom olika 

projekt. 

• Arbeta mera med nudging-koncept för att förbättra sorteringen av avfall. 

 

7.3 Energi 
Energiförbrukningen från kommunens verksamhet kan delas in i förbrukning av värme 

och el från de olika kommunverksamheterna som skolor, kontor, badanläggning och 

vårdboenden. Utöver detta tillkommer hyresgästernas förbrukning av el och värme i 

Upplands-Brohus hyresrätter. Förbrukningen av el beror dels på beteenden och val hos 

hyresgästerna, men även på fastigheternas energiprestanda där man genom olika 

energieffektiviserande åtgärder kan minska energiförbrukningen. 

 

All el som kommunen köper in är märkt Bra Miljöval. Den värme som köps in är 

fjärrvärme som Eon tillhandahåller. 

 

Det finns flera goda exempel på hållbara energilösningar i kommunens verksamheter. 

Solceller och solfångare är uppsatta på exempelvis kulturhusets tak. Kommunens 

idrottsanläggningar Kungsängens IP, Bro IP samt simhallen i Bro har bergvärme 

liksom ett antal skolor.  

 

Statistiken som rapporterats till Sveriges Ekokommuner visar att 100 % av energin i 

kommunens lokaler har varit återvunnen eller förnybar sedan 2018.  

 

Kommunens elförbrukning från sina verksamheter har under åren 2015 till 2019 

minskat något trots att invånarantalet har ökat under samma period. Förbrukningen 

av värme har dock ökat, om än marginellt (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Energiförbrukning i Uppland-Bro kommuns verksamheter mellan 2015 och 

2019. 

 

  MWh 2015 2016 2017 2018 2019 

Upplands-

Bro kommun 

El 14 256 14 642 14 369 14 504 14 006 

Värme 6 528 6 935 6 733 6 635 6 764 
 

Som mått på kommunens energieffektivitet mäter man köpt energi inom kommunens 

verksamheter per invånare. Statistiken inkluderar både el och värme. Målsättningen är 

en femprocentig minskning per invånare från föregående år. Senaste året har en 

minskning skett från 0,73 MWH till 0,71 MWh, men inte i nivå med uppsatt mål (Figur 

4). 

  

Figur 4. Diagrammet visar hur energianvändningen (el och värme) minskar per 

kommuninvånare mellan 2014 och 2019. Källa: Verksamhetsberättelse 2019. 

 

 

Kommunen har tidigare genomfört olika energieffektiviseringsåtgärder i sina 

fastigheter och erhållit stöd för detta från Energimyndigheten. Nya strategier för 

energieffektivisering har nyligen tagits fram som syftar till att tillämpa ett anpassat 

tillvägagångssätt vid energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet som innebär en 

prioritering av olika åtgärder i följande ordning där den högst prioriterade åtgärden 

kommer först:  

 

1. Minska energiförluster 

2. Återvinna energi 

3. El- och/eller värmeproduktion 

 

Vid projektering ska en investeringskostnad presenteras tillsammans med en 

återbetalningstid. En jämförelse mellan vad det innebär att genomföra åtgärder och att 

inte genomföra någon åtgärd ska göras. 
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Föreslagna åtgärder:  

 

• Undersök möjligheten att införa incitament för hyresgästerna inom Upplands-

Brohus att spara energi. 

• Upprätta mål och handlingsplaner kopplade till energieffektiviseringsstrategin. 

 

7.4 Transporter 

Kommunens verksamhet ger upphov till en mängd transporter direkt såväl som 

indirekt. Transporter för att utföra tjänster som egna servicetransporter till och från 

olika verksamheter eller kurser räknas till transporter som kommunen kan kontrollera 

och råda över, medan transporter som genomförs av upphandlade entreprenörer, eller 

transporter av varor är svårare att råda över. De transporter som berör kommunens 

verksamhet kan delas in i olika kategorier. 

 

Godstransporter omfattar transporter av material som krävs för kommunens olika 

verksamheter. Det kan vara allt från förbrukningsmaterial till vårdboenden till 

avloppsrör som behöver bytas i en gata. Ofta är det svårt att påverka miljöprestandan 

för dessa transporter. Men man kan genom mer långsiktig planering av sina inköp och 

större inköp mer sällan minska miljöpåverkan från sina godstransporter. 

 

Servicetransporter omfattar exempelvis resor till och från brukare med hemtjänst 

som sker dagligen eller de resor som personal inom Tekniska avdelningen gör till och 

från olika projektsajter. Genom effektiv ruttplanering kan påverkan från dessa 

transporter minska. 

 

Tjänsteresor inkluderar resor som sker mer sällan, t.ex. en resa till en kurs, eller för 

medverkan på en konferens. 

 

Persontransporter inkluderar resor till och från jobbet och tillhör en typ av 

transporter som indirekt kan kopplas till kommunens verksamhet. Den här typen av 

transport tillhör dem som är svårast att påverka. Hur personalen tar sig till och från 

arbetet är inte något man som arbetsgivare kan ställa krav på, utan förändringar av 

beteenden kan bara ske genom information, motiverande åtgärder och andra typer av 

stöttande verksamheter som kan leda till förändrade beteenden. 

 

Kommunens verksamhet ger också upphov till en mängd indirekta transporter som 

föräldrars lämnande och hämtande av barn på förskola och skola, samt anhörigas 

besök på värdboenden och liknande.  

 

Den gällande resepolicyn är från 2011 och beskriver önskvärda färdmedel vid resor 

under, eller över 50 mil. Bil ska undvikas och kollektiva färdmedel väljas i största 

möjliga utsträckning. Närmsta chef beslutar om resor i tjänsten och den enskilda 

arbetstagarens behov och förutsättningar kan påverka färdsättet. Resor till och från 

arbetet omfattas inte av policyn. 

 

Utöver policyn finns även en rutin för transporter i den kommunala verksamheten. 

Syftet med rutinen är att säkerställa att negativ miljöpåverkan från transporter 

minskas eller minimeras i Upplands-Bro kommun. Rutinen belyser exempelvis val av 

fordon, körsätt, samt service och underhåll. Inga skarpa krav ställs dock på vilken typ 
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av fordon som får köpas in, utan detta belyses i stället i den nya fordonspolicyn som är 

under framtagande. Krav på entreprenörers transporter ställs vid upphandling. 

 

Ett av kommunens miljömål är att Resursanvändningen är effektiv och har en liten 

miljöpåverkan. I målet ingår att växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst 

ska minska. Elektroniska körjournaler saknas, vilket skulle kunna ge korrekt 

information om utsläpp från egen fordonspark. Även information om flyg-, tåg-, buss- 

eller taxiresor i tjänsten saknas, och data om respektive privatbilsbränslemotorer finns 

inte, därmed bygger beräkningen på ett antagande om att personalens bilar har 

dieselmotorer.  

 

En fordonspolicy är under framtagande och enligt gällande förslag kommer det enbart i 

undantagsfall att vara tillåtet att köra med privata bilar, samt att organisationen i 

första hand ska välja elbilar. 

 

I kommunens bilpool finns fem stycken elbilar. I hemtjänsten används leasade 

hybridbilar, (Toyota Yaris). Då den nya miljöbilsdefinitionen enbart medger elbilar och 

biogasbilar, eller mycket små bilar fungerar det inte att ställa krav på miljöbilar fullt 

ut. En annan begränsning är att infrastrukturen med laddstolpar inte är tillräckligt 

utbyggd. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Ställ tydliga krav på miljövänliga transporter i upphandlingar.  

• Ställ skarpa krav på miljöprestanda på de fordon, maskiner etc. som köps in. 

• Inventera kommunens fordonspark och ta fram en rutin för att rapportera in 

körsträckor centralt för förbättrad mätning och uppföljning. 

• Ta fram rutin för att dokumentera tåg- och flygresor, ev. via resebyrå. 

 

7.5 Vatten och avlopp 

Klimatförändringarna påverkar vatten- och avloppsförsörjningen, t.ex. genom 

försämrad dricksvattenkvalitet, ökad risk för skred och ras som kan påverka ledningar 

och anläggningar och större risk för skyfall och översvämningar.  

 

I VA-policyn står att målsättningen är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning, 

såväl i kommunens tätorter som i glesare bebyggelse som säkerställer invånarnas 

behov av god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och 

vattendrag inte försämras och når god ekologisk status. 

 

Kommunen har inga egna dricksvattenverk utan är medlem i kommunalförbundet 

Norrvatten som tillgodoser den allmänna vattenförsörjningen. År 2016 var den inköpta 

vattenmängden 2.780.000 m3 (se Tabell 4). Råvattnet hämtas från Mälaren och 

bereds i Görvälnverket i Järfälla. Norrvatten ansvarar för drift av huvudvattenledningar 

fram till kommungränsen med vissa undantag. 

 

I och med att Mälaren används för råvatten finns ingen begränsning i vattentillgången. 

Det som kan begränsa leverans av vatten i framtiden är om befolkningstillväxten 

medför att behovet överskrider kapaciteten i de tekniska anläggningarna (vattenverk 

och distributionsledningar). Norrvatten bevakar kapacitetsfrågan genom att 

kontinuerligt upprätta prognoser för framtida produktionsbehov. 
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Arbetet med vatten- och avloppsystemen är långsiktigt. De ledningar vi placerar i 

marken idag kommer att förse oss med vatten, eller transportera bort avloppsvatten i 

många år framöver. Att ta höjd för långsiktiga klimatförändringars påverkan blir därför 

viktigt. 

 

Upplands-Bro kommun är med i de kommunalägda förbunden Norrvatten och 

Käppalaförbundet och ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring 

aktuella arbetsområden. 

 

Arbetet inom området styrs av VA-planen som ska vara samordnad med andra 

strategiska dokument såsom Översiktsplanen (ÖP, 2010), Landsbygdsplanen (FÖP, 

2016), och Fördjupad översiktsplan för Bro och Kungsängen (FÖP, under framtagande) 

samt riktlinjer för bostadsförsörjning, Vattenplanen, Avfallsplanen och Miljöplanen. VA-

planen ska även underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Dialogen med kommuninvånarna är viktig för verksamhetens måluppfyllelse. 

Kommunen ska uppmuntra abonnenterna till ett hållbart och resurssnålt användande 

av allmänna VA-tjänster. Detta görs genom olika kampanjer idag. 

 

VA har också en viktig roll i hela byggkedjan, från översiktsplanering till 

detaljplanering och utbyggnad. Det är betydelsefullt att VA-perspektivet är med tidigt i 

detaljplaneprocessen för att säkerställa ett långsiktigt hållbart VA-system. Detta 

fungerar väl idag. 

 

Inom VA-verksamheten används entreprenörer t.ex. för att gräva ned ledningar. Krav 

ställs då t.ex. på fordon (Euro-klass), livslängd på material, hantering av massor. Vad 

gäller massor strävar man efter att använda schaktfria metoder (ger lägre 

koldioxidutsläpp), samt att återanvända massor i så stor utsträckning som möjligt och 

inte deponera något. Går efter Svenskt Vattens rekommendationer.  

 

7.5.1  Dagvatten  

Miljömässigt hållbart och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara en 

utgångspunkt för kommunens fysiska planering. Dagvattenhanteringen ska vara 

klimatanpassad, robust samt vara en resurs för kommunen genom att bidra till 

attraktiva och funktionella stadsmiljöer. 

 

Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 

innan det når Mälaren. Dammarna renar vattnet genom att föroreningar sjunker till 

botten (sedimenterar) eller tas upp av växter. Dammarna fungerar också som 

fördröjningsmagasin vilket minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet.  

Skötselplaner finns och styr skötseln av dammarna. 

 

För att arbetet med dagvatten ska bli långsiktigt och hållbart, genom miljömässigt 

hållbart och lokalt omhändertagande av dagvattnet behövs en dagvattenpolicy och 

dagvattenplan, vilket för närvarande saknas. En dagvattenplan är dock under 

framtagande. Arbete pågår även med en fördjupad VA-plan som kommer att 

färdigställas våren 2021, i den kommer ansvarsfördelningen i olika frågor att 

förtydligas. Man behöver dessutom höja kompetensen generellt vad gäller 

dagvattenfrågor. 
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7.5.2  Tillskottsvatten 

Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till Käppalaverket är 

tillskottsvatten, det vill säga dagvatten som är felkopplat eller har läckt in i 

spillvattenledningarna. Det finns därför ett behov av att ta fram en plan för att 

intensifiera arbetet med att minska mängden tillskottsvatten. En minskad mängd 

skulle effektivisera reningen i Käppalaverket, minska kostnaderna för pumpning till 

Käppalaförbundet, förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för 

bräddningar. 

 

Kommunen har inte gjort någon egen skyfallskartering, det vill säga en studie över 

vad som skulle hända om en större mängd nederbörd skulle falla under kort tid. 

Däremot har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskarta. 

 

7.5.3  Miljökonsekvenser enligt Vattenplan och VA-plan 

2015 upprättades en Vattenplan för Upplands-Bro kommun. Syftet med denna var att 

identifiera status, naturvärden, miljöproblem, påverkansfaktorer, åtgärdsbehov och 

inkorporera denna kunskap i kommunens övriga planarbete samt öka 

förutsättningarna att lyckas nå uppsatta mål. Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar 

av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin. 

 

Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad för dessa objekt. 

Objektdatabladen är avsedda att användas via kommunens interna geografiska 

informationssystem och att uppdateras årligen. 

 

Enligt VA-planen som antogs 2018 är största miljöpåverkan för vattenhanteringen:  

 

1. Mängden tillskottsvatten. Enorma mängder rent regnvatten som går till 

avloppsreningsverket. Man vill minska den onödiga utspädningen. 

2. Nödutsläpp vid pumpstationer. Orenat avloppsvatten som går ut i Mälaren. 

 

VA-planen beskriver följande positiva miljökonsekvenser vid genomförande av planen: 

 

• Minskad bräddning ger färre utsläpp 

• Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport 

• Minskat antal läckor reducerar förlusten av vatten 

• Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukningen 

och bidrar därmed till hushållning med naturresurser 

• Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter 

 

En fördjupad VA-plan kommer att färdigställas under 2021. 
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Tabell 4. Sammanställning av statistik för spillvattenhantering från (Svenskt Vattens 

VA-statistiksystem) drift 2016. 

 

 

7.6 Byggprocessen 

Det kommunala bolaget Upplands-Brohus ansvarar för byggnation och förvaltning av 

hyresrätter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro. Miljöpåverkan från denna 

verksamhet kan delas in i olika faser av en byggnations livscykel. Dessa faser är 

planeringsfas, projekteringsfas, byggnationsfas, förvaltningsfas och rivning. 

 

Planeringsfasen hänger samman med kommunens detaljplan som avgör var nya 

bostadsområden kan byggas. Detaljplanen ställer krav på bebyggelsens placering, 

utformning och utförande, och är utgångspunkten när ett nytt hus, eller område ska 

komma till. 

 

Under projekteringsfasen tas arbetshandlingar fram för husen som ska byggas. Det är 

därför i detta skede av yttersta vikt att ställa krav på husen ur miljöperspektiv, t.ex. 

vad gäller energiprestanda och materialval. Det finns inget formellt beslut på vilken 

miljöprestanda som nybyggnation ska ha. Men man har valt att i största möjliga mån 

försöka uppnå kraven för Miljöbyggnad silver, vilket innebär att solskyddet, ljudmiljön 

och ventilationen måste vara mycket bättre än kraven i BBR. Vissa val får man dock 

avstå ifrån om det visar sig att de är för kostnadsdrivande. Ett detaljerat 

förfrågningsunderlag med välunderbyggda miljökrav banar vägen för byggnation med 

god miljöprestanda. 

 

Byggnation sker vanligtvis genom totalentreprenad. En miljöplan ska upprättas som 

styr hanteringen av miljöfrågor under projektets gång. Denna kan innehålla krav på 

kemikalie- och avfallshantering samt beskriva hur ansvaret på miljöområdet är 

fördelat i projektorganisationen. Genomgång av förfrågningsunderlag för 

totalentreprenader visar att krav exempelvis ställs på miljöledningssystem, eller 

likvärdigt, nödlägesberedskap, buller och hantering av farligt avfall.  

 

Projektledarna går igenom miljöfrågor på byggmöten. När det gäller entreprenörer på 

ramavtal så får man ha koll på att de har kontroll på hantering av sitt avfall och att 

rätt, avtalat material används. 
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Det finns också en direkt miljöpåverkan från transporter, kemikaliehantering, 

avfallshantering och resurshushållning som man behöver ta i beaktande och styra och 

följa upp under byggnationens gång. I byggnationsfasen är det viktigt att följa upp att 

de krav som ställts i förfrågningsunderlaget verkligen implementeras på ett fullgott 

sätt. Enligt utsago genomförs inga riktade revisioner av de miljökrav som ställdes i 

förfrågningsunderlaget. 

 

Under förvaltningsfasen finns möjlighet att uppdatera maskiner, golv och exempelvis 

el- och vatteninstallationer till högre miljöprestanda. Vid renoveringar kan större 

mängder farligt avfall uppkomma. t.ex. rivningsmassor, PCB, asbest. Det är i detta fall 

entreprenören som ansvarar för omhändertagande och bortforsling av detta avfall. 

 

Föreslagna åtgärder: 

 

• Bestäm relevanta miljökrav för byggande tillsammans med upphandlare. 

• Ställ tydliga miljökrav på material som används, både vad gäller ingående 

ämnen och ur livscykelperspektiv. 

• Kontrollera så att entreprenörer som forslar bort farligt avfall har tillstånd för 

detta. 

• Förtydliga miljökrav på fordon och maskiner i förfrågningsunderlag förslagsvis 

utifrån kraven i Gemensamma miljökrav på entreprenader från Trafikverket 

som används inom exploateringsverksamheten. 

 

7.7 Grönstruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Den nu gällande Grönplanen är från 2008 och är den första som kommunen upprättat. 

Fokus i grönplanen ligger på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk 

mångfald samt sociala värden och rekreation. Grönplanen med dess mål, riktlinjer och 

åtgärdsförslag är ett steg i arbetet med att nå målen för att utveckla den tätortsnära 

grönstrukturen i Upplands-Bro samt ett fortsatt utvecklande av åtgärdsprogram, 

skötselplaner och dylikt. Det stora inslaget av gröna miljöer och vatten är ett viktigt 

särdrag som kommunen strävar efter att bevara och utveckla. Grönplanen är ett 

viktigt led i detta arbete. 

 

Grönplanen för Upplands-Bro kommun är ett steg i arbetet med att nå målen för att 

bevara, skydda och utveckla den gröna strukturen i kommunen, främst inom 

tätortsområdena. Den utgör även ett underlag för den fysiska planeringen.  

 

En stor tillgång i tätorterna Bro och Kungsängen är att det överallt är nära till 

grönområden. Den kvaliteten bör bevaras. De gröna ytorna har ett naturvärde då de 

ger förutsättningar för att ett rikt och varierat utbud av växter, djur och biotoper ska 

kunna utvecklas. Avgörande för växter och djur är också en sammanhängande 

grönstruktur och grönytornas areal. Många organismer kräver stora sammanhängande 

områden av en viss biotoptyp för att kunna hålla livskraftiga populationer. 

 

De gröna miljöerna har stora sociala och rekreativa värden som bör värdesättas. I 

gröna områden finns möjlighet till idrott, promenader, lek, avkoppling och olika 

evenemang. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro, (FÖP 2016) beskrivs 

målsättningarna för utvecklingen av landsbygden i Upplands-Bro kommun. Den 
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framtida utvecklingen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. En stor 

kvalitet i kommunen är tillgången till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Upplands-Bro 

kommun är rik på både nationella, regionala och lokala natur- och kulturmiljövärden. I 

planen lyfts även vikten av att stärka gröna kilar i landskapet och deras bidrag till 

regionens ekosystemtjänster fram. På grund av höga natur-, rekreations- och 

kulturvärden inom Görvälnkilen ska denna inte brytas. Bro och Kungsängen ska 

därmed inte växa ihop. 

 

Vikten av samverkan med lantbrukare och andra verksamma på landsbygden lyfts 

också fram i FÖP, 2016. Det är betydelsefullt att upprätta former för samråd, speciellt 

vid större förändringar. På landsbygden ska de areella näringarna prioriteras och ges 

möjligheter för att kunna fortleva och utvecklas. Deras arbete är en förutsättning för 

den unika miljön som återfinns på landsbygden. 

 

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen håller på att tas fram 

tillsammans med en hållbarhetskonsekvensbeskrivning för översiktsplanerna. Som 

underlag till de fördjupade översiktsplanerna genomfördes en kartläggning av 

ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun under 2017/2018. Då Upplands-Bro är 

inne i en expansiv fas med ökad befolkningstillväxt och etableringar av nya 

verksamheter är dessa frågor extra viktiga då tätorternas grönområden konkurrerar 

med behovet av bostäder och vägar. 

 

Syftet med kartläggningen var att ge en bild av vilka betydelsefulla ekosystemtjänster 

som finns i kommunen idag för att kunna stärka och utveckla de ekosystemtjänster 

som finns, och försöka bevara de ekosystemtjänster som riskerar att försvinna i 

exploateringsområden. Kartläggningen hade särskilt fokus på tätortsområdet kring 

Kungsängen och Bro där de flesta exploateringar sker. Kartläggningen var avgränsad 

till att undersöka de typer av ekosystemtjänster som bedömdes ha störst påverkan på 

miljön i kommunen, och i förlängningen störst värde för kommun-invånarna: 

klimatreglering, vattenreglering, hälsa och rekreation, biologisk mångfald (värdefulla 

biotoper och spridningsvägar). 

 

I samrådshandlingarna FÖP 2040 för Bro och Kungsängen har ekosystemtjänsterna 

tagits i beaktande och områden med ekosystemtjänster av strategisk betydelse har 

märkts ut. Man vill därmed värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, 

som tätortsnära skogar, grönska och vatten. 

 

Föreslagna åtgärder: 

 

• Uppdatera Grönplanen  

• För in resonemang kring hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan 

främjas i tätorterna. 

• Vid större exploateringsprojekt bör ekosystemtjänstanalys genomföras. 
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8 Indirekta miljöaspekter 

8.1 Planering och exploatering 

Kommunens arbete med planering och exploatering styrs bland annat av 

Översiktsplanen 2010 som sträcker sig fram till 2030. Denna aktualitetsprövades 2018 

och fanns då fortfarande vara aktuell. Planen anger hur hänsyn ska tas till kultur- och 

naturmiljöer, rekreation och friluftsliv, hälsa och säkerhet, verksamheter, 

kommunikationer, teknisk försörjning, mark- och vattenanvändning, avfallshantering 

vid planering och exploatering. 

 

Under 2020 har förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Kungsängen och Bro 

tagits fram. En hållbarhetskonsekvensbeskrivning av dessa är även framtagen. 

Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upplands-Bro, 

(FÖP 2016) visar de på politiska mål och visioner för hur kommunen ska utvecklas och 

är en viktig del i strävan mot en hållbar utveckling. Inom planprocessen finns därmed 

unika möjligheter att forma framtidens hållbara Upplands-Bro.  

 

SCB:s nybyggnadsstatistik för Upplands-Bro kommun visar att det 2017 färdigställts 

643 bostäder i flerbostadshus och 141 småhus, totalt 784 bostäder. Det är det högsta 

antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan 1975 när tidsserien 

startade. 

 

I detaljplanen regleras exploateringen i detalj och det blir därför viktigt att tydligt väva 

in miljö- och hållbarhetsperspektivet i denna inte minst då det finns mycket 

skyddsvärd natur i Upplands-Bro:s omgivningar. I exploateringsprocessen avgörs 

samspelet mellan naturvärden och byggnadens funktion.   

 

Vid en exploatering påverkas närmiljön i hög grad, till exempel grundvattnet vid 

grävning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster när växtlighet tas bort. Vilka 

konsekvenser detta får och hur eventuella förlorade värden kan återskapas är en viktig 

fråga. Det är därför betydelsefullt att ställa höga krav på miljömässig hållbarhet i de 

avtal som skrivs med exploatörer. 

 

Att bygga nytt är mycket resurskrävande och miljön påverkas i hela värdekedjan. Det 

är därför viktigt att ställa krav utmed hela vägen från idé till färdig byggnad. Ett gott 

samarbete mellan stad och exploatör är därför betydelsefullt och staden ska följa upp 

att det som skrivs i miljöprogrammen också genomförs. 

 

Samhällsbyggnadsarbetet utgår från Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vid 

exploatering av kommunens mark kan krav ställas utöver vad lagen kräver exempelvis 

på klimatanpassning och översvämningsrisker, krav på bevarande av platser, 

kulturminnen, bevarande av högvärdiga områden, skyddsvärd natur, våtmarker, 

dagvattenhantering och utformningen av hårdgjorda ytor.  

 

Man utgår också från kraven i ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018”. 

Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid 

genomförandet av entreprenader. Kraven är en överenskommelse mellan Göteborg, 

Malmö och Stockholm stad samt Trafikverket och gäller i princip alla upphandlingar av 

entreprenader som dessa organisationer gör. Inom kommunen ställs krav framförallt 

på fordon, maskiner, kemikalier och avfallshantering i entreprenader i bygg- och 

infrastrukturprojekt. 
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Vilka krav som ställs regleras i markanvisningsavtal för mark som kommunen äger 

eller exploateringsavtal. I en markanvisning kan kommunen ställa högre krav på en 

exploatering än vad som regleras av en detaljplan eller i exploateringsavtal. Detta då 

kommunen i avtalet agerar som markägare snarare än som planmyndighet. Mark och 

exploatering är ett komplext område, med sammanvägningar, där man ofta får göra 

eftergifter för olika intressen. 

 

Exploateringsavtalet reglerar ansvarsförhållandet och kostnadsfördelningen mellan 

kommunen och exploatören. Då kommunen inte äger marken regleras den kommunala 

förhandlingspositionen genom det kommunala planmonopolet. Därför ingås dessa avtal 

normalt innan antagandet av detaljplan, med villkor att avtalet blir giltigt under 

förutsättning att planen kommer att vinna laga kraft.  

 

Exploateringsavtalet definieras i PBL 1:4 som ett avtal om genomförande av en 

detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende 

mark som inte ägs av kommunen. Exploatören förväntas både i avtal och i framtida 

utveckling av området följa de kommunala mål- och policydokument som tidigare 

beskrivits i det här dokumentet. Det är därför betydelsefullt att dessa dokument ställer 

tydliga krav på miljö- och hållbarhetsprestanda på projektets utförande och slutliga 

utformning. 

 

Föreslagna åtgärder: 

 

• Genomför miljö- och hållbarhetsanalyser vid framtagande av detaljplaner. 

Analysen kan exempelvis anknyta till Agenda 2030, eller annat lämpligt 

hållbarhetsramverk. 

• Ställ tydliga krav på miljömässig hållbarhet i exploateringsavtal och 

markanvisningar  

• Följ upp byggprojekt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 

• Sätt konkreta miljömål på samhällsbyggnadsverksamheten.  

 

8.2 Upphandling och inköp 

Varje år genomförs ett stort antal upphandlingar i Upplands-Bro kommun. Mellan den 

1 januari och 2 december 2020 har 38 direktupphandlingar med uppskattat 

avtalsvärde om ca 12 miljoner SEK, samt 36 annonserade upphandlingar med ett 

uppskattat avtalsvärde om 467 miljoner SEK genomförts. 

 

Vilka krav som ställs på dessa produkter och tjänster, samt leverantörernas miljö- och 

hållbarhetsprestanda har därför en stor inverkan på både kommunens interna 

miljöprestanda och vilket avtryck man gör i omvärlden. 

 

Upphandlingsenheten ligger under Ekonomiavdelningen på Kommunlednings-kontoret. 

Upphandlingsfunktionen är en styrande funktion och fungerar som rådgivare i 

upphandlingsfrågor, både strategiskt och i konkreta upphandlingar. Det är 

behovsägande verksamhet som har huvudansvaret för att driva upphandlings-

processen. I detta ansvar ingår att ställa miljökrav såväl som sociala krav. Den 

miljöstrategiska funktionen är både styrande och fungerar som rådgivare i 

upphandlingsfrågor. För upphandlingar med styrgrupp ska den miljöstrategiska 

funktionen ingå i denna för att bistå vid utformning av miljökrav och sociala krav. 
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Det finns flera styrdokument för upphandlingsverksamheten. Upphandlingspolicyn 

(2015) och Rutiner för hållbar och energieffektiv upphandling (2015). Dessa beskriver 

hur kommunen ska sträva mot hållbar upphandling samt hur miljö- och 

hållbarhetskrav konkret kan ställas vid en upphandling. Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) stödjer även att miljökrav ställs i upphandlingar. Målet framöver är 

att upphandlingen ska bli ett tydligare styrverktyg för måluppfyllande, t.ex. på 

miljöområdet. Bristande resurser har tidigare lett till att man agerat reaktivt vad gäller 

upphandlingar. Plan för ett mer proaktivt förhållningssätt har dock tagits fram. 

 

Då både varor och tjänster kan ge upphov till både miljömässig och social påverkan är 

det betydelsefullt att ställa adekvata krav på miljö- och hållbarhetsprestanda. Kraven 

kan både ställas på det företag som levererar produkten eller tjänsten och på 

produkten/tjänsten i sig. 

 

Under 2021 kommer fokus att öka på hållbar upphandling. I budgeten för kommande 

år uttrycks att miljökraven i upphandlingar ska uppdateras och att man ska införa en 

kontrollfunktion så att de efterlevs. 

 

Upplands-Brohus har hittills köpt in tjänsten för upphandling och det finns en separat 

rutin för upphandling som förtydligar processen inom Upplands-Brohus. 

Upphandlingsverksamheten styrs dock primärt av kommunens centrala policy och 

riktlinjer. Inte minst inom bygg och exploateringsverksamhet är kravställande av stor 

betydelse. Detta är beskrivet under respektive område. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Välj ut produktgrupper utifrån volym eller miljörisk. Prioritera att ställa krav på 

dem.  

• Upprätta en uppförandekod för kommunens leverantörer. 

• Följ upp de krav som ställs i upphandlingar t.ex. genom stickprovskontroller, 

ev. med hänsyn till risker. 

 

8.3 Miljöfrågor i skolan 
Miljö- och hållbarhetsfrågor är en viktig del i läroplanen. Den svenska läroplanen är 

tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur 

miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Sverige har även anslutit sig till de 

Globala målen för hållbar utveckling och i linje med detta har hållbarhetsfrågorna en 

central plats i den svenska skolan. 

 

Skolans i särklass viktigaste miljöfråga är därför att ge barnen kunskap och verktyg för 

att förstå hur vi människor påverkar miljön omkring oss, värdet av en natur och miljö i 

ekologisk balans och vilka miljömässiga utmaningar mänskligheten står inför. En viktig 

del i detta bör vara att tidigt få eleverna att förstå sin egen roll i sammanhanget. Hur 

de genom val i vardagen kan bidra till mindre miljöpåverkan. Eleverna ska ges 

möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en 

övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa hur olika 

funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar 

utveckling. 

 

Det finns många exempel på goda initiativ inom förskole- och skolverksamheten i 

Upplands-Bro kommun. Att kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med 
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miljö och hållbar utveckling i undervisningen är också ett av Upplands-Bro:s miljömål. 

Därför är också samtliga förskolor Grön Flagg-certifierade enligt Håll Sverige Rent och 

dess lärandeprogram för en hållbar utveckling. Certifieringen innebär att förskolorna 

granskas efter Grön Flaggs riktlinjer. Grön Flagg-pedagoger får skräddarsydd 

utbildning för att arbeta med dessa frågor. Man arbetar utifrån temat: ”Ekologisk 

känslighet och hållbar framtid” och väver in hållbar utveckling i verksamheten. Inom 

projektet ”Omtanken” är visionen att ta hand om överblivet material från näringslivet 

och använda det till skapande material. 

 

Inom projektet ”Giftfri förskola” har man arbetat med att inventera förskolemiljöer för 

att identifiera material innehållande miljö- och hälsoskadliga kemikalier och byta ut 

dessa. De åtgärder man vidtagit har exempelvis inkluderat utbyte av förskolornas 

inredning och leksaker till mindre hälso- och miljöfarliga, styrning mot mer 

miljömärkta produkter och ekologisk mat, skärpning av hälso- och miljökraven i den 

kommunala upphandlingen, kravställande på materialval i samband med nybyggnation 

och renoveringar av förskolor för att undvika att bygga in miljö- och hälsoskadliga 

produkter. 

 

Kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro har under 2018-2020 haft nära 

samverkan inom energi- och klimatrådgivningen och har dessa år drivit gemensamma 

projekt. Genom projektet ”Solelever” i samarbete med Naturskyddsföreningen har 

kommunerna kunnat bidra till att uppfylla mål inom energi- och klimatrådgivningen 

samtidigt som en rad nya erfarenheter samlats in.  

 

Projektet har pågått under ett och ett halvt år med start hösten 2018. Solelever har 

utförts som ett pilotprojekt med avsikt att samla erfarenheter och lärdomar som kan 

vara till nytta för fler som är verksamma inom lärandeprocesser och samarbeten kring 

energi och klimat. Tillsammans med fem högstadieskolor, varav två från Upplands-Bro 

har projektgruppen tagit fram och testat ett koncept där skolor arbetar tillämpat och 

ämnesövergripande med energi- och klimatfrågor i både lokala och globala perspektiv. 

Lektionerna och laborationerna har kompletterats med studiebesök och föreläsningar. 

Upplägget har också knutit an till de globala målen för hållbar utveckling. Under hela 

projekttiden har skolorna haft möjlighet att använda Naturskyddsföreningens 

processledare som bollplank i planering och genomförande. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Undersök möjligheten att certifiera kommunens skolor enligt Skolverkets 

utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” för att ytterligare fokusera på dess 

frågor. 

 

8.4 Livsmedel i den kommunala verksamheten 

Miljöpåverkan från livsmedelshanteringen handlar om allt från val av råvaror, 

menysammansättning, förvaring, tillagningsmetoder, transporter, servering och 

avfallshantering. 

 

Att öka mängden ekologisk mat inom de kommunala verksamheterna som förskola, 

skola, gymnasier äldreomsorg och dagliga verksamheter är ett av kommunens 

målområden. Under 2019 var 42 % av samtliga livsmedelsinköp ekologiska, vilket 

innebar en minskning då andelen 2018 var 46 %. Till 2030 är målet att 60 % av 
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inköpta livsmedel vara ekologiska, vilket också är målet i den nationella 

livsmedelsstrategin. Under 2020 har andelen ekologiskt uppgått till ca 47 % (siffra 

från september) och 57 % av produkterna är av svenskt ursprung. Det finns utöver 

målet om andel ekologiska livsmedel även en uttalad önskan om att gynna närliggande 

producenter inom kommunen och närliggande kommuner.   

 

I jämförelse med snittet för övriga Eko-kommuner som ligger på 32 % (2019) så 

ligger Upplands-Bro bra till. Samtidigt finns det kommuner som redan nu uppnått och 

överstiger det nationella målet. Södertälje hade 2019 63 % och Trosa 62 % ekologiska 

livsmedel. Detta visar ett en betydande förbättringspotential är möjlig redan nu. 

 

Tillgången till ekologiska livsmedel kan vara en utmaning. Man försöker planera sina 

inköp utifrån vad som finns tillgängligt för årstiden, men det kan vara svårt. 

 

Kommunen ställer idag krav på att kunna servera svenska animalier. Att även höja 

den ekologiska andelen skulle innebära en stor kostnadsökning då animalier är dyra, 

eller att man gick över till vegetarisk mat i större utsträckning. Idag har man två 

vegetariska dagar i veckan, varav en är ”sopp-dagen”. Frågan är om kommunen och 

kommuninvånarna är mogna för att öka denna andel mer. 

 

I detta sammanhang bör man även väga in det faktum att kött har ett stort 

koldioxidavtryck och är resurskrävande. Ett kg nötkött medför i snitt utsläpp av 28 kg 

koldioxidekvivalenter (ej eko kött). Medan ett kg baljväxter ger upphov till ca 0,5 kg 

koldioxidekvivalenter, kyckling 2,6 kg CO2e per kg och sill på 0,6 kg CO2e per kg. Men 

andra ord gör valet av kött stor skillnad. 

 

Att välja lokalproducerade livsmedel, som kanske inte är klassade som ”ekologiska” 

genom märkning, kan också vara positivt ut miljöperspektiv då det leder till minskade 

transporter. Livsmedelsproduktion i Sverige har generellt höga krav. 

 

Upphandlingen av nuvarande livsmedelsavtal genomfördes tillsammans med Håbo 

kommun. Upphandlingskraven utgår från Upphandlingsmyndighetens krav, men alla 

krav är inte spjutspetskrav. 

 

Rutin finns som beskriver hur livsmedel hanteras i de kommunala verksamheterna. 

Egen produktion av måltider sker både i större produktionskök som levererar till 

mottagningskök och i mindre tillagningskök som lagar mat till den egna verksamheten, 

t.ex. förskolor. Transport av livsmedel sker dels av upphandlade leverantörer till de 

olika köken, dels från produktionsköken till mottagningskök och till brukare i 

hemtjänsten. Man har kallmatsystem. Man värmer upp maten på plats och för att 

maten ska kunna sparas så får den inte ha blivit uppvärmd. 

 

Transporterna av mat ut till verksamheterna har också miljöpåverkan. Man har här 

arbetat med att ta fram en optimal ruttplanering. Transporterna sköts av 

Arbetsmarknadsservice som har bilar med god miljöprestanda. 

 

En annan sida av matens miljöpåverkan är det matsvinn som förekommer. Stora 

mängder mat slängs varje år vilket innebär ett betydande resursslöseri. Matsvinnet 

förekommer i flera led i mathanteringen. Man pratar om produktionssvinn vid tillagning 

och buffésvinn vid serveringen i skolan. Förskolorna som har egna kök jobbar mycket 

med produktionssvinn, medan det framförallt handlar om att minska buffésvinnet i 
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skolan. Här har man använt sig av olika metoder. Exempelvis har man installerat en 

”Matomatic”, en våg som väger hur mycket varje elev slänger och som utifrån vikten 

lyser grönt, gult, eller rött. På så sätt får eleven en direkt återkoppling på sitt 

beteende och försöker anpassa sin portion bättre nästa gång. Personalen får också 

information om matsvinnet och kan dra lärdomar av detta. 

 

En utmaning vad gäller livsmedelshanteringen är att förutsäga mängden mat som 

kommer att gå åt. Detta är ju både kopplat till elevantal, men också hur god eleverna 

uppfattar att den är och hur stora portioner de tar. Genom att noga följa upp antal 

portioner, resultatet från matsvinnsprojekt, mängder matavfall samt kostnader kan 

man få ett bra underlag för att minska svinn och onödigt slöseri med resurser. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Arbeta vidare med att minska matsvinnet i olika led i livsmedelshanteringen. 

• Undersöka best practice. Hur har de skolor/kommuner som lyckats bäst i 

Sverige med denna fråga gått till väga? 

 

9 De betydande miljöaspekterna 
 

I samband med denna miljöutredning genomfördes en miljöaspektutvärdering med 

utgångspunkt från information och fakta som framkommit genom denna utredning 

samt utifrån resultatet från den workshop med framtidsspaning mot 2030 som 

genomfördes den 6:e november 2020 med ett 20-tal medverkande från olika 

kommunala verksamheter.  

 

De betydande miljöaspekterna för Upplands-Bro kommun konstaterades vara följande 

utan inbördes rangordning: 

 

• Kommuninvånarnas medvetenhet och engagemang för miljöfrågor 

• Inköp, upphandlingar och leverantörskedja 

• Miljö och hållbarhetsfrågor i undervisningen 

• Planering och projektering vid ny-, till- och ombyggnationer 

• Planprocessen (översiktsplan- och detaljplan) 

• Farligt avfall från kommunens verksamhet 

• Avfall från kommuninvånarna 

• Vattenhantering 

• Energiförbrukning 
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10 Lagar och andra krav på miljöområdet 
 

För att hålla sig uppdaterade om den miljölagstiftning som berör kommunens 
verksamhet använder man sig av en webbaserad lagbevakningstjänst. 

Lagförteckningar med relevant miljölagstiftning har upprättats för varje kontor inom 
Upplands-Bro kommun. Uppdatering av verksamheternas lagförteckningar görs 
vartefter lagar och regler ändras i den webbaserade tjänsten. 
 
Miljöombuden får enligt rutin kvartalsvisa sammanställningar per e-post som visar alla 
ändringar inom respektive område för perioden. 

 

Ansvaret för miljömässiga lagkrav är fördelat mellan miljöstrategen, miljöombud i 
respektive verksamhet samt chefer i respektive verksamhet. Miljöstrategen ansvarar 
för att bedöma relevant miljölagstiftning, rapportera till kommunledningen och 
beskriva konsekvenser av övergripande förändringar i lagförteckning. Miljöombuden 
ansvarar för att ta del av förändrad lagstiftning som berör det egna kontoret och 
beskriva konsekvenser av kontorsrelaterade förändringar i lagförteckning. 

Kontorschefer ansvarar för att säkerställa att respektive verksamhet uppfyller 
miljölagstiftningen. 
 
Kontroll av lagefterlevnad sker övergripande på respektive kontor en gång per år. 
Verksamheterna i sin tur gör detta på olika sätt. Till exempel inom VA-verksamheten 
tog man för två år sedan in en konsult för att göra en genomlysning av vilka lagkrav 
som verksamheten berörs av. Därefter är det sagt att en liknande genomgång ska ske 

en gång per mandatperiod. 

 
En regelbunden revision av efterlevnad bör genomföras i respektive verksamhet. Då 
lagstiftningen är i ständig förändring och det kontinuerligt sker förändringar i befintlig 
lagstiftning, nya lagar träder i kraft och andra upphävs, behöver man också ha en mer 
frekvent kontroll. 

 

10.1 Tillståndspliktiga verksamheter 
Kommunen har i nuläget inga tillståndspliktiga verksamheter. Två kretsloppscentraler 

är anmälningspliktiga. Därutöver finns ett tiotal återvinningsstationer, en 

bilvårdsanläggning, några dagvattendammar och pumpstationer, ett mindre 

reningsverk samt ledningsnät för vatten och avlopp som kräver egenkontroll och 

tillsyn. 

 

Föreslagna åtgärder:  

 

• Säkerställ att information om viktiga förändringar går ut till berörda 

miljöombud och chefer och att dessa förändringar leder till ändringar i berörda 

rutiner i verksamheterna. 

• Börja genomföra lagefterlevnadskontroller (lagrevisioner) i kommunens 

samtliga verksamheter. En sådan kontroll ska inkludera kontroll av 

dokumentation såväl som intervjuer och okulär besiktning på plats. Förslagsvis 

upprättas en revisionsplan så att alla kontor gås igenom inom en tre-

årsperiod.   
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11 Goda exempel på samverkan och miljöprojekt 
 

Det strategiska miljöarbetet i kommunen bedrivs med hänsyn till omvärldens krav och 

förväntningar. Detta tar sig uttryck genom olika miljöprojekt som kommunen 

engagerar sig i liksom samverkan med andra aktörer, vilket inte minst är viktigt för att 

öka kommuninvånarnas engagemang för miljöfrågor. 

 

Ett exempel är Energi- och klimatrådgivningen som gemensamt under 2018-2020 

genomförts av Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna. Dessa kommuner ingår tillsammans 

med 26 kommuner i den regionala samverkan för Energi- och klimatrådgivningen 

tillsammans med Energikontoret Storstockholm. Rådgivningen riktar sig till 

kommunens samtliga invånare, näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar är 

en del av det strategiska miljöarbetet inom Kommunledningskontoret. 

 

Exempel på nyligen genomförda projekt är Solelever, Earth hour, Trafikantveckan, och 

solseminarier för att öka kunskapen om installation av solpaneler. Målet med 

aktiviteterna har för 2018-2020 varit att främja: 

 

• en effektiv och miljöanpassad användning av energi 

• en minskad klimatpåverkan från energianvändningen 

• att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås 

• att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås 

 

Energi- och klimatrådgivningen inom stockholmsregionen fortsätter 2021. 

 

Från 2019 har kommunen deltagit i Glokala Sverige, en samverkan mellan svenska 

FN och SKR, som ska ge stöd till kommuner och regioner att praktiskt kunna arbeta 

med de globala hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som metodik för en 

hållbar utveckling. Samtliga aktörer gynnas samtidigt som förutsättningar skapas för 

att bygga ett hållbart Upplands-Bro. 

 

Trädgårdsstaden är ett område mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro där 

det planeras för etappvist byggande av bostäder med inslag av verksamheter och 

service. Området kan byggas ut med 1500-2000 bostäder, inklusive förskolor, skolor 

och service. Upplands-Bro kommun har inlett ett samarbete med Eon kring cirkulära 

flöden i den nya stadsdelen. Planer finns på att använda fjärrvärme, installera solceller 

samt ta hand om spillvärme för uppvärmning av torget. Matavfall från hushållen ska 

generera biogas. Området ligger nära station/kollektivtrafik och behovet av egen bil 

minskar därför. 

 

Bonden i skolan är ett projekt som syftar till att elever på ett enkelt och roligt sätt 

ska få lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och vilken roll bönderna spelar 

för livsmedelsförsörjningen. LRF tillhandahåller digitala läromedel och utöver en 

gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner som motsvarar målen i 

läroplanen för årskurs F till 6. 

 

Under hösten 2020 börjar kommunen med "bonden i skolan" i två klasser i 

Tjustaskolan, årskurs två och tre. Projektet kommer att utvärderas i slutet av året och 

eventuellt kommer projektet att erbjudas till övriga skolor under våren 2021. 

Kommunen är även delaktig som aktör inom både Fossilfritt Sverige och Fossilfritt 

2030. 
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12 Sammanfattning av förbättringsförslag 
 

Miljöorganisationen 

• Utöka miljöorganisationen med ytterligare en nivå. En ”miljöresurs” som 

fungerar som brygga mellan miljöombudet på kontoret och den egna 

verksamheten. 

 

Systematiskt miljöarbete 

• Utbilda internrevisorer. Förslagsvis ett par stycken för varje kontor.  

• Genomför årliga revisioner med intern kompetens. 

• Genomför systematiska lagefterlevnadskontroller. 

 

Målsättningar på miljöområdet 

• Ta fram en ny övergripande miljöplan som ligger i linje med kommunens 

övergripande mål och strategiska prioriteringar. 

• Tillse att det finns en röd tråd mellan olika måldokument. 

 

Mätning och uppföljning – Key Performance Indicators 

• Utöka antalet KPI:er, t.ex. utifrån förslagen i denna miljöutredning. 

 

Upplands-Bro:s intressenter 

• Undersök hur kommunikationskanalerna ser ut för dessa intressenter idag. 

Finns förbättringsmöjligheter? 

• Genomför en väsentlighetsanalys. Vilka förväntningar har intressenterna på 

Upplands-Bro:s miljöarbete? 

• Samverka med intressenterna genom att inkludera dem i olika projekt. 

 

Kemikalier 

• Samordna arbetet med kemikalier i kommunen tydligare. Exempelvis kan en 

grupp med ansvar för detta område bildas. 

• Upprätta en rutin för inköp av kemikalier där det tydligt anges vem som 

beslutar om en ny produkt får köpas in. 

• Ta fram en bedömningsmall för inköp av nya kemikalier. Denna ska fyllas i 

innan inköp och beslut ska tas av ansvarig person om produkten är ok att köpa 

in, eller inte. 

• Arbeta med utfasning av produkter. Inventera vilka kemikalier som finns och 

vilka som kan plockas bort. Gör valet utifrån Produktvalsprincipen. Ju färre 

produkter, desto mindre administration. Välj en produkt för ett ändamål och 

håll er om möjligt till denna. 

• Ett digitalt kemikaliehanteringssystem skulle underlätta arbetet och spara tid. I 

ett sådant system kan man på ett enkelt sätt få en överblick över de 

kemikalier som används, deras farlighet, författningskrav samt ett förenklat 

arbetssätt för riskbedömning av dessa. 

 

Avfall 

• Samla in och följ upp mängden farligt avfall som uppkommer inom 

kommunens verksamhet. 

• Samla in och följ upp mängden övrigt avfall som uppkommer inom 

kommunens verksamhet. 

• Utse en centralt ansvarig för att samla in och följa upp avfallsdata. 

• Utveckla konceptet med Bytesbod.  
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• Engagera kommuninnevånarna kring konceptet cirkulär ekonomi genom olika 

projekt. 

• Arbeta mer med nudging-koncept för att förbättra sorteringen av avfall. 

 

Energi 

• Undersök möjligheten att införa incitament för hyresgästerna inom Upplands-

Brohus att spara energi. 

• Upprätta mål och handlingsplaner kopplade till energieffektiviseringsstrategin. 

 

Transporter 

• Ställ skarpa krav på miljöprestanda på de fordon, maskiner etc. som köps in. 

• Inventera kommunens fordonspark och ta fram en rutin för att rapportera in 

körsträckor centralt för förbättrad mätning och uppföljning. 

• Ta fram rutin för att dokumentera tåg- och flygresor, ev. via resebyrå. 

 

Byggprocessen 

• Bestäm relevanta miljökrav för byggande tillsammans med upphandlare. 

• Ställ tydliga miljökrav på material som används, både vad gäller ingående 

ämnen och ur livscykelperspektiv. 

• Kontrollera så att entreprenörer som forslar bort farligt avfall har tillstånd för 

detta. 

• Förtydliga miljökrav på fordon och maskiner i förfrågningsunderlag förslagsvis 

utifrån kraven i Gemensamma miljökrav på entreprenader från Trafikverket 

som används inom exploateringsverksamheten. 

 

Grönstruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

• Uppdatera Grönplanen  

• För in resonemang kring hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan 

främjas i tätorterna. 

• Vid större exploateringsprojekt bör ekosystemtjänsteanalys genomföras. 

 

Planering och exploatering 

• Genomför miljö- och hållbarhetsanalyser vid framtagande av detaljplaner. 

Analysen kan exempelvis anknyta till Agenda 2030, eller annat lämpligt 

hållbarhetsramverk. 

• Ställ tydliga krav på miljömässig hållbarhet i exploateringsavtal och 

markanvisningar  

• Följ upp byggprojekt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv 

• Sätt tydliga miljömål på samhällsbyggnadsverksamheten. 

 

Upphandling och inköp 

• Välj ut produktgrupper utifrån volym eller miljörisk. Prioritera att ställa krav på 

dem.  

• Upprätta en uppförandekod för kommunens leverantörer. 

• Följ upp de krav som ställs i upphandlingar t.ex. genom stickprovskontroller, 

ev. med hänsyn till risker. 

 

Miljöfrågor i skolan 

• Undersök möjligheten att certifiera kommunens skolor enligt Skolverkets 

utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” för att ytterligare fokusera på dess 

frågor. 
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Livsmedel i den kommunala verksamheten 

• Arbeta vidare med att minska matsvinnet i olika led i livsmedelshanteringen. 

• Undersöka best practice. Hur har de skolor/kommuner som lyckats bäst i 

Sverige med denna fråga gått till väga? 

 

Lagar och krav på miljöområdet 

• Säkerställ att information om viktiga förändringar går ut till berörda 

miljöombud och chefer och att dessa förändringar leder till ändringar i berörda 

rutiner i verksamheterna. 

• Börja genomföra lagefterlevnadskontroller i alla kommunens verksamheter. En 

sådan kontroll ska inkludera kontroll av dokumentation såväl som intervjuer 

och okulär besiktning på plats. Förslagsvis upprättas en revisionsplan så att 

alla kontor gås igenom inom en treårsperiod.   
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Revidera resepolicyn för anställda i Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att revidera resepolicyn för anställda i 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

I och med framtagandet av en kommunövergripande miljö- och klimatstrategi 

görs en översyn av kommunens styrdokument som rör miljö- och energifrågor. 

Kommunens resepolicy antogs 2011 och behöver revideras så att den bättre 

speglar kommunens långsiktiga ambitioner gällande miljö-, energi- och 

klimatfrågor likväl som kommunens ambitioner om anställdas hälsa och 

välmående. En policy bör vara så kortfattad och kärnfull att den enkelt förstås 

av alla anställda i kommunen, och den nuvarande policyn är för lång och 

detaljerad. Den reviderade resepolicyn ska tas fram parallellt med en renodlad 

fordonspolicy så att de två policyerna kompletterar varandra. Resepolicyn ska 

syfta till effektivare mobilitet ur hälso- och miljöperspektiv samt för god 

ekonomisk hushållning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 februari 2023 

 Resepolicy antagen av Kommunfullmäktige den 22 september 2011 

Ärendet 

I och med framtagandet av en kommunövergripande miljö- och klimatstrategi 

görs en översyn av kommunens styrdokument som rör miljö-, klimat- och 

energifrågor. 

Kommunens resepolicy antogs av Kommunfullmäktige den 22 september 2011 

och återfinns i beslut § 92 Dnr 2011-000546. Resepolicyn behöver revideras så 

att den bättre speglar kommunens långsiktiga ambitioner gällande miljö-, 

energi- och klimatfrågor likväl som kommunens ambitioner om anställdas 

hälsa och välmående. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-28 KS 23/0096 

 
 

Den nuvarande resepolicyn innehåller flera element som inte bör finnas i ett 

policydokument, såsom regler och detaljerade arbetssätt. En policy ska visa en 

ståndpunkt snarare än detaljerade rutiner för tjänstepersoner. Detta gör den 

relevant under längre tid. Vidare bör en policy vara så kortfattad och kärnfull 

att den enkelt förstås av alla anställda i kommunen.  

Upplands-Bro kommuns resepolicy bör revideras parallellt med att en renodlad 

fordonspolicy tas fram, så att de kompletterar varandra men riktar sig till olika 

målgrupper. Detta ger kommunen effektivare verktyg för styrning mot hållbar 

utveckling. Resepolicyn ska syfta till effektivare mobilitet ur hälso- och 

miljöperspektiv samt för god ekonomisk hushållning. 

Miljö- och energiutskottet föreslår därför att Kommunstyrelsen ger 

kommunledningskontoret i uppdrag att ta revidera resepolicyn för anställda i 

Upplands-Bro kommun. 

Barnperspektiv 

En resepolicy syftar delvis till att effektivisera resandet ur energisynpunkt. Ju 

mindre energi som förbrukas desto mindre utsläpp av växthusgaser och annan 

miljöförstöring. Detta förbättrar förutsättningen att lämna över välfungerande 

ekosystem till nästkommande generationer. Om policyn leder till mindre 

bilkörning förbättrar det också barns trafiksäkerhet och barns hälsa.  

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström  

 Strategisk chef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Resepolicy antagen av Kommunfullmäktige den 22 september 2011 

 

Beslut sänds till 

 Kommunledningskontoret 
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1 

RESEPOLICY 
 

1 

Kommunstyrelseförvaltningen   

Handläggare, telefon Datum Vår beteckning 

Maria Johansson 2011-09-22 Dnr 2011-000546  
   

   

 
 

Resepolicy 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-22, § 92 

Resepolicyn har som mål att styra användningen av personresor i tjänsten på ett 
sådant sätt att följande uppnås: 

- ett kostnadseffektivt resande  
Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn 
dels till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, dels till 
att arbetseffektiviteten optimeras. Alla tjänsteresor ska planeras på ett 
sådant sätt att resenärer även utvärderar möjligheten att undvika fysiska 
transporter till förmån för att i så stor utsträckning som möjligt ersätta 
dessa med video-, telefon- och web-konferenser. 

- ett miljö- och klimatanpassat resande 
Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att klimat- 
och yttre miljöpåverkan minimeras. Det innebär att minimera energi-
användning och utsläpp till luft.  

- en trygg och säker arbetsmiljö vid tjänsteresor 
Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn ska 
tas både till resenären och till medtrafikanter.  

Kommunfullmäktige har antagit en miljöplan med lokala miljömål för 2010 – 
2030 där det finns delmål för resor och för minskning av fossil koldioxid. 
Ledningsgruppen har också tagit beslut om en energieffektiviseringsstrategi för 
2010 – 2014. I dessa styrdokument finns delmål för resor, energieffektivisering 
och minskning av utsläpp av koldioxid. 

Omfattning 

Resepolicyn gäller medarbetare och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 
och omfattar alla resor och transporter som företas i tjänsten och som betalas av 
Upplands-Bro kommun.  

Policyn gäller även resor och transporter som kommunen har upphandlat och 
samtliga fordon som kommunen äger, leasar eller hyr.  

Ansvar 

Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten följer resepolicyn och 
att resan sker på ett ekonomiskt, personalsocialt, säkert och miljöanpassat sätt.  

De fordon som kommunen äger, leasar eller hyr ska motsvara högt ställda krav 
när det gäller säkerhet och miljö. Detta gäller även för resor och transporter 
som upphandlats. 

Resan ska vara godkänd i förväg. Resor inom Norden och resor inom Europa 
(EU) beslutas enligt delegation. Resor utanför Norden och EU beslutas av 
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kommunstyrelsens arbetsutskott efter yttrande från respektive förvaltnings-
ledning. 

Varje chef ansvarar för att medarbetarna känner till innehållet i resepolicyn och 
att den efterlevs. I de fall de olika delarna i resepolicyn hamnar i konflikt med 
varandra beslutar ansvarig chef utifrån ett helhetsperspektiv, där medarbetarnas 
individuella förutsättningar och behov beaktas. 

Resor upp till 50 mil 

Gå eller cykla när detta är möjligt. Cykelhjälm är obligatorisk vid användning 
av cykel. Vid val av färdmedel ska i första hand kollektiva färdmedel väljas. I 
andra hand används bilpoolsbil eller annan tjänstebil som kommunen äger, 
leasar eller hyr. Vid resa med bil bör samåkning eftersträvas. . För resor utanför 
Stockholms län ska tåg eller buss i linjetrafik väljas i första hand. För sådana 
resor ska resan beställas i god tid för att erhålla lägsta möjliga pris. 

Egen bil i tjänsten ska användas endast i undantagsfall. Syftet är att alla 
anställda vid kommunen vid bilresa garanteras fordon som uppfyller högt 
ställda miljö- och säkerhetskrav.  

Bil bör i möjligaste mån undvikas för längre resor eftersom miljöpåverkan 
generellt är större än för kollektiva färdmedel.  

När så krävs kan taxi användas vid tjänsteresa. Taxi långa sträckor bör endast 
nyttjas om andra lämpliga alternativ saknas. Vid resa som påbörjas tidigt eller 
avslutas sent kan taxi nyttjas likaså om omfattande material och bagage 
medföres.  

Resor längre än 50 mil 

Resan ska beställas i god tid för att erhålla lägsta möjliga pris. 

Tåg och buss i linjetrafik utgör förstahandsalternativet för längre resor. Detta 
motiveras av den begränsade miljöpåverkan för dessa trafikslag. Inom Sverige 
gäller normalt att resa med tåg sker i andra klass. Kostnad för tågresa ersätts 
alltid av arbetsgivaren, även om kostnaden är högre än motsvarande resa med 
bil. 

Flygresor utnyttjas för längre utrikesresor samt till destinationer där tåg eller 
buss i linjetrafik inte utgör ett realistiskt alternativ. Generellt gäller att 
huvudresan ska vara längre än 50 mil för att flyg ska användas på grund av att 
flyget har en större miljöpåverkan. Samtliga flygresor kommer att 
klimatkompenseras enligt miljöplanen. 

Anslutningsresor till och från huvudresa samt resor på 

destinationsorten 

I normalfallet utnyttjas kollektivtrafik, flygbuss, tåg eller taxi med samåkning 
för resor till och från avrese- och ankomstterminaler samt för resor på 
destinationsorten. Som andrahandsalternativ används taxi eller egen bil. Vid 
val av taxi ska färd med miljötaxi

1
 eftersträvas. 

Bilpoolen och kommunens tjänstebilar 

De fordon som kommunen nyttjar för resor och transporter ska vara väl 
anpassade till verksamhetens uppdrag samt uppfylla högt ställda krav på 

                                                 

1
 Med miljötaxi menas taxi som uppfyller definition på miljöfordon, se www.miljofordon.se 

 



7 Revidera resepolicyn för anställda i Upplands-Bro kommun - KS 23/0096-1 Revidera resepolicyn för anställda i Upplands-Bro kommun : Resepolicy.doc

 3(4) 

 

säkerhet, miljöanpassning och låga driftkostnader. Fordonen ska finnas i en 
samlad förteckning. 

Särskilda regler gäller för bokning av bilar ur kommunens bilpool. Reglerna 
finns på kommunens intranät. 

Kommunens fordon får endast användas för resor och transporter i tjänsten. 
Vid jour eller beredskap i bostaden enligt fastställt schema får fordonet nyttjas i 
tjänsten för resor till och från bostaden.  

I de fall arbetsdagen inleds med tjänsteresa till annan ort eller tjänsteresa från 
annan ort avslutas efter arbetsdagens slut kan kommunens fordon nyttjas till 
och från bostaden om merkostnad ej uppstår för kommunen. 

För varje fordon ska en körjournal föras utvisande förare, resans mål och 
sträcka. Vid flera resor inom kommunen under arbetsdagen kan respektive 
förare göra en sammanfattande notering vid fordonets avlämnande.  

Samtliga fordons- och bränslekostnader belastas respektive fordon. Ett 
drivmedelskort kopplas till respektive fordon. Kostnadsuppföljning och 
avstämning mot körjournal ska ske minst en gång per år och dokumenteras. 

Verksamheter som har anställda som i större omfattning använder fordon i 
tjänsten ska tillse att de berörda får kunskaper i miljöanpassat och bränslesnålt 
körsätt. 

Egen bil (privatbil) som används i tjänsten bör uppfylla samma säkerhets- och 
miljökrav som kommunens egna bilar. Kommunens bilar uppfyller förordning 
(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 

Regler och avtal för tjänsteresor  

Tjänsteresor regleras främst av kommunalskattelagen, allmänna bestämmelser 
(AB) och de kommunala reseavtalen, traktamentsavtal (Trakt) samt 
bilersättningsavtal (Bil). Vid tjänsteresor till utlandet utbetalas i förekommande 
fall traktamenten enligt RSV:s allmänna råd. 

Ersättning vid tjänsteresor 

Ersättning vid tjänsteresor erhålls efter upprättande av en reseräkning. För 
månadsavlönad personal görs detta i personalsystemets självservicemodul och 
för övrig personal lämnas reseräkning på särskild blankett som finns på 
personalavdelningens intranätsida. Reseräkning ska attesteras av behörig chef 
och lämnas inom en månad efter resans slut. Kvitton ska bifogas i original för 
alla utlägg som ska ersättas. Ersättningen betalas ut i samband med löne-
utbetalningen.  

Utbetalning via lön gäller samtliga reseersättningar, även t ex SL-kuponger och 
remsor. För varje utförd resa som man begär ersättning för ska syfte och plats 
anges. Skicka aldrig lösa kuponger och kvitton utan häfta SL-remsan eller 
kupongerna på reseräkningsblanketten där även syfte och plats anges. För att 
skriva ut reseräkningen i självservicemodulen anges ”simulera reseräkning” 
och välj därefter ”skriv ut” (Obs! utskrift behöver endast ske när kvitton ska 
bifogas reseräkningen).  

Resekostnadsersättning, traktamenten och resetillägg regleras i enlighet med 
gällande bestämmelser. Traktamente utgår vid tjänsteresa som är längre än 5 
mil från arbetsplatsen och bostaden. I undantagsfall kan behörig chef besluta 
om reseförskott. Eventuella reseförskott ska redovisas i samband med 
reseräkning senaste en månad efter resans slut.  
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När egen bil används vid tjänsteresa ska antalet kilometer räknas från 
arbetsplatsen. Om resan påbörjas från bostaden och den sträckan blir kortare än 
om avståndet räknas från arbetsplatsen så gäller det kortare avståndet från 
bostaden. 

All bonus och alla förmåner som en reseleverantör erbjuder ska tillfalla 
Upplands-Bro kommun och inte den enskilde resenären. Om resenären 
utnyttjar bonus eller förmåner beskattas dessa in enlighet med gällande 
skatteregler.  

Övrigt 

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring som gäller vid tjänsteresa.  

Vid mobiltelefonsamtal under bilresa ska handsfree-funktion användas. 

En anhörig som följer med som medresenär på en tjänsteresa ska själv betala 
alla sina kostnader i samband med resan.  

Motorcykel eller moped ska på grund av hög olycksrisk inte nyttjas vid 
tjänsteresor.  

Intyg från försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad behövs vid resor 
inom EU och vissa andra länder. Kortet beställs från Försäkringskassan, 
www.forsakringskassan.se . Resenären ombesörjer själv anskaffandet av 
europeiskt sjukförsäkringskort, giltigt pass och utländsk valuta. Detta gäller 
även om vaccination krävs. Upplands-Bro kommun svarar för ersättningen för 
vaccinationskostnad (kvittounderlag krävs). Eventuell visumavgift betalas av 
Upplands-Bro kommun. 

Resor till och från arbetet omfattas inte av policyn, men som ett led i miljö- och 
säkerhetsarbetet är det en viktig uppgift för varje chef att verka för att dessa 
resor sker på ett så säkert och miljöanpassat sätt som möjligt. 
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Behov av fordonspolicy i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Miljö- och energiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en fordonspolicy för 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har höga ambitioner i sitt klimatarbete. Ett viktigt led i 

detta är att hålla en samlad linje kring kommunens egna fordon och 

fordonsanskaffningar i ett långsiktigt perspektiv. En fordonspolicy anger 

kommunorganisationens utgångspunkter när det gäller sina egna fordon, 

drivmedel och mobilitet. Utifrån en fordonspolicy kan kommunorganisationen 

samordna sitt fordonsinnehav och sina fordonsanskaffningar mer enhetligt. En 

fordonspolicy skulle ersätta delar av resepolicyn och men också innefatta delar 

som idag saknas. En fordonspolicy bör innehålla en prioriteringsordning vid 

val av fordon och drivmedel samt innehålla kommunens ståndpunkt gällande 

mobilitet. Detta skulle ge kommunorganisationen effektivare verktyg att jobba 

utifrån när det gäller fordon, drivmedel och mobilitet. Därför ska 

kommunledningskontoret ta fram en fordonspolicy för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 februari 2023 

 Resepolicy antagen av Kommunfullmäktige den 22 september 2011 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har höga ambitioner i sitt klimatarbete. Ett viktigt led i 

detta är att hålla en samlad linje kring kommunens egna fordon och 

fordonsanskaffningar i ett långsiktigt perspektiv. En fordonspolicy anger 

kommunorganisationens utgångspunkter när det gäller fordon, drivmedel och 

till viss del även mobilitet. Utifrån en fordonspolicy kan 

kommunorganisationen samordna sitt fordonsinnehav mer enhetligt, och vid 

behov kan vidare strategier dras upp utifrån en fordonspolicy.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-28 KS 23/0139 

 
 

 

Idag innefattar kommunens resepolicy, vilken antogs av Kommunfullmäktige 

den 22 september 2011 och återfinns i beslut § 92 Dnr 2011-000546, vissa 

delar som gäller fordon och drivmedel. Resepolicyn behöver revideras då den 

innehåller rutiner och regler som inte längre är helt relevanta. I samband med 

detta arbete tas med fördel en renodlad fordonspolicy fram så att de två 

policyerna kompletterar varandra men riktar sig till olika målgrupper. 

En policy ska vara kortfattad, kärnfull och lättillgänglig för att ge önskad 

effekt. En fordonspolicy bör innehålla en prioritetsordning kring val av fordon 

och drivmedel samt kommunens ståndpunkt gällande mobilitet. En 

fordonspolicy skulle ge kommunorganisationen ett nytt verktyg att jobba 

utifrån när det gäller fordon, drivmedel och mobilitet. 

Miljö- och energiutskottet föreslår därför att Kommunstyrelsen ger 

kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en fordonspolicy för Upplands-

Bro kommun. 

Barnperspektiv 

Med ökad elektrifiering av kommunens fordonspark minskar förbränningen av 

fossila bränslen och minskar därmed det totala klimatavtrycket. Detta förbättrar 

förutsättningen att lämna över välfungerande ekosystem till nästkommande 

generationer. Barns hälsa är extra känslig för luftföroreningar och minskad 

förbränning av fossila bränslen förbättrar luftkvaliteten lokalt.   

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Resepolicy antagen av Kommunfullmäktige den 22 september 2011 

 

Beslut sänds till 

 Kommunledningskontoret 
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RESEPOLICY 
 

1 

Kommunstyrelseförvaltningen   

Handläggare, telefon Datum Vår beteckning 

Maria Johansson 2011-09-22 Dnr 2011-000546  
   

   

 
 

Resepolicy 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-22, § 92 

Resepolicyn har som mål att styra användningen av personresor i tjänsten på ett 
sådant sätt att följande uppnås: 

- ett kostnadseffektivt resande  
Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn 
dels till medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, dels till 
att arbetseffektiviteten optimeras. Alla tjänsteresor ska planeras på ett 
sådant sätt att resenärer även utvärderar möjligheten att undvika fysiska 
transporter till förmån för att i så stor utsträckning som möjligt ersätta 
dessa med video-, telefon- och web-konferenser. 

- ett miljö- och klimatanpassat resande 
Tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att klimat- 
och yttre miljöpåverkan minimeras. Det innebär att minimera energi-
användning och utsläpp till luft.  

- en trygg och säker arbetsmiljö vid tjänsteresor 
Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn ska 
tas både till resenären och till medtrafikanter.  

Kommunfullmäktige har antagit en miljöplan med lokala miljömål för 2010 – 
2030 där det finns delmål för resor och för minskning av fossil koldioxid. 
Ledningsgruppen har också tagit beslut om en energieffektiviseringsstrategi för 
2010 – 2014. I dessa styrdokument finns delmål för resor, energieffektivisering 
och minskning av utsläpp av koldioxid. 

Omfattning 

Resepolicyn gäller medarbetare och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 
och omfattar alla resor och transporter som företas i tjänsten och som betalas av 
Upplands-Bro kommun.  

Policyn gäller även resor och transporter som kommunen har upphandlat och 
samtliga fordon som kommunen äger, leasar eller hyr.  

Ansvar 

Var och en har ansvar för att det egna resandet i tjänsten följer resepolicyn och 
att resan sker på ett ekonomiskt, personalsocialt, säkert och miljöanpassat sätt.  

De fordon som kommunen äger, leasar eller hyr ska motsvara högt ställda krav 
när det gäller säkerhet och miljö. Detta gäller även för resor och transporter 
som upphandlats. 

Resan ska vara godkänd i förväg. Resor inom Norden och resor inom Europa 
(EU) beslutas enligt delegation. Resor utanför Norden och EU beslutas av 
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kommunstyrelsens arbetsutskott efter yttrande från respektive förvaltnings-
ledning. 

Varje chef ansvarar för att medarbetarna känner till innehållet i resepolicyn och 
att den efterlevs. I de fall de olika delarna i resepolicyn hamnar i konflikt med 
varandra beslutar ansvarig chef utifrån ett helhetsperspektiv, där medarbetarnas 
individuella förutsättningar och behov beaktas. 

Resor upp till 50 mil 

Gå eller cykla när detta är möjligt. Cykelhjälm är obligatorisk vid användning 
av cykel. Vid val av färdmedel ska i första hand kollektiva färdmedel väljas. I 
andra hand används bilpoolsbil eller annan tjänstebil som kommunen äger, 
leasar eller hyr. Vid resa med bil bör samåkning eftersträvas. . För resor utanför 
Stockholms län ska tåg eller buss i linjetrafik väljas i första hand. För sådana 
resor ska resan beställas i god tid för att erhålla lägsta möjliga pris. 

Egen bil i tjänsten ska användas endast i undantagsfall. Syftet är att alla 
anställda vid kommunen vid bilresa garanteras fordon som uppfyller högt 
ställda miljö- och säkerhetskrav.  

Bil bör i möjligaste mån undvikas för längre resor eftersom miljöpåverkan 
generellt är större än för kollektiva färdmedel.  

När så krävs kan taxi användas vid tjänsteresa. Taxi långa sträckor bör endast 
nyttjas om andra lämpliga alternativ saknas. Vid resa som påbörjas tidigt eller 
avslutas sent kan taxi nyttjas likaså om omfattande material och bagage 
medföres.  

Resor längre än 50 mil 

Resan ska beställas i god tid för att erhålla lägsta möjliga pris. 

Tåg och buss i linjetrafik utgör förstahandsalternativet för längre resor. Detta 
motiveras av den begränsade miljöpåverkan för dessa trafikslag. Inom Sverige 
gäller normalt att resa med tåg sker i andra klass. Kostnad för tågresa ersätts 
alltid av arbetsgivaren, även om kostnaden är högre än motsvarande resa med 
bil. 

Flygresor utnyttjas för längre utrikesresor samt till destinationer där tåg eller 
buss i linjetrafik inte utgör ett realistiskt alternativ. Generellt gäller att 
huvudresan ska vara längre än 50 mil för att flyg ska användas på grund av att 
flyget har en större miljöpåverkan. Samtliga flygresor kommer att 
klimatkompenseras enligt miljöplanen. 

Anslutningsresor till och från huvudresa samt resor på 

destinationsorten 

I normalfallet utnyttjas kollektivtrafik, flygbuss, tåg eller taxi med samåkning 
för resor till och från avrese- och ankomstterminaler samt för resor på 
destinationsorten. Som andrahandsalternativ används taxi eller egen bil. Vid 
val av taxi ska färd med miljötaxi

1
 eftersträvas. 

Bilpoolen och kommunens tjänstebilar 

De fordon som kommunen nyttjar för resor och transporter ska vara väl 
anpassade till verksamhetens uppdrag samt uppfylla högt ställda krav på 

                                                 

1
 Med miljötaxi menas taxi som uppfyller definition på miljöfordon, se www.miljofordon.se 
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säkerhet, miljöanpassning och låga driftkostnader. Fordonen ska finnas i en 
samlad förteckning. 

Särskilda regler gäller för bokning av bilar ur kommunens bilpool. Reglerna 
finns på kommunens intranät. 

Kommunens fordon får endast användas för resor och transporter i tjänsten. 
Vid jour eller beredskap i bostaden enligt fastställt schema får fordonet nyttjas i 
tjänsten för resor till och från bostaden.  

I de fall arbetsdagen inleds med tjänsteresa till annan ort eller tjänsteresa från 
annan ort avslutas efter arbetsdagens slut kan kommunens fordon nyttjas till 
och från bostaden om merkostnad ej uppstår för kommunen. 

För varje fordon ska en körjournal föras utvisande förare, resans mål och 
sträcka. Vid flera resor inom kommunen under arbetsdagen kan respektive 
förare göra en sammanfattande notering vid fordonets avlämnande.  

Samtliga fordons- och bränslekostnader belastas respektive fordon. Ett 
drivmedelskort kopplas till respektive fordon. Kostnadsuppföljning och 
avstämning mot körjournal ska ske minst en gång per år och dokumenteras. 

Verksamheter som har anställda som i större omfattning använder fordon i 
tjänsten ska tillse att de berörda får kunskaper i miljöanpassat och bränslesnålt 
körsätt. 

Egen bil (privatbil) som används i tjänsten bör uppfylla samma säkerhets- och 
miljökrav som kommunens egna bilar. Kommunens bilar uppfyller förordning 
(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 

Regler och avtal för tjänsteresor  

Tjänsteresor regleras främst av kommunalskattelagen, allmänna bestämmelser 
(AB) och de kommunala reseavtalen, traktamentsavtal (Trakt) samt 
bilersättningsavtal (Bil). Vid tjänsteresor till utlandet utbetalas i förekommande 
fall traktamenten enligt RSV:s allmänna råd. 

Ersättning vid tjänsteresor 

Ersättning vid tjänsteresor erhålls efter upprättande av en reseräkning. För 
månadsavlönad personal görs detta i personalsystemets självservicemodul och 
för övrig personal lämnas reseräkning på särskild blankett som finns på 
personalavdelningens intranätsida. Reseräkning ska attesteras av behörig chef 
och lämnas inom en månad efter resans slut. Kvitton ska bifogas i original för 
alla utlägg som ska ersättas. Ersättningen betalas ut i samband med löne-
utbetalningen.  

Utbetalning via lön gäller samtliga reseersättningar, även t ex SL-kuponger och 
remsor. För varje utförd resa som man begär ersättning för ska syfte och plats 
anges. Skicka aldrig lösa kuponger och kvitton utan häfta SL-remsan eller 
kupongerna på reseräkningsblanketten där även syfte och plats anges. För att 
skriva ut reseräkningen i självservicemodulen anges ”simulera reseräkning” 
och välj därefter ”skriv ut” (Obs! utskrift behöver endast ske när kvitton ska 
bifogas reseräkningen).  

Resekostnadsersättning, traktamenten och resetillägg regleras i enlighet med 
gällande bestämmelser. Traktamente utgår vid tjänsteresa som är längre än 5 
mil från arbetsplatsen och bostaden. I undantagsfall kan behörig chef besluta 
om reseförskott. Eventuella reseförskott ska redovisas i samband med 
reseräkning senaste en månad efter resans slut.  
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När egen bil används vid tjänsteresa ska antalet kilometer räknas från 
arbetsplatsen. Om resan påbörjas från bostaden och den sträckan blir kortare än 
om avståndet räknas från arbetsplatsen så gäller det kortare avståndet från 
bostaden. 

All bonus och alla förmåner som en reseleverantör erbjuder ska tillfalla 
Upplands-Bro kommun och inte den enskilde resenären. Om resenären 
utnyttjar bonus eller förmåner beskattas dessa in enlighet med gällande 
skatteregler.  

Övrigt 

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring som gäller vid tjänsteresa.  

Vid mobiltelefonsamtal under bilresa ska handsfree-funktion användas. 

En anhörig som följer med som medresenär på en tjänsteresa ska själv betala 
alla sina kostnader i samband med resan.  

Motorcykel eller moped ska på grund av hög olycksrisk inte nyttjas vid 
tjänsteresor.  

Intyg från försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad behövs vid resor 
inom EU och vissa andra länder. Kortet beställs från Försäkringskassan, 
www.forsakringskassan.se . Resenären ombesörjer själv anskaffandet av 
europeiskt sjukförsäkringskort, giltigt pass och utländsk valuta. Detta gäller 
även om vaccination krävs. Upplands-Bro kommun svarar för ersättningen för 
vaccinationskostnad (kvittounderlag krävs). Eventuell visumavgift betalas av 
Upplands-Bro kommun. 

Resor till och från arbetet omfattas inte av policyn, men som ett led i miljö- och 
säkerhetsarbetet är det en viktig uppgift för varje chef att verka för att dessa 
resor sker på ett så säkert och miljöanpassat sätt som möjligt. 
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Energiomställning - underlätta för näringslivet 

Förslag till beslut 

Miljö- och energiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 

en handlingsplan för att underlätta för det lokala näringslivets 
energiomställning. 

Sammanfattning 

I kommunplan 2023 framgår det dels att Upplands-Bro ska öka takten i 

omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 

2030, dels att ett blomstrande lokalt näringsliv är prioriterat. Kommunen kan 

underlätta för det lokala näringslivet när de själva väljer att ställa om och 

effektivisera sin energianvändning. Detta kan ske genom att exempelvis skapa 

företagsnätverk för kunskapsutbyte inom energi- och klimatområdet eller 

utökade rådgivningsinsatser. Fler konkreta exempel finns hos andra kommuner 

att inspireras av. En ökad tydlighet kring kommunens företagsservice på 

energi- och klimatområdet bidrar till ett attraktivt företagsklimat i Upplands-

Bro kommun. Idag saknas en samlande handlingsplan som syftar till att 

underlätta för det lokala näringslivets energiomställning. Därför ska 

kommunledningskontoret med utgångspunkt i kommunplanen ta fram en 

handlingsplan med syfte att underlätta för det lokala näringslivets 

energiomställning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2023 

Ärendet 

I kommunplan 2023 framgår det dels att Upplands-Bro ska öka takten i 

omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 

2030, dels att ett blomstrande lokalt näringsliv är prioriterat. Kommunen kan 

underlätta för det lokala näringslivet när de själva väljer att ställa om och 

effektivisera sin energianvändning. Detta kan ske genom att exempelvis skapa 

företagsnätverk för kunskapsutbyte inom energi- och klimatområdet eller 

utökade rådgivningsinsatser. Fler konkreta exempel finns hos andra kommuner 

att inspireras av. En ökad tydlighet kring kommunens företagsservice på 

energi- och klimatområdet bidrar till ett attraktivt företagsklimat i Upplands-

Bro kommun. Idag saknas en samlande handlingsplan som syftar till att 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-03-01 KS 23/0159 

 
 

underlätta för det lokala näringslivets energiomställning. Därför ska 

kommunledningskontoret med utgångspunkt i kommunplanen ta fram en 

handlingsplan med syfte att underlätta för det lokala näringslivets 

energiomställning. 

Barnperspektiv 

Med en minskad total energianvändning förbättras förutsättningarna att bygga 

ett mer resilient samhälle där sårbarheter i energiförsörjningen är åtgärdade och 

där elbrist inte drabbar barn. Genom att minska förbränningen av fossila 

bränslen förbättras luftkvaliteten lokalt vilket har en positiv inverkan på barns 

hälsa. Med minskade utsläpp av växthusgaser förbättras chanserna att 

överlämna ett samhälle inbäddat i välfungerande ekosystem till kommande 

generationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 

 

 

 

  

  

Beslut sänds till 

 Kommunledningskontoret 
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Utredning laddplatser för elfordon och dess 
finansiering 

Förslag till beslut 

Miljö- och energiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att  

1. Se över pågående uppdrag om laddplatser för elfordon. 

2. Ta fram en samlad strategi för utökad infrastruktur för 
laddningsmöjligheter för elfordon. Uppdraget omfattar utredning om 
finansiering vid genomförande. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har en ambition om att öka takten i omställningen mot 

en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. Kommunen 

ska underlätta för de som bor och verkar i Upplands-Bro så att de aktivt kan 

välja inom ramen för sina liv. Därför behöver kommunen förbättra 

förutsättningarna för ökad användning av elfordon. Det finns potential att utöka 

antalet laddplatser men det saknas en samlad kommunövergripande strategi för 

detta. Därför ska kommunledningskontoret utreda förutsättningar för utbyggd 

infrastruktur för elfordon och ta fram en samlad strategi för ökad elektrifiering 

i Upplands-Bro. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2023 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har en ambition om att öka takten i omställningen mot 

en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. Kommunen 

ska underlätta för de som bor och verkar i Upplands-Bro så att de aktivt kan 

välja inom ramen för sina liv. Därför behöver kommunen förbättra 

förutsättningarna för ökad användning av elfordon. Det finns potential att utöka 

antalet laddplatser men det saknas en samlad kommunövergripande strategi för 

detta. Därför ska kommunledningskontoret utreda förutsättningar för utbyggd 

infrastruktur för elfordon och ta fram en samlad strategi för ökad elektrifiering 

i Upplands-Bro.  
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Miljö- och energiutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över 

och utreda pågående uppdrag kring laddplatser för elfordon samt ta fram en 

samlad strategi för utbyggnad av infrastruktur för elfordon i Upplands-Bro. 

 

Barnperspektiv 

Med ökad elektrifiering av kommunens fordonspark minskar förbränningen av 

fossila bränslen och minskar därmed det totala klimatavtrycket. Detta förbättrar 

förutsättningen att lämna över välfungerande ekosystem till nästkommande 

generationer. Barns hälsa är extra känslig för luftföroreningar och minskad 

förbränning av fossila bränslen förbättrar luftkvaliteten lokalt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beslut sänds till 

 Kommunledningskontoret 
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