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Nämnd Miljö-
mål Mål inom målområde Klimat och energi Enhet/indikator för uppföljning Färg-

målstatus 

TN 1.1 

Alla kommunens vattenförekomster ska uppfylla EU: 
s vattendirektiv för god ekologisk, kemisk och 
kvantitativ status till senast år 
2027. Inga sjöar eller vattendrag får försämras. 

Vattenförekomsternas status   

TN 1.1 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:   Moraån – fiskpassage. Under 2019 avslutades förstudiefasen 
och 2020 går men över till projektering och inleder samrådsprocessen. SBK beaktar 
miljökvalitetsnormer för vatten genom att i detaljplaneringen ta fram dagvattenutredningar samt 
samordna arbetet med att ta fram en dagvattenplan. Planen tas fram förvaltningsövergripande 
tillsammans med miljökontoret och Telge Nät. 

TN 1.2 

För att uppfylla det nationella miljömålet en giftfri 
miljö ska samtliga förorenade områden i riskklass 1 & 
2 enligt Mifo-metodiken vara 
åtgärdade senast 2050. 

Antal utredda och åtgärdade 
områden. 

  

TN 1.2 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: För nedlagda deponier där kommunen är huvudman har 
undersökningar/åtgärder utförts enligt Avfallsplanen av SBK.  MN/MK är ansvarig tillsynsmyndighet för 
förorenade områden Tillsynen innebär att de kan ställa krav på  fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare att utföra undersökningar och saneringar av förorenade områden. SBK kan därför 
som fastighetsägare få föreläggande om att åtgärda övriga förorenade områden. 

TN 1.3 

Öka kunskapsnivån om Södertäljes natur och 
grönstruktur genom kartläggning och analys av 
biologiska och sociala värden samt 
ekosystemtjänster. De utpekade gröna kilarna och 
gröna svaga sambanden ska värnas och utvecklas. 
Störst fokus ska ligga på  kommunens gröna kilar, 
Mälar- och Östersjökuster. 

Beskrivning av aktiviteter.   

TN 1.3 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Arbetet med Grönstrategin har pågått under 2019, och beräknas 
vara klar andra kvartalet 2020. Strategin ska klargöra hur sambanden mellan kommunens gröna kilar 
kan stärkas. Inom ramen för grönstrategiarbetet har NVI:er gjorts för kommunen med fokus på 
åsbarrskogar och tallskogar, samt spridningsanalyser för brun guldbagge, kungsfågel, större 
vattensalamander och tofsmes.    Arbetet med biotopdatabasen har avslutats under 2019. 

TN 1.6 

Jordbruksmarken i kommunen ska förvaltas på ett 
långsiktigt hållbart sätt för att säkerställa tillgången 
till livsmedel samt jordbruksmarkens natur-, kultur- 
och rekreationsvärden för dagens samt framtida 
generationer. 

Beskrivning av arbetet som 
genomförs i odlingsstrategin. 

  

TN 1.6 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Beskrivning av arbetet som 
genomförs i odlingsstrategin. 
- Nyckeltal för 2019 saknas. 
- Inom ramen för arbetet med odlingsstrategin har mark och fastighetsgruppen arrangerat 
odlarsymposium med fokus på odlare inom småskalig grönsaksproduktion. 
- Bedrivit avtalsuppföljning för att säkerställa att jordbruksmarken brukas i linje med odlingsstrategin. 
- Inventering av dikningsbehov av kommunens åkermark slutfördes 
- Dikningsåtgärder på Lina 4:1 utförda 
- Blomsteräng anlades i anslutning till Enhörnaleden 
- Uppmuntrat koloniföreningar att odla mera grönsaker på möten och platsbesök, uppmanat 
föreningarna att genomföra Miljödiplomering 
- Inventering av mark för odlingslotter i Järna   
- Åtgärder för att säkerställa markens produktivitet samt främja biologisk mångfald har gjort i Lina NR. 
Åtgärder kommer fortsätta under 2020.  
- Åtgärdsbehov för andra jordbruksområden kommer utredas under 2020 

TN 1.7 

Vid planering, projektering och drift läggs stort fokus 
på att bevara och stärka befintliga ekosystem och 
ekosystemtjänster. 

Beskrivning av genomförda 
och bevarade ekosystem och 
ekosystemtjänster. 

  



TN 1.7 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:  
- Utfört bevarandeåtgärder i allen vid Farsta gård. 
- Utfört utredning om vandringshinder i Ålöström 
- Tillhandahållit mark åt miljökontoret för våtmarksåtgärder i Tveta. 
- Arbetet med att omvandla gräsmattor till äng på kommunal parkmark har fortsatt under året.  
- I arbetet med strukturplaner bevakas och utvecklas gröna stråk.  
- Inom arbetet med pollineringsplanen har åtgärder för att bevara och stärka viktiga ytor för 
pollinatörer förslagits. Genom  planens antagande under 2020 kommer fler åtgärder genomföras.  

TN 2.1.1 
Energianvändningen i kommunen ska minska med en 
procent per invånare och år. 

Statistik för energianvändning. 
(Följs upp av Ksk.) 

  

TN 2.1.1 Resultat(ex andel/st) och kommentar: 

TN 2.1.5  
I samverkan med andra aktörer ska arbetet för att 
öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt 
intensifieras. 

Beskrivning av arbete inom 
hållbart resande. 

  

TN 2.1.5  
Resultat(ex andel/st) och kommentar: Samarbete med bl.a. Scania, AstraZeneca, Trafikförvaltningen, 
Nobina och andra aktörer om att ändra hur vi färdas till t ex jobb. Vintercyklisten är ett annat initiativ 
som syftar till att visa på fördelarna med att även cykla vintertid. 

TN 2.1.7  

Utveckla och investera i elinfrastruktur och 
förnyelsebara drivmedel i kommunen tillsammans 
med flera aktörer. 

Nya laddstolpar samt förnyelsebart 
drivmedel ( biogas, 
HVO etc) 

  

TN 2.1.7  

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Stadsmiljö/parkering har idag 18 stycken laddplatser som är för 
allmänheten. 12 stycken av dem har tillkommit under 2019. Laddplatserna finns på följande adresser: 
8 st på Parkgatan 
4 st på det nya P-däcket bakom stadshuset 
2 st på Bangatan 
2 st Hagagatan i Järna 
2 st Östertälje Station 

TN 2.2.1 
Fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken för 
att uppnå 100 % fossilfri fordonspark år 2020. 

Andel förnyelsebara bränslen. 
(Följs upp av driftenheten) 

  

TN 2.2.1 
Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Bränsleupphandling klar och vi kommer att fasa ut fossil diesel 
och bara köra på HVO100 under februari 2020 

TN 2.2.2 
Öka andelen elfordon i kommunorganisationen. Andel elfordon. (Följs upp av 

driftenheten) 
  

TN 2.2.2 
Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Ökat med 15 st elbilar 
Under 2019 
Totalt 35 elbilar och 18 st hybridbilar El/Bensin 

TN 2.2.3 

Minska andelen tjänsteresor med egen bil till förmån 
för tjänste- och arbetsresor med kollektiv-trafik, 
cykel och gång samt en 
minskning av det totala antalet tjänsteresor till 
förmån för IT- baserad mötesteknik. 

Beskrivning av satsningar på 
hållbara tjänsteresor. 

  

TN 2.2.3 Resultat(ex andel/st) och kommentar: Inget pågående systematiskt arbete med att minska andelen 
tjänsteresor med egen bil. 

TN 2.2.4 

Ställa krav på förnyelsebara bränslen och 
energieffektivitet vid upphandling av externa 
transporter, till exempel entreprenörer, 
skolskjuts, färdtjänst samt leverantörer. 

Antal och typ av kravställande.   

TN 2.2.4 
Resultat(ex andel/st) och kommentar:   I upphandlingar som görs av Telge Inköp där kommunen vill 
upphandla en mark-entreprenad ställs miljökrav på maskiner och transporter.  

TN 2.2.5 

Energieffektivisering med minst 10 % i 
organisationen (med minst 2 % per år under 
målperioden) inom transporter, gatubelysning med 
flera områden. 

Energieffektivisering i %.   



TN 2.2.5 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Arbetet fortsätter med att byta ut kvicksilverarmaturer till LED. 
Detta ger en minskad energiåtgång. Vi har minskat förbrukningen av kWh för elstolpar 
(gatubelysningen) med 12% under 2019. Dock byggs staden ut och nya ljuspunkter tillkommer samt en 
ökad satsning på effektbelysning gör att en del av energieffektiviseringen från utbytet till LED äts upp. 
Installation av pumpar i Mälaren och omhändertagande av regnvatten inom eget driftområde bidrar till 
minskade transporter av vatten till parkytor. 

TN 3.1 

Södertälje kommun ska driva och verka för ett 
hållbart samhällsbyggande. Kommunens ambition 
ska vara välkänd och tydlig. 

Beskrivning av informationsoch 
kommunikationsinsatser. 

  

TN 3.1 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Kommunikation kring cykelplanen både digitalt på webbplats 
samt sociala medier. Medborgardialog kring remissversionen av den. Vintercyklist – uppmuntran att 
skippa bilen med hjälp av 50 vintercyklistambassadörer som visar sin vardag på Instagramkontot 
Cyklasodertalje. Blogginlägg kring cyklandets fördelar på Vintercyklist.wordpress.com. 
Påverka våra invånare att ta hand om miljön med skräpdig-kampanjen inför Södertäljefestivalen där 
fem kända personer lyfte upp ämnet på olika sätt via sociala medier.  
Visa upp politikerstädet med film via sociala medier. På Samhällsbyggnadskontoret pågår ett arbete 
med Riktlinjer för hållbart byggande, riktlinjerna planeras att beslutas under 2020. 

TN 3.2 

Klimat- och sårbarhetsaspekter ska beaktas i all 
planering och samhällsbyggande samt vid utveckling 
av befintlig bebyggelse. 

Beskrivning av planer för 
klimatanpassning. 

  

TN 3.2 
Resultat(ex andel/st) och kommentar: Under 2019 har kommunen avslutat iordningställandet av 
marken vid Igelsta strand där förorenad mark kunnat renas och iordningställas för bostadsbyggande. 

TN 3.4 
Utveckla landsbygdstrafiken och möjliggöra ett 
hållbart resande även i kommunens glesare delar. 

Beskrivning av arbete med 
hållbara resor. 

  

TN 3.4 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: SLL, Nobina och MTR planerar och sköter kollektivtrafiken på 
landsbygden. Anropsstyrd trafik prövades fortsatt under 2019. I våra kontakter med Trafikförvaltningen 
och Nobina så påtalas vikten av att skapa en tätare kollektivtrafik på landsbygden. Utredning påbörjad 
för att utreda juridiska förutsättningar för att bygga cykelväg utanför tätort. Parkeringsplan påbörjad 
för att möjliggöra för fler pendlar-parkeringar/ infartsparkerings-struktur. Vi verkar för att få till 
infartsparkeringar på landsbygden (för både bil och cykel) där fordonen ska kunna stå säkert.  Det är 
ofta ganska små parkeringsytor som behövs, men det kräver även att kollektivtrafikens turtäthet ökar 
och att restiderna minskar.  

TN 3.7 
Södertälje ska fortsätta arbetet med hållbara 
transporter och förstärka arbetet med hållbar 
eldriven kollektivtrafik. 

Beskrivning av arbeten.   

TN 3.7 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Vi har precis startat upp ett projekt som syftar till att påbörja 
arbetet med att låta Tvetalänken kunna byggas som en elväg. Detta arbete bedrivs tillsammans med 
Nykvarns kommun, Scania, Södertälje hamn samt stöd av konsulter. Trafikverket och Region Stockholm 
finns med i bakgrunden och kommer eventuellt att delta i arbetet. Detta är ett första steg mot att 
arbeta mot gator och vägar som klarar att ta hand om t ex eldriven kollektivtrafik. Ny cykelplan 
framtagen. Fortsatt samarbete med regionen och Nobina 

TN 3.9 

Luften i Södertälje kommun ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. 

Halten av kvävedioxid (μg/ 
m3 luft). Halten av partiklar (PM10) 
(μg/m3 luft). 

  

TN 3.9 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: Dammbindning med CMA för att sänka PM10 har utförts med bra 
resultat längs dammbindningssträckan runt Turingekorset. Det skedde överskridande vid Birkakorset 
där ingen åtgärd gjorts, det ska ändras till nästa år då vi ökar antalet gator där vi dammbinder med 
CMA.  Ingen åtgärd för att sänka kvävedioxidhalterna, såsom minskad trafik eller miljözon, har 
genomförts. Målen är högt ställda eftersom det sker påverkan på människa och natur redan vid mycket 
låga nivåer. Hastighetsplanen fortsätter att genomföras med sänkta hastigheter. Vi följer vad som sker 
på området för att snabbt kunna sätta in nya metoder när sådan finns (det ska vara verifierade resultat 
innan vi kan påbörja prov av metoden och att vi har budget för det). Vi verkar för en förstärkt och 
förbättrad kollektivtrafik samt nya trafiklösningar för att bättre kunna fördela ut trafiken över flera 
snitt. Detta görs i samverkan med bl.a. Trafikverket. 



TN 3.10 

Vid planering, byggnation och förvaltning läggs stort 
fokus på att såväl skapa nya som att bevara och 
stärka befintliga ekosystem och 
ekosystemtjänster. 

Beskrivning av genomförda 
och bevarade ekosystem och 
ekosystemtjänster. 

  

TN 3.10 

Resultat(ex andel/st) och kommentar: - Utfört bevarandeåtgärder i allen vid Farsta gård. 
- Utfört utredning om vandringshinder i Ålöström 
- Tillhandahållit mark åt miljökontoret för våtmarksåtgärder i Tveta. 
- Vid upprustning och planering och gestaltning av lekplatser och parker läggs stor vikt på växtvalet som 
ska gynna pollinerare och främja andra ekosystemtjänster.  
- Under året gjordes större insatser i Stinsträdgården i Järna och Ronna där det byggs en ny lekplats, i 
Östertälje och centralparken samt i Brunnsängs park. 

TN 4.1 

Södertälje kommun ska minska användningen av 
skadliga kemikalier i organisationen. 

Beskrivning av genomförda 
åtgärder och aktiviteter i 
handlingsplanen. 

  

TN 4.1 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Vi har införhandlat ett kemikalieprogram som heter Ecoonline. 
Som kommer att implementeras under 2020. Det hjälper oss att ha en bättre och gemensam översyn av 
våra kemikalier.  
Vi kommer att prova hetvattenmaskinen på invasiva arter som Jätteloka och Parkslide. 
Arter där vi tidigare använt kemikalier för bekämpning.   

TN 4.2 

Det övergripande målet för kommunens 
avfallsarbete är högre resurshushållning. EU:s 
avfallshierarki ska vara vägledande för 
avfallsarbetet på alla nivåer i Södertälje och det 
konkreta avfallsarbetet styrs och följs upp genom 
kommunens avfallsplan. 

Genomförda åtgärder i 
avfallsplanen. 

  

TN 4.2 
Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Det pågår ett förbättringsarbete och i arbetet med nya 
avfallsplanen 2030 kommer det arbetet att förtydligas och förstärkas. 

TN 4.3 

Andelen miljömärkta varor och tjänster ska öka och 
följas upp. Kommunen ska ställa avancerade 
miljökrav som följs upp i de prioriterade områdena: 
giftfri förskola, begränsad klimatpåverkan och sociala 
villkor. Vid upphandling ska livscykelperspektiv, som 
även omfattar ekonomiska aspekter, beaktas. 

Andel miljökrav. Baskrav 
samt avancerande krav, enligt 
Upphandlingsmyndighetens 
kriterier. 

  

TN 4.3 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Hårdare miljökrav gällande kemiska produkter och utsläpp av 
växthusgaser har ställts inom ett nytt ramavtal för park- och markarbeten. Vid mindre upphandlingar 
och direktinköp läggs stor vikt på hållbara material, ex. vid inköp av redskap till komplementodling 

TN 4.6 
Andelen källsorterat klosettavfall som hygieniseras 
och återförs till odling ska öka. 

Andel källsorterat/hygieniserat 
och återfört klosettavfall. 

  

TN 4.6 Resultat(ex andel/st) och kommentar: 

TN 4.7 

Kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor, 
hållbar konsumtion samt värdet av biologisk 
mångfald och ekosystem ska öka. 

Beskrivning av kunskaps- och 
informationsinsatser. 

  

TN 4.7 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Det har bjudits in till öppna föreläsningar om bl.a. vikten av 
pollinerande insekter och i olika planarbeten har biologisk mångfald och ekosystemtjänster lyfts fram. 
Stadshushonungen har använts som ett kommunikationsverktyg för att lyfta pollinering som EST. Håll 
Södertälje Rent. Kampanjen syftar till att öka medvetenhet kring nedskräpning men den har olika tema 
varje år och den bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor, hållbar konsumtion 
samt värdet av biologisk mångfald, 6549 personer (varav 5625 barn) deltog 2019. 
Naturskolan har bland annat anordnat utbildningen återvinn eller försvinn. 



TN 4.10 

För att öka kunskapen om ekosystemtjänsters nytta 
för såväl människa och miljö ska dessa på olika sätt 
synliggöras i kommunen. 

Beskrivning av genomförda 
ekosystemtjänster och dess 
värden. 

  

TN 4.10 

Resultat(ex andel/st) och kommentar:   
- Utfört bevarandeåtgärder i allen vid Farsta gård. 
- Utfört utredning om vandringshinder i Ålöström 
- Tillhandahållit mark åt miljökontoret för våtmarksåtgärder i Tveta. 
- Arbetet med att omvandla gräsmattor till äng på kommunal parkmark har fortsatt under året.  
- Inom arbetet med pollineringsplanen har åtgärder för att bevara och stärka viktiga ytor för 
pollinatörer förslagits 

TN 4.11 
Minska utsläppen av mikroplaster. Beskrivning av aktiviteter och 

åtgärder. 
  

TN 4.11 Resultat(ex andel/st) och kommentar:  Vid planering av parker och lekplatser läggs stor vikt på 
materialval för att minimera risken för utsläpp av mikroplatser. 
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