
Aktuella delmål 

 

1. Kyrkans liv och verksamhet (Pastorala biten) 

Ansvariga: Lars Brattgård, kyrkoherde, Daniel Lindstam, församlingsassistent 

Övergripande mål: Vi vill visa aktning för Guds skapelse i gudstjänst, diakoni, undervisning 

och mission 

 

Undervisning: 

Delmål: Skapa en plattform för ungdomar att samtala kring hållbar utveckling.  

Åtgärdsprogram: Besöka Uppmällby 

Utförare: Daniel Lindstam 

Delmålet uppfylls hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: Plattformen skapas genom ett gemensamt studiebesök, som blir grunden för 

fortsatta samtal 

 

Delmål: Arbeta systematiskt med att få med Ecoteologi i ledarutbildningen. 

Åtgärdsprogram: Vi ska leta kurser i ekoteologi och pedagogik så det kan införas mer 

regelbundet 

Utförare: Ungdoms- samt konfirmationsarbetslagen 

Delmålet uppfylls hösten 2018. Skall utvärderas årsskiftet 2018/19 

Kommentar: Vi önskar utveckla delmålet till att gälla även konfirmationsundervisningen  

 

Delmål: Lekplats i Färentuna med egen odling (även delmål för 

Begravningsverksamheten) 

Åtgärdsprogram: Fastighetsutskottet bereder frågan 

Utförare: Fastighetsutskottet tillsammans med Kyrkogårdspersonal, samt Annika Becker. 

Delmålet uppfylls våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Önskemål finns om egenodlade blommor samt lekplats. Kontakt tas även med 

kommunen i frågan 



Arbetsmiljö: 

Delmål: Utveckla den psykosociala arbetsmiljön 

Åtgärdsprogram: Mäta tillfällen, framsteg, etc (ev via enkät och företagshälsovården Helsa 

en gång per år). Skyddsronder är även bra verktyg. 

Utförare: Arbetsmiljögruppen  

Delmålet uppfylls våren 2018. Skall utvärderas fortlöpande 

Kommentar: Viktigt att alla vet vad som gäller och känner sig delaktiga – arbetsmiljögruppen 

tar med sig detta.  

Nov-dec 2017 genomförs en enkät via företaget Rörelse och utveckling. Resultatet tas upp vid 

personaldag i januari 2018. 

 

Delmål: Övergripande introduktion för nyanställda 

Åtgärdsprogram: Skapa en introduktion som innehåller: Förhållningsregler (allmänt), 

tystnadsplikt (kyrkans), miljöintroduktion (egna arbetsplatsen), grundutbildning i miljö 

(stiftet)  

Utförare: Miljösamordnaren, m fl 

Delmålet uppfylls våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: 

 

Övrigt: 

Delmål: Ett miljöarbete integrerat i organisationen 

Åtgärdsprogram:  

Rutiner skapas för hur målen skall vara konkreta och mätbara, ej luddiga 

Utbildning genomförs med fler medarbetare i diplomeringsrutiner, så att arbetet kan delas 

Utförare: Miljösamordningsgruppen/miljösamordnaren 

Delmålet uppfylls våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Arbetet pågår att genomföra detta. Dokumentet Områden för mätning har 

skapats som ett första steg. 

 



2. Förvaltning och Ekonomi 

Ansvarig: Wolfgang Falk, kyrkokamrer 

Övergripande mål: Vi vill placera församlingens medel med hänsyn tagen till ekonomisk, 

social och ekologiskt hållbar utveckling 

 

Placeringar: 

Delmål: Församlingen ska ha minst 10% i ideella placeringar 

Delmål: Mer placering i cirkulär ekonomi (ex placering i sol) 

Åtgärdsprogram: Ta fram en egen placeringspolicy 

Utförare: Wolfgang Falk/Ekonomirådet 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: Dessa är uppe i ekonomirådet för bearbetning 

 

Delmål: Inventera och utreda konsekvenserna av dagens förvaltning inom aktier, 

fonder, likvida medel 

Åtgärdsprogram: Redovisa vilka fonder vi placerar i och vad de innehåller konkret 

Utförare: Wolfgang Falk 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar:  

 

 

3. Byggnader 

Ansvariga: Wolfgang Falk, kyrkokamrer, Hans Isaksson, fastighetsskötare 

Övergripande mål: Vi vill öka andelen el från förnyelsebar energikälla, hushålla med 

resurser samt använda miljövänliga byggmaterial 

 

Uppvärmning och ventilation: 

Delmål: Förbättra inomhusklimatet avseende luft och luftfuktighet 



Åtgärdsprogram:  

Uppdatera ventilationen, titta igenom  

Ta fram driftsinstruktion 

Även kontrollera luftavfuktare i kyrkor mer systematiskt 

Utförare: Wolfgang Falk 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Ventilationsaggregat i Stenhamra församlingsgård nya från ombyggnaden 

(2015-2016). Drift- och skötselinstruktioner är överlämnade i samband med slutbesiktning. 

Vaktmästare/fastighetsskötare ställer om systemen vid vår/sommar och höst/vinter för att 

trimma in systemen med uppvärmning respektive kall uteluft. 

 

Elanvändning: 

Delmål: Minska energiförbrukningen 

Åtgärdsprogram:  

Reglera värmen noggrannare till när verksamheterna är igång (speciellt gentemot kyrkornas 

bokningssystem) 

Kolla individuell värme och ventilation på arbetsplatser 

Sensorstyrd belysning toaletter Färentuna, Hilleshög, Skå 

Säkerställa att vi har timers där vi behöver 

Redovisning görs av energieffektiviseringar (notera och beskriv detta vid inköp) 

Elmätare sätts upp vid elbilsuttag 

Utförare: Wolfgang Falk/Stefan Dahlén/Hans Isaksson 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: Vaktmästare/fastighetsskötare ställer om ventilationssystemen vid vår/sommar 

och höst/vinter för att trimma in systemen med uppvärmning respektive kall uteluft. Systemen 

kan regleras på timnivå. Inställningarna är anpassade efter veckoschema för verksamheten. 

Vi vill undersöka möjligheten att styra kyrkornas uppvärmning via bokningsprogrammet. 

 

 



Delmål: Egen energiproduktion 

Åtgärdsprogram:  

Utreda möjligheter för solenergi, långsiktigt pågående arbete 

Utreda möjligheter för vindkraftverk, långsiktigt pågående arbete 

Utförare: Fastighetsutskottet/Wolfgang Falk 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: Våren 2018 initieras tankarna på egen solenergiprodukton i det nya 

fastighetsutskottet. 

 

Papper: 

Delmål: Minska pappersförbrukningen 

Åtgärdsprogram: Undersöka behov av energisnåla lufthandtorkar i stället för papper på 

toaletterna 

Utförare: 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar:  

 

Vatten och avlopp: 

Delmål: Minska vattenförbrukningen 

Åtgärdsprogram:  

En årlig mätning av vattenförbrukning görs (ev sätts upp fler vattenmätare), för att kartlägga 

minskning där det är möjligt 

Ta hand om dagvatten och använda till bevattning 

Utförare: Wolfgang Falk/Lars Brattgård/Stefan Dahlén/Birgitta Sommarbäck/Hans 

Isaksson/Mikael Tindefors 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Vi har börjat arbeta med frågan om dagvatten i oktober 2017.  

 



Delmål: Miljövänliga avloppssystem 

Åtgärdsprogram: Miljövänliga avloppssystem används vid nyanskaffning  

Utförare: Fastighetsutskottet 

Delmålet uppfyllt när nyanskaffning är aktuell. Skall utvärderas… 

Kommentar: 

 

Får vänta: (Byta ut vattenkranar till kranar med rörelsesensorer (eller snålare 

blandare), kompostering av fekalier, gödsling med urin) 

 

Byggande, renovering och rivning: 

Delmål: Ta fram bättre miljörutiner vid förberedelsearbete vid om-/nybyggnationer 

Åtgärdsprogram: Göra en konsekvensbedömning 

Utförare: Fastighetsutskottet 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar:  

 

Övrigt: 

Får vänta: (Grästak Stenhamra) 

 

 

4. Kyrkogårdar och markanläggningar 

Ansvarig: Mikael Tindefors, arbetsledare, kyrkogården 

Övergripande mål: Vi vill öka den biologiska mångfalden på och runt våra kyrkogårdar samt 

öka egenproduktion av jord och växtmaterial. Vi vill minska miljöbelastningen vid 

begravningar och uppmuntra till användningen av perenna växter 

 

Delmål: Återanvända gravstenar där det är möjligt 



Åtgärdsprogram: Att knyta kontakt med stenfirmor för att diskutera återanvändning av 

stenar. 

Utförare: Mikael Tindefors 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: 

 

Delmål: Odla egna blommor/växter, eventuellt i samband med lekplats i Färentuna, 

samt i Sånga 

Åtgärdsprogram: En utredning genomförs tillsammans med församlingen under 2018. 

Utförare: Fastighetsutskottet bereder 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 

Kommentar: Önskemål finns om egenodlade blommor/växter (delmål tillsammans med 

Barn&Ungdom)  

 

Övrigt: 

Delmål: Bättre sopsortering/återvinning 

Åtgärdsplan: Nya sopskåp och källsorteringskärl på kyrkogårdarna 

Utförare: Anställda inom kyrkogårdsförvaltningen, Wolfgang Falk 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Separata behållare för brännbart och kompost har tillkomit och systemet kommer 

att utvecklas ytterligare. 

 

Får vänta: (Odla blommor till altarblommor och konsertbuketter) 

 

 

5. Varor och tjänster 

Ansvariga: Jannike Edlund, receptionist, kyrkoskrivare, Annika Becker/Daniel 

Lindstam/Anneli Östling, församlingsassistenter, Joakim Wanzelius, vik husfar 



Övergripande mål: Vi vill i möjligaste mån upphandla miljö- och Fairtrademärkta varor, 

samt öka återvinningsgraden. Vi vill gynna närproducerat. 

 

Delmål: Utreda om vi skall vara Fairtrade-, KRAV-certifierade 

Åtgärdsprogram: Utreda om ”Kyrka för Fairtrade” kan vara något för oss. 

Utförare: Jannike Edlund 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: 

 

Kontorsmaskiner: 

Delmål: Minska energiförbrukningen hos maskiner 

Åtgärdsprogram:  

Elbesiktning av maskiner vid inköp 

Skapa rutiner för att sänka energiförbrukning på kontorsmaskiner i drift 

Utförare: Joakim Jonsson 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar:  

 

Delmål: Öka återvinning av elektroniska produkter 

Åtgärdsprogram: Skapa avfallspolicy kring elektroniska produkter - Elektronisk sortering 

och återanvändning om möjligt (överfört delmål) 

Utförare: Joakim Jonsson 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar:  

 

 

 

 



6.Transporter och kommunikation 

Ansvariga: Stefan Dahlén, kyrkovaktmästare, Mikael Tindefors, arbetsledare, 

kyrkogården, Joakim Jonsson, kommunikatör 

Övergripande mål: Vi vill att alla transporter ska ske så miljövänligt som möjligt. Vid 

nyanskaffning av maskiner ska biobränsle och el prioriteras 

 

Egna maskiner och fordon: 

Delmål: En omställningsplan för alla maskiner tas fram – delar av vår maskinpark är 

föråldrad (omställningsplanen ett överfört delmål) 

Åtgärdsplan: En inventering av alla maskiner görs 

Utförare: Stefan Dahlén/Mikael Tindefors 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Under 2016 började en genomgång av församlingens och 

begravningsverksamhetens samtliga maskiner och fordon. Detta arbete färdigställs 2017. 

I samband med att en genomgång slutförs av församlingens och begravningsverksamhetens 

samtliga maskiner kommer en omställningsplan att tas fram. Detta arbete färdigställs 2018. 

 

Övrigt: 

Delmål: Minska fossila bränslen vid transporter 

Åtgärdsplan: Laddstolpe införskaffas till Färentuna 

Utförare: Wolfgang Falk 

Delmålet uppfylls våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: Vi kommer också att installera laddställen med mätare vid 

begravningsverksamhetens lokaler. 

 

Delmål: Minska bränsleförbrukning 

Åtgärdsprogram: Vi lär ut Ecodriving, någon går en lämplig kurs  

Utförare: Stefan Dahlén 

Delmålet uppfyllt hösten 2018. Skall utvärderas våren 2019 



Kommentar: 

 

Kommunikation: 

Delmål: Hitta organisationer att samverka med på ett uttalat sätt kring hållbar 

utveckling både lokalt, nationellt och internationellt 

Åtgärdsprogram: Vi startar upp med skapande av ett lokalt miljöforum i samband med vår 

miljödag i mars 2018. 

Utförare: Birgitta Sommarbäck, Joakim Jonsson 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas våren 2018 

Kommentar: Kan bli ett avklarat delmål i och med skapande av ett lokalt miljöforum 

 

Övrigt: 

Delmål: Uppmuntra personal att engagera sig i miljöarbetet 

Åtgärdsprogram: Stimuleringssystem tas fram  

Utförare: Miljönördsgruppen 

Delmålet uppfyllt våren 2018. Skall utvärderas hösten 2018 

Kommentar: 

 

 

7. Kemikalier och avfall 

Ansvariga: Stefan Dahlén, kyrkovaktmästare, Mikael Tindefors, arbetsledare, 

kyrkogården 

Övergripande mål: Vi vill minska avfallsmängden och antalet kemikalier i verksamheten 

 

Avfall, restprodukter och farligt avfall: 

Delmål: Öka återanvändning, skrotning med miljöanalys (ingår också i 

maskinomställningsplanen samt elektronisk avfallspolicy) 

Åtgärdsprogram: Bättre sortering/inventering av restprodukter/farligt avfall görs 

(mellanstation skall vara ute i garaget) 



Utförare: 

Delmålet uppfyllt.. Skall utvärderas.. 

Kommentar: 

 

 

25/11-17 

/ Birgitta Sommarbäck 

 


