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FÖRORD

TÄBY FÖRSAMLING OCH HÅLLBARHETSARBETET 

Täby var tidigare en bondsocken i utkanten av Uppsala ärkestift. Vi fördes 1942 till det nyblivna 
Stockholms stift. På 1960-talet genomfördes en stor utbyggnad av Täby. Vi expanderade kraftigt. Och 
nu förändras Täby igen. Bondsocknen som blev modernistisk förort ska bli regioncentrum. Nybildade 
Region Stockholm planerar för ett antal sådana regioncentra i det som tidigare var förorter. Stockholm 
växer så det knakar och nu behövs städer i staden.

Samtidigt med dessa kraftiga förändringar och utbyggnader kom miljökrisen smygande. Redan på 
60-talet kom varningssignalerna. Rachel Carsons bok ”Tyst vår” kom 1962. Hon beskrev att om in-
sekterna dör så kommer fåglarna att dö och då blir vårarna tysta, utan fågelsång.

Nu vet vi att klimatkrisen är ett faktum. Det går inte längre att skjuta upp nödvändiga förändringar. 
Många och små steg både lokalt och globalt måste tas för att vi ska undvika en ekologisk kollaps. 
Kommunledningen i Täby framhåller att det unika med Täby är tillgången till grönområden och par-
ker. Halva Täby ska vara grönt. Tillgången till grönområden och parker ger god livskvalité.

Täby församling arbetar med ett omfattande arbete för hållbarhet. Arbetet motiveras av vår tro på Gud 
som skapare av himmel och jord. 

Gud ä lskar vä rlden och vill dess rä ddning (Johannesevangeliet 3:16-17). I detta kä rleksprojekt har vi 
mä nniskor en sä rskild roll som vi kan axla med Jesus som fö rebild och Anden som kraft.

Ett led i hållbarhetsarbetet är att vi hösten 2019 blev miljödiplomerade enligt fas 2 i Svenska kyrkans 
miljöcertifi ering.

Om detta berättar det här dokumentet.

Michael Öjermo
Kyrkoherde Täby församling
2019-11-20
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INLEDNING

Med detta dokument vill vi beskriva Täby församlings miljöarbete på ett översiktligt sätt. Här redovi-
sas vissa delar i sin helhet, som vision, policy och övergripande mål. Andra delar av miljöarbetet som 
utgörs av redovisande och beslutade dokument, hittar du namngivna längst bak på sista sidan.

Täby församling norr om Stockholm är till antalet medlemmar Sveriges största församling. Försam-
lingens gränser sammanfaller med Täby kommuns gränser. Här bor cirka 71 000 (2018) personer 
varav drygt 42 000 är församlingsmedlemmar. Täby kommuns befolkning växer med planerat 90 000 
invånare år 2030. Täby är befolkat sedan bronsåldern, för 4000 år sedan och kristet sedan 900-talet.

Församlingen har fl era platser där verksamhet pågår: Täby kyrka, Gribbylunds kapell, Näsbyparks 
kyrka, S:t Olofs kyrka, Tibble kyrka, lägergården Karlberg i Roslagen, begravningsplatserna i Täby 
kyrkby, ceremonibyggnaderna Stillheten och Hymnen, församlingsgården Täby gård och aktivitetshu-
set Lindgården. 

Sedan 2009 arbetar Täby församling i enlighet med Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem, ett 
arbete som lett till ett ökat intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor både bland medarbetare och 
förtroendevalda.

VERKSAMHETSIDÉ

I FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN
Från församlingsinstruktionen, församlingens måldokument, för år 2016 -2020, är det viktigt att lyfta 
fram tre citat som är aktuella för miljö- och hållbarhetsarbetet:  

Församlingens arbete med miljö och hållbar utveckling är en viktig del i detta uppdrag. 

 ”Det pågående miljöarbetet är en viktig del i arbetet för att värna skapelsen och göra människor 

kunniga i miljö- och hållbarhetsfrågor”. 

”Med utgångspunkt i Skapelsen har anställdas och förtroendevaldas engagemang för miljön lett 

till att församlingen erhöll kommunens miljöpris år 2012. Församlingens miljöarbete drivs nu 

vidare mot kyrkans miljödiplomering fas 3”. 

”Om vi i vår närvaro ska vara trovärdiga är det av vikt att Täby församling arbetar både 

praktiskt och strategiskt med miljö och hållbar utveckling. Detta sätt att tänka och arbeta ska 

integreras och bli en del av vår vardag. Både som enskilda kristna och som kyrka behövs en 

förankring så att alla vackra ord om att värna skapelsen blir faktisk och praktisk handling. ”

Svenska kyrkan i Täby vill vara en öppen mötesplats med Kristus i 

centrum för att skapa närvaro och öppenhet, och sprida hopp.
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1 ORGANISATION

ANSVARS OCH ARBETSFÖRDELNING
Kyrkorådet
Det övergripande ansvaret för församlingens arbete med hållbar utveckling har kyrkorådet. De beslu-
tar också om vision, policys och övergripande mål. Dessa dokument revideras enligt standardens krav 
för diplomeringsarbetet. 

Miljö- och hållbarhetsgrupp
En miljöledningsgrupp fanns mellan 2009-2013. Under denna tid diplomerades församlingen för 
fas 1 och 2. Från och med 2016 ändrades gruppens struktur och heter numera miljö- och hållbarhets-
grupp. Nya delmål och åtgärder arbetas fram i samarbete med medarbetarna. 

Sedan våren 2019 fi nns en ny organisering. Gruppen består idag av: kyrkoherde, kyrkogårds- och 
fastighetschef, miljösamordnare samt en medarbetare från varje avdelning. Gruppen sammanträder 
vid behov och miljösamordnaren sammankallar. Viss korrespondens sker också via mail. 

Miljösamordnare
Miljösamordnaren har en samordnande och drivande funktion för det aktiva hållbarhetsarbetet. Miljö-
samordnaren har även insyn i det pågående miljöarbetet så att hon/han ges möjlighet att helt igenom 
få vara delaktig i beslut som fattas. 

Många av dokumenten är levande arbetsdokument och behöver uppdateras och förbättras under ar-
betets gång. Det är miljösamordnarens ansvar tillsammans med kyrkoherde och chefer att arbeta med 
den interna uppföljningen av miljöarbetet. 

Kommunikation
Miljöarbetet diskuteras och rapporteras på medarbetarsamlingar och på olika miljömöten. Det disku-
teras och rapporteras också fortlöpande som stående punkt på dagordningen till kyrkorådet. Miljöar-
betet läggs kontinuerligt ut på församlingens intranät åtkomligt för alla medarbetare. På församling-
ens webbplats kan medlemmar och andra besökare läsa om miljöarbetet. 

2 MILJÖVISION OCH POLICY

Kyrkorådet ansvarar för att besluta om miljövision och policy för Täby församling. Vision och policy 
revideras regelbundet. Visionen är en strävan som visar vad man vill uppnå i framtiden.
En policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. 

MILJÖVISION
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Guds skapelse befi nner sig under hotet av en global miljökatastrof och det utgör fara för 

människans överlevnad. Människan har ett uppdrag från Gud att vårda skapelsen: ”Herren Gud 

tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den” (1 Mos. 2:15).

I Täby församling ska omsorgen om våra gemensamma livsvillkor genomsyra all verksamhet på 

ett trovärdigt sätt genom att föregå med gott exempel i det dagliga arbetet och på så sätt vara 

ett föredöme i lokalsamhället.

”



Fastställd av kyrkorådet Täby församling 2018-08-29 

MILJÖPOLICY
 Arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, såsom de defi nieras i de Globala   
       målen Agenda 2030, i församlingens verksamheter och beslut.

    Tydliggöra människans ansvar för våra gemensamma livsvillkor, utifrån kristen tro, liv och   
        lära, i församlingens förkunnelse och undervisning.

    Sprida kunskap och information om församlingens hållbarhetsarbete. Inspirera alla som   
                  bor och verkar i Täby att vara föredömen för hållbar utveckling.

    Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil.

 Samverka med andra församlingar, kommunen, företag och ideella organisationer i arbetet    
      för en lokal och global hållbar utveckling.

    I linje med församlingens upphandlings- och inköpspolicy välja närproducerade, ekolog-
        iska, miljö- eller Fairtrade-märkta varor utan att äventyra en god ekonomisk hushållning.

    Ständigt förbättra och följa upp församlingens miljöarbete i en kontinuerlig process.

    Församlingen följer och bevakar lagstiftningen på miljöområdet.

Fastställd av kyrkorådet Täby församling 2018-08-29

3 NULÄGESBESKRIVNING

Nulägesbeskrivningen är en checklista som gås igenom i samband med att miljöarbetet startas upp 
och därefter vartannat år eller vid behov. Nulägesbeskrivningen är en hjälp i miljöarbetet och ger en 
god överblick över hur församlingen arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling. 
Den senaste nulägesbeskrivningen är daterad december 2016 och februari 2017.

4 MILJÖASPEKTER

Miljöaspekter är de aktiviteter i församlingen som ger upphov till någon slags miljöpåverkan, vilket 
är en förändring i miljön som kan vara av både positiv och negativ karaktär. Miljöpåverkan leder till 
en eff ekt på miljön som till exempel resursbrist, klimatförändring, övergödning eller hälsoproblem. 
Exempel på miljöaspekter är transporter, elförbrukning, uppvärmning, skötsel av kyrkogårdar med 
fl era.

Indirekt miljöpåverkan kan uppstå av vissa aktiviteter, det innebär att ingen tydlig påverkan kan ses i 
den egna verksamheten, däremot kan aktiviteten ge avtryck på andra ställen. Exempelvis ger insam-
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Därför förbinder sig Täby församling att arbeta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling, 

som de beskrivs i Agenda 2030, som antogs som en FN-resolution av världens ledare 2015. De 

Globala målen omfattar en social, ekonomisk och ekologisk dimension för hållbar utveckling. 

Denna vision ska vara integrerad med församlingsinstruktionen. ”



ling av kollekt ingen påverkan, men kollekten kan användas till åtgärder som främjar hållbar utveck-
ling, eller om predikan leder till att människor förändrar sitt beteende och agerar mer miljövänligt.

Församlingens miljöaspekter har identifi erats och dokumenterats i ett miljöaspektsregister. I miljö-
aspektsregistret har miljöaspekter kvantifi erats och värderats och de mest betydande miljöaspekterna 
har identifi erats. De är de mest betydande miljöaspekterna som det är viktigast att arbeta med och det 
ska fi nnas mål för att förbättra dessa.

Miljöaspektsregistret visar vilka aktiviteter i församlingen som har störst påverkan på miljön. Regist-
ret är en hjälp för att man ska veta inom vilka områden man behöver ta fram miljömål. De nyckeltal/
jämförelsetal som fi nns i miljöaspektsregistret ger ett bra underlag för kvantifi erade mål och en möj-
lighet till fortlöpande uppföljning. 

Vi har identifi erat följande områden där vi har störst påverkan och kan göra störst skillnad: 

 Vi arbetar aktivt med energieff ektivisering sedan fl era år tillbaka.

 Transporter med fossila bränslen utgör en stor miljöpåverkan i vårt land. Vi vill vara med      
      och visa vägen till ett ändrat synsätt på transporter. Vi använder miljövänlig eldrift som ett    
         alternativ bland fl era.

 Vi har en resepolicy som är antagen av kyrkorådet, som förespråkar att medarbetare väljer     
           det mest klimatneutrala färdsättet i tjänsten. 

 Vi ifrågasätter våra inköp på ett medvetet sätt och vi har en upphandlings- och inköps-
                  policy med en handbok som är antagen av kyrkorådet. 

 Vi ser till att placera ekonomiska medel på ett etiskt och miljömässigt riktigt sätt, enligt   
      Svenska kyrkans nationella policy.

5 MÅLARBETET

Övergripande miljömål har beslutats av Täby församlings kyrkoråd 2013-08-28. För att de övergri-
pande miljömålen ska kunna uppnås behöver de brytas ned i delmål och åtgärdsprogram. 

Miljö- och hållbarhetsgruppen tar fram förslag till nya delmål tillsammans med samtliga medarbetare 
efter genomgång av nulägesbeskrivningen. Detta görs vid stora medarbetarsamlingar som hålls årli-
gen sedan 2017. Miljösamordnaren sammanställer alla förslag och lämnar dem till ledningsgruppen. 
Där väljs de förslag ut som det ska arbetas med under nästkommande budgetår. 

Redovisning av målarbetet och åtgärdsprogrammen sker dels genom miljödiplomeringsarbetet och 
dels genom församlingens Budget- och verksamhetsplan för varje år, samt i Verksamhetsuppföljning-
arna som skrivs varje efterföljande vår. 
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AKTUELLA MÅL
Arbetet med delmål är det som ger synliga resultat, det skapar i sin tur glädje som ger inspiration i 
miljöarbetet. Det är viktigt att många får tänka tillsammans och forma arbetet ihop. De aktuella del-
målen fi nns planerade i Budget och verksamhetsplan för 2020.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Övergripande miljömål fi nns för varje verksam-
hetsområde och anger vad församlingen vill 
uppnå med sitt miljöarbete på ett övergripande 
plan.

AVKLARADE DELMÅL 2018
Avklarade delmål visar vilket miljöarbete som 
har genomförts och fi nns planerade i Budget 
2018 samt redovisade i Verksamhetsuppföljning 
för 2018.

1 Kyrkans liv och verksamhet 

– Pastoral verksamhet 

Värna skapelsen för en hållbar utveckling ur ett 
teologiskt perspektiv. Detta ska komma till uttryck i 
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

1. Pastoral verksamhet 

-Integration. Erbjuda utbildning i miljöfrågor, fokus på               
avfall och återvinning.
-Att minska mängd utskick av fysiska brev och upp-
tryckt material till förmån för digital kommunikation. 

2. Förvaltning och ekonomi.

Att hela tiden när kapital ska placeras noga överväga 
miljöaspekterna. 
Årligen arbeta fram Gröna bokslut.

2. Förvaltning och ekonomi.

-Införa elektroniska lönebesked.
-Att i fi nans- och medelsförvaltningspolicyn endast 
godkänna hållbara och etiska investeringar. 

3. Byggnader.

I alla beslut gällande fastigheter ska medvetenhet 
fi nnas för alternativa miljöåtgärder för att på så sätt 
medverka till en hållbar användning av de resurser 
naturen ger.

3. Byggnader.

-Att minska energianvändningen i församlingen och 
användningen av fossila bränslen. 
-Vid upphandling av varor och tjänster sker beaktande 
att minimera miljöpåverkan kombinerat med kvalitét. 

4. Kyrkogårdar och markanläggningar.

Den biologiska mångfalden ska värnas. Kyrkogården 
och begravningsplatsen ska skötas på ett sätt som 
minimerar miljöpåverkan.

4. Kyrkogårdar och markanläggningar.

-Att minska användningen av bekämpningsmedel.
-Välja mer tåliga sorter av annueller (sommarblommor). 
-Börja använda alkylat som drivmedel för redskap.

5. Varor och tjänster.

Strävan att hela tiden hitta produkter och lösningar 
som är mer miljövänliga och som minimerar använd-
ningen av råmaterial som inte är förnyelsebara. 

5. Varor och tjänster.

-Ta fram förslag till upphandlings- och inköpspolicy i 
syfte att minska församlingens miljöpåverkan.
-Börja sälja Fairtradeprodukter i Tibbles café.

6. Transporter och resor.

Åka mer buss, tåg och efterfråga alternativa färdme-
del så långt det är möjligt.

6. Transporter och resor.

-Ta fram förslag till resepolicy. 
-Uppmuntra till samåkning vid konfi rmandverksam-
heten, vid t.ex besöksdagar. 

7. Kemikalier och avfall.

Ersätta de produkter som är miljöfarliga och använda 
så få kemikalier som möjligt.

Beslut i Kyrkorådet 2013-08-28

7. Kemikalier och avfall.

-Att sortera ut matavfall. 
-Ordna sorteringskärl i samtliga av församlingens 
lokaler. 
-Utöka möjligheterna till källsortering.
-Att i största möjliga mån, öka användningen av mil-
jömärkta kemikalieprodukter.
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6 POLICYS

Täby församling har upprättat fl era policyer.

POLICY FÖR FINANS- OCH MEDELSFÖRVALTNING
Syftet med detta dokument är att ange strategisk inriktning och regler för hur Täby församling
ska bedriva fi nansförvaltning. Finanspolicyn fastställs av kyrkokorådet som normalt en gång om året 
prövar om förändringar behöver göras.

RESEPOLICY FÖR TÄBY FÖRSAMLING
Målet är att resandet ska ske så kostnadseff ektivt och säkert som möjligt samt i enlighet med gällande 
miljöpolicy och arbetet för hållbar utveckling. I kontorsverksamhet är resor en signifi kant klimat- och 
miljöaspekt. Verksamheten ska därför systematiskt arbeta för att minska tjänsteresornas klimat- och 
miljöbelastning.

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR TÄBY FÖRSAMLING
Syftet är att säkerställa att församlingens anskaff ningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och 
kostnadseff ektivt sätt med hänsyn tagen till miljökonsekvenser samt på ett etiskt försvarbart sätt.
Församlingen ska upphandla och sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, 
vilka syftar till att skydda människor och miljö, samt uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det 
omgivande samhället och miljön.  

7 UTBILDNING OCH KOMPETENS

Alla medarbetare har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Varje år erbjuds en rad av utbild-
ningar inom miljöområdet. 

UTBILDNINGSPLAN OCH KOMPETENSBEHOV
En generell utbildningsplan är framtagen. Det fi nns även en lista med genomförda kurser, inspira-
tionsdagar, föreläsningar etc för 2016 – 2019. I dokumentet kyrkoherdens årsklocka, är det planerat 
att samtliga chefer årligen, går igenom medarbetarnas kompetensbehov för hållbarhetsarbetet i de 
ordinarie medarbetarsamtalen. Detta läggs sedan in i en utbildningsplan.
Föreläsningar med olika miljöteman anordnas för församlingen dit alla medarbetare inbjudes att gå 
och får räkna in tiden som arbetstid. Nedanför följer ett urval av utbildningar, studiebesök och föreläs-
ningar som medarbetare har deltagit i:

Grogruppen- ekoodling och socialt projekt
Miljö och hållbarhet och skapelsen.

Köksvägen till hållbarhet.

Bygga nytt, bygga om bygga hållbart, en dag 
om grönt byggande.

Resan till en fossilfri kyrka. Om resor och trans-
porter och medvetna val.

Åk på solresa med stiftskansliet. Studiebesök på 
den nyaste solcellanläggningen i Stockholms stift.

Grundutbildning/ introduktion hållbar utveckling.

Återbruk av gamla gravkvarter.

Grundkurs hållbar utveckling. Denna kursdag 
motsvarar miljödiplomeringens krav på en grund-
läggande miljöutbildning.

Hållbar kväll för alla. Om Glokala samband, 
utmaningar och möjligheter. Församlingen arbete 
med Agendan 2030-Globala målen.

Föreläsningar - Ekoteologiska samtal, 
tre kvällar:  
 -94 teser om en ny reformation.
     -Mystik och politik.
              -Hopp i klimatförändringarnas tid.

Perenner och prydnadsgräs på kyrkogården.
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8 UPPFÖLJNING

INTERN UPPFÖLJNING
Miljöarbetet följs kontinuerligt upp genom fortlöpande kontakter inom de olika verksamhetsområde-
na. Uppföljning och rapporter sker kontinuerligt till kyrkorådet. På församlingens intranät publiceras 
regelbundet information från miljöarbetet. I kyrkoherdens årsklocka fi nns datumsatta dagar då miljö-
arbetet tas upp med medarbetarna.

Nedan visar vi hur miljöarbetet fortlöpande följts upp: 

1) Församlingsinstruktionen för 2016 – 2020, text om miljö- och hållbarhet.

2) I budget och verksamhetsplanerna från åren 2016-2019 fi nns miljöåtaganden för fl era verksam-
hetsområden. Dessa följs upp i de årliga verksamhetsuppföljningarna. I budget för 2018 fi nns de 
delmål och åtgärdsprogram vilka ligger till grund för den nu aktuella miljödiplomeringen.

3) Lagefterlevnad: 2018 fanns inte någon sammanställning av lagar. Vintern 2018/19 tog kyrkoher-
den ett samlat grepp kring detta med hjälp av miljösamordnare. Sedan mars 2019 fi nns en lista om 
lagefterlevnad, som det arbetas aktivt med hos chefer och arbetsledare.

4) Utbildningsplan, kompetensbehov: Det fi nns en generell utbildningsplan. Kurser, inspirationsdagar 
och föreläsningar fi nns dokumenterade. I kyrkoherdens årsklocka ska avdelningschefer gå igenom 
medarbetarnas kompetensbehov för hållbarhetsarbetet i ordinarie medarbetarsamtal. 

5) Delmål och åtgärder: hur det går i den aktuella diplomeringsfasen 2018. Se tabellen för avklarade 
delmål sid 8.

6) Organisering: fi nns en ny från våren 2019. Se stycket ansvars- och arbetsfördelning sid 5. 

7) Uppföljning och rapport till kyrkorådet sker regelbundet. 

EXTERN UPPFÖLJNING
Täby församling har uppnått det standarden kräver, att minst ett delmål per verksamhetsområde är 
avklarat. Den interna uppföljningen har skett via verksamhetsuppföljningen som förtroendevalda fått 
ta del av.



9 NÖDLÄGESBEREDSKAP

Med nödlägesberedskap menas att man ska genomföra skyddsåtgärder och ha rutiner för att minska 
risken för att miljöolyckor inträff ar och lindra eff ekterna om en olycka ändå sker. För att ta reda på för 
vilka områden man behöver ha nödlägesberedskap, har en riskanalys genomförts. 

I riskanalysen bedöms de risker som har identifi erats inom verksamheten avseende vilken grad av 
konsekvens som en olycka innebär samt hur stor sannolikheten är att en olycka sker. Om konsekvens 
eller sannolikhet bedöms som stor kan ytterligare skyddsåtgärder eller rutiner krävas för att lindra 
eff ekten av en olycka. 

10 LAGKRAV

LAGEFTERLEVNAD
Det fi nns en rad lagar och förordningar inom miljöområdet som berör Täby församlings olika verk-
samheter. Sedan våren 2019 fi nns en sammanställning av lagar och en lista om lagefterlevnad som det 
arbetas aktiv med hos chefer och arbetsledare.

11 AVSLUTNING

Att nå fas 2 i miljödiplomeringsarbetet är ett delmål i församlingens målmedvetna strävan på väg mot 
en organisation med ett mer hållbart arbetssätt. Ambitionen är att vi ska nå fas 3 så småningom. 
Det är viktigt att vi som församling är närvarande i lokalsamhället som en bland fl era aktörer där vi 
kan vara med och påverka utvecklingen mot en hållbar framtid.

Men det absolut viktigaste är att vi är med och sprider kunskap, glädje och hopp i detta arbete. Genom 
åren har miljöarbetet påverkat oss: anställda medarbetare, ideella medarbetare och förtroendevalda 
samt besökare till våra kyrkor och samlingar. 

Det har gett upphov till fl era aktiviteter och fi nns även som en integrerat del i alla verksamheter.
Här ett urval:

Pilgrimsvandringar med fokus på miljö.
Skapelseteater för barn och unga.
Samtal i öppna förskolan.
Miniteater om vatten med fokus på två av de Globala målen, 
      för yngre barn med föräldrar.
Skaparna - eftermiddagsverksamhet för skolbarn med miljöteman. 
Konfi rmandgrupper som arbetar aktivt med miljömålen.
Gröna timmar - samtalsgrupp med miljötematik. 
Hjälp vad ska jag göra - samtalsgrupp om klimatångest.
Svenska kyrkans unga i Täby som arbetat fram en miljöpolicy i sitt miljödiplomeringsarbete.
 Prata svenska-caféet, samtal om kultur och miljö, för invandrare.
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6. Information och omvärldskontakter
Information, kommunikation och samverkan Täby 
kommuns miljöarbete.
Kyrkfönstret 2018 nr 1.

7. Miljöaspektsregister
Bilaga Täby Klimatpåverkan persontransporter och 
fastighet 2017.
Bilaga Resultat kemikalieinventering Täby 2013-
2018.
Fas 2 Miljöaspekter Täby dokument 2019-06-11.

8. Nödlägesbeskrivning
Nödlägesberedskap, uppdaterad 2019.
Nödlägesbereskap och riskanalys uppdat sept 2018.
Riktlinjer för krishantering Täby församling fr 
2018-01-01.

9. Lagefterlevnad
Lagar och lagefterlevnad Täby församling miljö 
2019.

10. Årshjul, intern uppföljning m.m.
Intern uppföljning miljöarbete 2016-2019, Täby 
aug 2019.

11. Viktiga bilagor, upphandlings- och 
inköpspolicy, resepolicy, fi nans- och 
medelsförvaltning
Handbok Upphandling Täby församling.
Policy för fi nans och medelsförvaltning.
Policy för resor.
Policy upphandling inköp.

1. Åtgärdsprogram, ÅP, med nulägesbe-
skrivningar
Bilaga till ÅP för 3 Nulägesanalys III Byggnader
ÅP verks område 1, mars 2019
ÅP verks område 2, mars 2019
ÅP verks område 3, mars 2019
ÅP verks område 4, KGF aug 2019
ÅP verks område 5, mars 2019
ÅP verks område 6, mars 2019
ÅP verks område 7, mars 2019

2. Organisation
KR 2013-08-28 Bl.a Övergripande miljömål beslu-
tades.
Miljö och hållbarhet, Ansvars- och arbetsfördel-
ning, KR 2017-04-26 (1).
Bilaga 2 - Miljöarbetet i Täby församling KR 13 
mars 2019.
KR Protokoll 2019-03-13 justerat.

3. Vision och policy
Täby församlings miljövision och miljöpolicy, fast-
ställd 2018-08-29.

4. Övergripande mål
Övergripande miljö- och hållbarhetsmål fr 2013 
gäller fortfarande 2019.

5. Utbildning
Kompetensbehov och Utbildningsplan Täby miljö-
diplomering.
Miljöledningsgrupps och andra möten.
Utbildninginsatser Täby 2017-2018 samt Utbild-
ningsplan 2019.

Grundläggande handlingar

Här är några av de viktigaste handlingarna och dokumenten som ligger till grund för miljö- och 
hållbarhetsarbetet i Täby församling. 

TÄBY FÖRSAMLING
Attundavägen 3, Täby centrum 
Box 208, 183 23 Täby
Telefon: 08-580 035 00
www.svenskakyrkan.se/taby G
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Önskar du mer information?
Välkommen att kontakta Täby församlings miljösamordnare Tina Björkegren på telefon, 08-580 035 52 
eller e-post, tina.bjorkegren@svenskakyrkan.se.


