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Det här är Vallentuna kommuns miljöredovisning. Den är en fördjupning av årsredovisningen  

och fokuserar på kommunens systematiska miljöarbete och framsteg mot miljö- och 

klimatstrategins mål och inriktningar. För bedömning av måluppfyllelse och redovisning av 

miljöarbetet för strategins sju inriktningar svarar Ann Wahlström, miljöstrateg. Indikatorer specifikt 

för miljö- och klimatstrategin har inte fastställts och indikatorerna för respektive inriktning är de 

indikatorer/nyckeltal som nämnderna antagit. Nämndernas verksamhetsberättelser återges i 

miljöredovisningen i de delar som rör det kommunövergripande målet om hållbar utveckling och 

nämndernas egna miljörelaterade mål, samt för kommunstyrelsen även det kommun- och 

nämndsmål om en växande storstadsregion, då det innefattar åtgärder för att främja hållbara 

transportmöjligheter. 

 

Framsida: Gävsjön, mätningar i arbetet med förstudie inför restaurering av sjön. 
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Vallentuna kommun prioriterar miljöarbetet. Kommunen är certifierad enligt miljöled-
ningsstandarden ISO 14001. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på det 
systematiska miljöarbetet – och att kommunen åtagit sig att ständigt bli bättre.  

Arbetet under 2021 har fortsatt utgått från kommunens miljö- och klimatstrategi och 
kommunens tudelade miljömål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt 
hållbar: I) Kommunens egen miljöpåverkan ska minska, II) Invånarnas och företagens 
möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Strategins sju inriktningar fungerar 
som ett paraply för andra redan fastställda styrdokument och allt miljöarbete som 
kommunen bedriver. Viktiga miljöaktiviteter under året 2021 är i korthet:  
 

● Obligatorisk matavfallsinsamling för småhus har införts. Systematiskt 
arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att införa 
källsortering pågår och källsorteringsutrustning har köpts in till skolor, 
förskolor och socialförvaltningens verksamheter. 

●  Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens fastigheter minskar 
kontinuerligt. Andelen miljöfordon ökar. Kollektivtrafiken utvecklas, 
infartsparkeringar och gång- och cykelvägar utökas. Energi- och 
klimatrådgivningen har marknadsförts och intresset ökar. 

● Kommunens kemikalieplan slutrapporteras i miljöredovisningen. Arbetet 
enligt kommunens rutin för kemikaliehantering och med kemikaliesmart 
förskola fortsätter. Granulatfälla har installerats på Vallentuna IP för att 
minimera spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. 

● Analys av ekosystemtjänster har arbetats fram för att ge underlag till fysisk 
planering. Kommunen har genomfört en rad aktiviteter under Friluftslivets år 
2021. Den digitala friluftsguiden Naturkartan utvecklas med mer information 
och audioguider. Förstudie för att etablera skolskogar har startat. 

● Blåplan för Vallentuna har antagits av fullmäktige och kommunens funktion 
för vattensamordnare har etablerats på heltid. Flera vattenvårdsprojekt 
pågår, bland annat muddring av sediment i Vallentunasjön, restaurering av 
Gävsjön och etablering av Våtmarksparken. 

● CEUpp-gruppen, för Cirkulär Ekonomi i Upphandling, har jobbat fram 
lathund för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar. Projekten 
Vallentuna matmarknad och ExplorEAT utvecklar skolmåltidens koppling  
till lärande om hållbar utveckling. 

● Hållbarhetsprogram tas fram i större projekt och hållbarhetsbedömningar 
för detaljplaner. Riktlinjer kring miljö i markanvisningsavtal har börjat tas 
fram. Flera kulturarrangemang och -projekt kopplade till miljö och klimat har 
genomförts. Personal inom kultur och fritid har utbildats i naturvägledning. 
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‒
Arbetet under 2021 har följt kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av 
fullmäktige i oktober 2019. Kommunens övergripande miljömål utgår från det första 
målet i Kommunplanen (Figur 1). Strategin har sju inriktningar och fungerar som ett 
paraply för andra styrdokument.  

Alla förvaltningar gjort insatser för att minska verksamhetens egen miljöpåverkan, även 
om pandemin har medfört hinder. Flera förvaltningar jobbar på i det utåtriktade arbetet 
att underlätta för invånare, kunder, elever, föreningar och företag att göra miljömässigt 
hållbara val. Miljöarbetet har på intet sätt stannat av, men det driv som funnits föregående 
år har till del mattats av. De övergripande utmaningarna handlar om klimatomställning 
och infrastruktur för förnybara bränslen, omställningen till cirkulära system med ökat 
återbruk och återvinning, samt samverkan med olika intressenter för bättre vattenkvalitet. 
 

 

FIGUR 1. MILJÖMÅL OCH INRIKTNINGAR. 

Kommunens miljömål utgår från Kommunplanen och miljöarbetet styrs av de sju inriktningarna.  

 

Miljö ska ingå i ordinarie styrning och planering. Ett brett och systematiskt miljöarbete 
har etablerats inom hela kommunen, med stöd av kommunens miljöledningssystem som 
är certifierat enligt standarden ISO 14001. Miljö- och klimatstrategins inriktningar ger 
underlag till nämndernas årliga mål och förvaltningarnas planering av verksamheten. 
Med stöd av strategin finns ett ökande fokus på verksamheternas viktiga indirekta 
miljöpåverkan, där kommunen på olika sätt påverkar andra aktörer. 
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FIGUR 2. MILJÖARBETET OCH KOMMUNENS STYRMODELL. 

Kommunens miljöarbete följer kommunens generella styrmodell, med förstärkning av systematiken i miljö led-

ningssystemet enligt ISO 14001, styrningen via kommunens miljö- och klimatstrategi samt de interna och externa 

miljörevisionernas utvärderande funktion. 

 

Styrning och verksamhetsplanering 

Miljöfrågor ingår i olika kommunala verksamheter via två principiella spår: Målstyrda 
aktiviteter som följer av kommunplanens och nämndernas mål och syftar till att utveckla 
miljöarbetet och nå kommunens miljömål; samt kvalitets- eller ”rutinarbete” som följer av 
lagstiftning och ska fungera löpande. 

Vallentuna kommun har genom lagstiftningen och kommunens olika egna styrdokument 
erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. Det finns dock utmaningar 
i att verkställa de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige eller nämnd antagit i de 
olika styrdokumenten.  

Nämnderna formulerar med utgångspunkt kommunplanens mål om hållbar utveckling 
sina nämndsegna mål, prioriteringar och nyckeltal/indikatorer i de årliga 
verksamhetsplanerna. Nämndernas verksamhetsplaner är tydligt styrande för 
förvaltningarna. Det finns dock risk att nämnderna och förvaltningarna inte fångar upp de 
uppgifter som beslutats i andra styrdokument än kommunplanen. För att bland annat 
stärka den gröna tråden lyfter Kommunplan 2022-2024 fram de styrdokument som är 
särskilt relevanta för respektive mål.  
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Samarbetet mellan nämnder och mellan förvaltningarna, inför planering av ett nytt 
verksamhetsår, kan med fördel stärkas för att underlätta gemensamma prioriteringar på 
kort och längre sikt och en skapa bättre planering av personalresurser. 

Kvalitetsarbetet inom miljöledningssystemet 

Under året har arbete startat för att ta fram gemensamma stöd och verktyg för de 
verksamheter som omfattas av egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen handlar 
om att säkerställa att verksamheten följer lagstiftningens miljö- och hälsoskyddskrav, 
kring fukt, mögel, radon, ventilationen, avfallshantering, städning, kemikaliehantering 
och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt. Bland annat ska alla förskolor och 
skolor bedriva egenkontroll.  

Poängen med egenkontroll enligt miljöbalken är eliminera risker för miljö och hälsa 
genom att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. I dagsläget är egenkontrollen 
överlag både alltför otydlig och omfattande, i synnerhet i relation till alla andra kontroller 
som förskolor och skolor är skyldiga att göra. Istället för att integrera egenkontrollen i 
löpande arbete och nyttja den som ett utvärderande verktyg för förbättringar, handlar det 
i många fall om att verksamheterna bockar av administrativa krav i samband med 
tillsynsmyndighetens besök. Arbetet med att centralt i kommunen underlätta 
verksamheternas egenkontroll fortsätter. 

Vad gäller kvalitetsarbetet finns det anledning att se över styrning och verksamhetsstöds-
system för miljöfrågorna. Det finns många paralleller mellan kommunens internkontroll; 
systematiskt arbetsmiljöarbete; systematiskt kvalitetsarbete för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt för skola och förskola; egenkontroll enigt 
miljöbalken; samt kontroller som ska göras eller rutiner som ska följas till följd av 
speciallagstiftning på miljöområdet. Samtliga dessa processer syftar till att säkerställa att 
verksamheten följer lagstiftning och arbetar med ständiga förbättringar.  

Processerna bör kunna samordnas bättre i syfte att underlätta administrationen samt öka 
effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna. Till exempel finns frågor som rör hantering 
av kemikalier med i såväl arbetsmiljöarbetet som i egenkontroll enligt miljöbalken och tas 
även upp i internkontrollen. I sammanhanget bör även utredas hur ansvaret för olika 
lagkrav och kontroller kan fördelas på olika kommunala funktioner, till exempel hur 
rektor respektive fastighetsvärden ska svara för egenkontrollens fastighetsrelaterade krav. 

Revision och utvärdering 

Vallentuna kommun behåller certifieringen enligt ISO 14001. Revision och så kallad 
omcertifiering av kommunens miljöledningsarbete enligt ISO 14001 genomfördes av 
Svensk Certifiering AB i april. Miljörevisionen resulterade i ett femtiotal positiva 
iakttagelser, sex förbättringsförslag samt två avvikelser. Den första avvikelsen pekar på 
bristande förutsättningar för källsortering i kommunens verksamheter, vilket har lyfts 
fram i tidigare externa och interna miljörevisioner (se avsnittet Återvinning, återbruk och 
avfall).  

Den andra avvikelsen handlar om genomförandet av ledningens genomgång, som under 
det senaste året inte genomförts fullt ut enligt standardens krav på frågor som ska beaktas. 
Ambitionen att integrera miljöledning i ledningsgruppens ordinarie möten har nackdelen 
att ledningen tvingats nedprioritera miljöledningsfrågor då andra akuta ärenden med kort 
varsel tagits in på agendan. Då kommunens verksamheter är mycket heterogena är det 
även en utmaning att adressera frågor som är strategiskt relevanta för alla förvaltningar. 
Det har även funnits brister vad gäller årshjul och arbetssätt för beredning av 
ledningsgruppens möten generellt. Som ett resultat har ledningens genomgång kort lyft de 
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högst prioriterade och aktuella frågorna i kommunens miljöarbete och inte fullt ut haft 
den utvärderande funktion av det systematiska miljöledningsarbetet som standarden 
medför. 

I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun hamnade Vallentuna på plats 531. I 
jämförelse med andra kommuner med 30 000-40 000 invånare tar Vallentuna plats 4 av 
22.Rankningen täcker hela miljöområdet och varierar från år till år, varför kommuner i 
viss mån kan stiga eller dala i rankningen mellan åren. Vallentuna kommun har dock 
tydligt förbättrat resultatet från plats 233 år 2016, vilket speglar det breda och 
systematiska miljöarbete som de senaste åren etablerats inom hela kommunen. 
Rankningen belyser områden där kommunen kan förbättra arbetet, i jämförelse med 
andra kommuner. För Vallentunas del är viktiga förbättringsområden att minska 
utsläppen av växthusgaser och förbättra insamlingen av matavfall.  

                                                        

1 Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör årligen en undersökning av kommunernas miljöarbete och rankar 
Sveriges kommuner. Se https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/vallentuna/ 
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Vallentuna kommun förebygger att avfall uppstår samt återanvänder 
och återvinner för att få såväl miljömässig som ekonomisk nytta. 
Kommunens egna verksamheter ska vara ett föredöme genom att 
källsortera, minska det osorterade avfallet och matsvinnet. Kommunen 
hanterar farligt avfall så att hälsorisker och miljöpåverkan minimeras. 

Vallentuna kommun underlättar för invånare och företag att minska 
avfallsmängderna, återvinna och göra resurseffektiva val. Insamling av 
matavfall och materialåtervinning ska öka. Kommunen stimulerar 
återbruk och främjar kretsloppslösningar för cirkulär ekonomi. 
Kommunen verkar för minskad nedskräpning i hela Vallentuna och tar 
ansvar för nedskräpning på allmänna platser.  

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel kommunala enheter med källsortering2 36 % 38 % 40 % 52 % 51 % 

 
Bedömningen är att arbetet fortskrider i positiv ritning mot målet. Avfallsplan 2021-2032, 
som beslutades i kommunfullmäktige hösten 2020, ger god styrning och vägledning för 
kommunens egna verksamheter. I enlighet med miljöbalken och avfallsplanen verkar 
kommunen för att få invånarna att minska sitt avfall och att källsortera och det är därför 
angeläget att kommunens eget avfallsarbete fungerar föredömligt. 

Drygt hälften av kommunens verksamheter källsorterar (se nyckeltal). Andelen har ökat 
något de senaste åren men är inte tillräcklig, i synnerhet som några verksamheter sorterar 
en eller ett fåtal fraktioner. Verksamheterna har olika förutsättningar att källsortera. 
Bland utmaningarna finns utrymmesbrist i soprum såväl som svårigheter att placera kärl 
inne i lokalerna. Systematiskt arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att 
införa källsortering pågår och en arbetsgrupp har arbetat fram förslag till lösningar för att 
åstadkomma källsortering och korrekt hantering av farligt avfall för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har finansierat inköp av källsorteringsutrustning till 
prioriterade verksamheter såsom skolor. En gemensam avfallsaktivitet som anpassas till 
respektive verksamhet har diskuterats fram med kommunens miljöombud och beslutats i 
kommunens ledningsgrupp. Syftet är att kommunens alla verksamheter ska bidra till att 
nå målen i Avfallsplan 2021-2032. 

Matsvinnet i Vallentunas offentliga måltider var 50,5 gram mat per matgäst under 2021. 
Det är lägre än Livsmedelsverkets medianvärde för förskola och skola i Sverige. För att ge 
storköken verktyg att ytterligare kunna minska på matsvinnet har möjligheten att sälja 
matlådor till pedagoger utretts3. Personal ska kunna köpa mat som inte gått åt i 
serveringen. 

                                                        

2 Kommunala verksamheter med källsortering av åtminstone en fraktion papper eller förpackningar, vid 
utgången av 2019 sorterade 51 av 128 enheter. Källa SUEZ. 
3 I början av 2022 genomförs pilotprojektet ”KliMatlådan” på några utvalda grundskolor i Vallentuna, vilket 
sedan förväntas erbjudas på alla skolor om det faller väl ut. 
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Sedan sommaren 2019 har kommunen avtal med ett externt företag för återbruk och 
återvinning av IT-utrustning. Under 2021 beräknas detta har minskat miljöpåverkan med 
drygt 21,6 ton CO2. En viktig aspekt, även om statistik över mängder saknas, är även att 
mineraler och sällsynta jordartsmetaller kan återanvändas i nya produkter. Återbruk av 
IT-utrustning har därtill ekonomiska fördelar för kommunen.  

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel4 

29 % 31 % 33 % 32 % 32 % 

 
Avfallsarbetet har fått ökad kraft under året men bedömningen är att bedömningen är att 
det är lång väg kvar till måluppfyllelse, vilket baseras på jämförelse med 
avfallshanteringen i andra kommuner. Insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av hushållsavfall är en viktig och lagstadgad uppgift för kommunerna. 
Avfallsplan 2021-2032 innehåller mål och handlingsplan som ska främja omställningen 
till cirkulära system.  

Vallentuna har en stor andel småhus och barnfamiljer, vilket generellt sett leder till 
relativt mycket avfall. Totala mängderna avfall minskade med 27 kg per invånare, från 489 
kg år 2020 till 462 kg år 2021, vilket är samma nivå som år 2019. Främst var mängderna 
grovavfall ovanligt höga under pandemins första år 2020.  

Under 2021 införde Vallentuna kommun obligatoriskt matavfallsinsamling från 
enbostadshus. Insamlingen av matavfall från hushållen har under året ökat till cirka 32 
procent, och närmar sig avfallsplanens mål om 50 procent återvinning av matavfallet.  

Andelen hushållsavfall som återvinns ligger på en jämn och relativt låg nivå de senaste 
åren (se nyckeltal). I jämförelse med Sveriges övriga kommuner visar Vallentuna svaga 
resultat5. Vallentunas låga grad av återvinning kan inte enkelt förklaras av demografiska 
och geografiska förhållanden. Vallentuna bör göra en analys av jämförbara kommuner i 
syfte att identifiera framgångsrika åtgärder. Till exempel ligger flera små skånska 
kommuner på en återvinningsgrad över 50 procent.  

I Avfall Sveriges senaste kommunindex hamnar Vallentuna på plats 139 gällande bästa 
avfallsverksamhet och på plats 153 i miljöindex6. 

Prognosen på några års sikt är att mängderna restavfall ska kunna minska betydligt då 
andelarna som återvinns bör kunna öka. SÖRAB arbetar med att etablera Vallentuna 
Returpark som kommer underlätta återvinning och återbruk för invånarna. 
Återvinningsstationer som driftas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen finns i alla 
kommunens tätorter och runt om i Vallentuna tätort. Fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall ska införas nationellt.  

                                                        

4 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Källa: Avfall webb. 
5 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling, andel (%). Källa: 
Kolada/Jämföraren. 
6 ”Bästa avfallsverksamhet” är ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande 
sätt inklusive kundnöjdhet, återvinning och avfallsmängder. I miljöindex ingår uppgifter om bl.a. förnybara 
drivmedel, andel avfall till materialåtervinning och omhändertagande av matavfall. Källa: Avfall Sverige. 
Oktober 2021. Kommunalt avfall i siffor. Kommun- och länsstatistik 2020. 
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Våren 2021 deltog rekordmånga i Vallentunas skräpplockardagar - 4 500 skräphjältar från 
40 skolor och förskolor hjälptes åt och plockade skräp som andra slängt. I Håll Sverige 
Rents kommunindex behöll kommunen plats 14 av 290 kommuner.  

 

 

 

 

 

FIGUR 3. SKRÄPHJÄLTAR. 

Vallentuna kommun ordnade en egen tävling under Skräpplockardagarna - Rita och designa Vallentunas bästa 

papperskorg. Det vinnande bidraget (till vänster) folierades på en papperskorg som numera sitter vid gångvägen 

förbi Rosendalsskolan.  
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Vallentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan 
och nå visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser. Kommunen ska 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar i 
planering och uppförande av bebyggelse. Kommunen effektiviserar och 
minskar energianvändningen löpande och samtliga verksamheter ska bli 
fossilbränslefria.  

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att underlätta för invånarna att 
minska sin klimatpåverkan. Kommunen använder den fysiska 
planeringen för att minska samhällets klimatpåverkan och säkerställa 
klimatanpassning. Kommunen främjar privatpersoners, föreningars och 
företags arbete med hållbara resor, omställning till fossilfrihet, 
energieffektivisering och produktion av förnybar energi. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

INDIKATOR/NYCKELTAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Energiförbrukning för 
uppvärmning7, kWh/m2 

104,2 104,3 96,8 94,1 92,18 

Energiförbrukning ishallar 
(kWh) 

- 2 032 271 2 190 288  1 728 565 1 698 9729 

Koldioxidutsläpp kommunens 
bilar, gram per körd km10 

103 98 96,2 101,9 103,4 

Körsträcka (km)11 625 696 645 539 694 713 720 881 787 254 

Miljöbilar i kommun-
organisation, andel (%) 

51 48 47 59 61 

Antal utlåningstillfällen med 
cykelpool 

- - 27 7 14 

 
Den sammantagna bedömningen är att verksamheternas klimatpåverkan inte minskar 
tillräckligt. Verksamheternas klimatpåverkan totalt sett är svår att följa upp. 
Energiförbrukningen minskar, vilket är positivt, men kommunen har ingen egen 
produktion av förnybar energi. Vad gäller körsträckor och utsläpp från kommunens egna 
fordon, vilket är en viktig miljöaspekt för kommunen, är utvecklingen bekymmersam. 

Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibespar-
ingar i kommunens fastigheter. Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens 

                                                        

7 Graddagskorrigerad förbrukning, vilket innebär att statistiken tar hänsyn till väder och temperatur olika år. 
8 Preliminära data. 
9 Prognos för förbrukningen 2021. 
10 Genomsnittligt utsläpp per körd kilometer totalt för kommunens samtliga fordon med digital körjournal, 
beräknat utifrån faktiska körsträckor och utsläppsschablon för respektive fordon. 
11 Indikatorn inkluderar Socialförvaltningens fordon, som utgör huvuddelen av kommunens fordonsflotta. 
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fastigheter minskar kontinuerligt. Det beror dels på energiåtgärder som har vidtagits i 
kommunens anläggningar och dels på nybyggnation av mer energisnåla byggnader. Den 
graddagskorrigerade förbrukningen har minskat med 14,2 procent från 107,4 kWh/m2 år 
2016.  

Konvertering från elpanna till bergvärme har skett i en förskola och på två skolor har 
termograferingar skett för att analysera fastigheternas klimatskal och hitta energiläckage. 
På den ena skolan skedde sedan tilläggsisolering. I samband med att kylrum i en 
skolfastighet renoveras så konverteras systemet till att kylas med koldioxid och 
överskottsvärmen vid kylproduktionen återvinns. Belysningsarmaturer med lysrör byts 
successivt ut till mer energieffektiva LED armaturer. Under 2021 har förvaltningarna 
samverkat för att spara värme och energi genom att anpassa och minska drifttiderna för 
ventilation i samband med lov och andra tider som lokalerna står tomma. 

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd 
för omställning till fossilfri fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara 
drivmedel. Arbete med behovsinventering och utveckling laddplatser för kommunens 
verksamheter har inletts. Utredning av etablering av tankställe för biogas och eventuellt 
vätgas i Vallentuna gick in i slutfas i slutet av året. Rapporten har ännu inte färdigställts 
men utredningens slutsats är att kommunen saknar den volym på fordonsflotta och 
upphandlade transporter som krävs för att en kommersiell aktör ska vara intresserad av 
att etablera tankställe för biogas.  

Kommunens transportmiljöpool, som togs i drift under 2020, förväntas öka andelen 
miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och 
på sikt minska fordonsflottans storlek. Tjänstecyklarna har använts sparsamt de senaste 
åren, med största sannolikhet beroende på att många medarbetare arbetat på distans 
under pandemin.  

Andelen miljöklassade fordon var vid årets slut 61 procent12. Kommunen har sex rena 
elbilar i drift i verksamheten. I satsningen Sveriges kvalitetskommun 2020 införskaffade 
kommunen ett antal gasfordon och bensin-gas-hybrider, men alla kan ännu inte köras på 
biogas då tankställe för biogas saknas i kommunen. Fordonsansvarig handläggare har 
under året drivit på kommunens drivmedelsleverantör för att kommunen ska få möjlighet 
tanka förnybar diesel som sänker växthusgasutsläppen markant jämfört med vanlig diesel. 
Pump för HVO100 kommer etableras inom en snar framtid. 

Körsträckorna och utsläppen från kommunens tjänsteresor med bil ökade 2021 (se 
nyckeltal). Socialförvaltningen och främst hemtjänsten står för merparten av 
bilkörningen. Ökningen beror på den extraordinära situationen under pandemin, som 
bland annat inneburit att vissa verksamheter har fått stänga och personal istället har åkt 
ut till kunder, samt att socialförvaltningens kundunderlag ökat under året. och Nämndens 
kundunderlag har också ökat under året.  

                                                        

12 Uppgifter från Miljöfordon Sverige via miljofordonsdiagnos.se.  
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Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

INDIKATOR/NYCKELTAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv.13 3,34 3,18 3,01 - - 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/invånare14 

674 674 649 608 - 

 

De totala utsläppen minskar och utvecklingen mot målet går i rätt riktning. Takten är dock 
blygsam och för utsläpp från transporter, som är den största utmaningen, syns ingen 
minskning det senaste decenniet. Kommunen har begränsad rådighet vad gäller att driva 
på omställningen till fossilfria energislag och minska klimatutsläppen från hushåll och 
företag. 

Utsläppen av växthusgaser i Vallentuna ligger på drygt 3 ton per person och år (Figur 4). 
Det är lägre än rikssnittet, till stor del beroende på avsaknaden av industrier och dylika 
större enskilda utsläppskällor. Samtidigt visar nationella beräkningar att invånarnas totala 
utsläpp inräknat konsumtion och utrikesresor är omkring 9 ton per person och år. För att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader bör de totala utsläppen minska till i 
genomsnitt 1 ton per person och år till 2050. 

Omkring hälften av utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. I 
länet tillhör Vallentuna en handfull kommuner där utsläppen från transporter visat 
ökningar de senaste åren. I flera kommuner i Stockholms län tycks utsläppen från 
transporter minska, om än i blygsam takt i de flesta fall. Under pandemin år 2020 
minskade invånarnas körsträckor14, sannolikt kopplat till att många arbetat hemifrån.  

År 2021 översteg antalet nyregistrerade elbilar för första gången antalet nyregistrerade 
bensinbilar i Vallentuna (Figur 5). Personbilsflottan i Vallentuna omfattar drygt 16 000 
fordon och omställningen till fossilfria drivmedel tar dock tid. De fossila drivmedlen 
dominerar fortfarande i beståndet. Vid årsskiftet 2021/2022 var 85 procent bensin- eller 
dieselbilar, 8 procent var ladd- eller elhybrider, och 3 procent rena elbilar15.  

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att kollektivtrafiken ska utvecklas till ett än mer 
attraktivt färdsätt. Det sker bland annat genom att utveckla Roslagsbanan, nya 
stombussträckor och förberedelser inför försök med anropsstyrd busstrafik i delar av 
kommunen. För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer infartsparkeringar att 
anläggas vid Ormsta station och vid Lindholmens station. Utredning pågår för att anlägga 
en ny cykelparkering i Kragstalund. 

Satsningar på gång- och cykelvägar och cykelparkeringar utgår från prioriteringar av säkra 
skolvägar och cykelpendling. Längs väg 268 planeras gång- och cykelväg, som kommunen 
arbetar för att den ska nå hela vägen till Vallentuna tätort. Första etappen av gång- och 
cykelväg mellan Karby/Brottby och Össeby Garns kyrka har färdigställts. Detaljprojekt-
ering för en gång- och cykelväg norr om Lindholmen har tagits fram.  

Energi- och klimatrådgivningen (EKR), som finansieras med bidrag från 
Energimyndigheten, har fått en nystart under 2021. Vallentuna kommun trädde in i nytt 

                                                        

13 Utsläppstatistiken har två års eftersläpning, nyckeltalet visar senast tillgänglig data. Data kvalitetssäkras 
löpande och justeras i efterhand. Källa: Nationella Emissionsdatabasen/Sveriges Officiella Statistik. 
14 Total körsträckan för alla registrerade bilar i kommunen som varit i trafik någon gång under året dividerat 
med befolkningsmängd. Statistiken har ett drygt halvårs eftersläpning. Källa: RUS/SCB körsträckedata. 
15 Statistik från myndigheten Trafikanalys, fordon i län och kommuner 2021.  
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kluster och delar på två heltidstjänster för rådgivningen med bland andra Täby och 
Österåker. Kommunikation, seminarier och rådgivning har skett löpande under året. En 
kampanj för att sprida kännedom om tjänsten skedde under slutet av året med 
annonsering om EKR i lokaltidningar och på digitala annonstavlor i Vallentuna centrum. 
Tillsammans med vinterns höga elpriser har det medfört en ökande trend för antalet 
rådgivningar, med ett tiotal rådgivningar under hösten, främst till privatpersoner. 

 
FIGUR 4. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER. 

De totala utsläppen i Vallentuna kommun har minskat de senaste decennierna. Utsläppen från transporter  

står för mer än hälften av utsläppen och visar ingen tydlig trend att minska. Diagrammet visar utsläpp av 

koldioxidekvivalenter från olika samhällssektorer fördelat på antal kommuninvånare.  

Källa:  Nationella Emissionsdatabasen/Sveriges Officiella Statistik.  

 

 
FIGUR 5. NYA BILAR.  

Personbilar som helt eller delvis drivs med el har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren. År 2021 var första året 

som antalet nyregistrerade elbilar, el- och laddhybrider var fler än bensin- och dieselbilar i Vallentuna kommun.  

Källa:  Myndigheten Trafikanalys, fordon i län och kommuner 2010-2021.  
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Vallentuna kommun har en hög medvetenhet om kemikalier och 
arbetar löpande för minskad användning och minskade utsläpp av 
kemikalier. Kommunen prioriterar utfasning av potentiellt skadliga 
kemikalier. Barn och ungdomar ska inte utsättas för farliga 
kemikalier i vardagen. Kommunen strävar efter att minska 
plastanvändningen, ersätta plast och syntetiska textilier med 
miljösmartare alternativ samt att köpa in och använda biobaserad 
eller återvunnen plast. 

Vallentuna kommun bidrar till att öka medvetenheten kring 
kemikalier och plast hos privatpersoner och företag. Kommunen 
prioriterar tillsyn och rådgivning kring kemikalier. Kommunen 
prioriterar, som markägare, exploatör och tillsynsmyndighet, att 
arbeta för att förorenade områden ska inventeras, riskbedömas 
och efterbehandlas på lämpligt sätt. 

Nyckeltal kopplat till inriktningen finns ännu inte i nämndernas verksamhetsplaner. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

Bedömningen är att målsättningen är uppnådd vad gäller kemiska produkter , medan 
arbetet med kemikalier i varor och material behöver ta ny fart efter pandemin.  

De verksamheter som använder kemikalier arbetar systematiskt med att minska risker för 
miljö och hälsa, i enlighet med kommunens kemikalierutin. Kommunen ställer 
kemikaliekrav i upphandlingar och vid byggnationer och renoveringar använder 
kommunen verktyget Byggvarubedömningen. Förskolorna arbetar med Kemikaliesmart 
förskola. Kemikaliearbetet sammanfattas i rutan om Kemikalieplanen 2018-2020. 

Kommunen arbetar föredömligt för att minska spridningen av mikroplast från 
konstgräsplaner. Under året har en granulatfälla har installerats i dagvattnet på 
Vallentuna IP för att minimera spridningen av mikroplaster. Mindre grusplaner anläggs 
succesivt med återbrukat konstgräs som fylls med sand istället för granulat för att 
minimera mängden mikroplaster.  

Under pandemiåren har behovet av hygienmaterial ökat och det har inte alltid varit 
möjligt att ersätta plast eller ens köpa in de miljövänligaste alternativen, då efterfrågan 
varit mycket hög i samhället. De initiativ som tidigare togs för att minska förbrukningen 
av plast och engångsartiklar kan återupptas när läget normaliseras. 

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

Bedömningen är att lång väg kvarstår innan målet är uppnått, i synnerhet vad gäller 
arbetet med förorenade områden och medvetenhet om kemikalier och plast. Kommunen 
bedriver rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter som bland 
annat syftar till att minska kemikalieanvändningen och säkerställa en korrekt hantering av 
kemikalier och avfall. Under 2021 har färre planerade tillsynsbesök genomförts på grund 
av coronapandemin. 
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VALLENTUNA KOMMUNS KEMIKALIEPLAN 2018-202016 

Syftet med kemikalieplanen var att styra verksamheten mot ökad medvetenhet om 
kemikalier, minskad användning av kemikalier, utfasning av farliga kemikalier och 
minskade utsläpp av kemikalier. Ambitionen var att kemikalieplanen skulle ge underlag 
till nämndernas verksamhetsplaner och på så sätt stärka kemikaliefrågorna i planering, 
löpande arbete och uppföljning. Utfallet varierar mellan förvaltningarna. Resultaten av 
kemikalieplanen är i korthet:  

1. Ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp 

Upphandlingsprocessen har stärkts med ett obligatoriskt moment kring miljökrav. 
En lathund stöder upphandlande verksamhet i att formulera och följa upp bland annat 
kemikaliekrav och krav kring miljömärkningar. Kompetensutveckling av medarbetare 
kring miljökrav sker återkommande med seminarier och workshops. Ett digitalt 
beställningssystem – webbshop – har införts i kommunen där det finns möjlighet att 
filtrera fram miljömärkta produkter.  

2. Hantera kemikalier klokt 

Kemikalierutinen har implementerats bland annat via kommunens internkontroll och de 
verksamheter som använder kemikalieprodukter arbetar systematiskt med att minska 
risker för miljö och hälsa. Kommungemensamt arbete med stöd för egenkontroll enligt 
miljöbalken pågår, vilket bland annat inkluderar att samordna kemikaliefrågor mellan det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och egenkontroll enligt miljöbalken.  

3. Satsa på kemikaliesmart förskola och skola 

Övergripande handlings- och investeringsplan och förvaltningsövergripande samverkan 
för att arbeta systematiskt i med utfasning av eventuella farliga ämnen i fastigheter har 
inte tagits fram. Samtliga förskoleområden arbetar med kemikaliefrågan. Webbutbild-
ningen Kemikaliesmart förskola, som med fördel genomförs i grupp, har resulterat i egna 
handlingsplaner på ett antal förskolor. Flera förskolor har sett över sina inköp och 
material i lärmiljöerna med avseende på kemikalier. 

4. Bygg och renovera kemikaliesnålt 

Kommunen använder verktyget Byggvarubedömningen för att säkerställa såväl aktuell 
kompetens som hållbarhetsbedömda material och varor. Nytto- och kostnadsanalys för 
kravställande enligt standard för miljöbyggnad har inte tagits fram. Material som 
innehåller farliga ämnen byts ut när underhållsåtgärder utförs i kommunens fastigheter. 
Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande där markanvisning ingår. 

5. Hantera avfall och farligt avfall korrekt 

Träget arbete pågår för att se till att alla kommunens verksamheter har förutsättningar 
att sortera avfall, hantera farligt avfall korrekt och återvinna elektronik- och elavfall. IT-
utrustning utom telefoner samlas in central för återbruk och återvinning. Kärl för farligt 
avfall har köpts in till kommunens verksamheter, inte minst till skolor. Rutiner för 
hantering och bortskaffande av farligt avfall är inom kort redo att implementeras. Arbete 
med cirkulär hantering av bygg- och rivningsavfall är påbörjat i enlighet med kommunens 
avfallsplan och dess periodmål till år 2023. 

6. Följ upp och utvärdera kemikaliearbetet 

Tillsynen kan stärka kommunens kemikaliearbete via verksamheternas egenkontroll 
enligt miljöbalken. Kommungemensamt arbete med stöd och verktyg för egenkontrollen 
pågår, vilket inkluderar metoder för uppföljning av kemikaliearbete. Ändamålsenliga 
nyckeltal för har inte kunnat identifieras.  
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Vallentuna kommun säkrar ekosystemtjänster och en långsiktigt hållbar 
grön infrastruktur, med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv, genom 
såväl skydd som hållbart brukande och nyttjande. Vallentunas identitet, 
rika historia och attraktivitet stärks genom att naturmiljöer, värdefulla 
kulturmiljöer, landskapskaraktärer och tätortsnära grönstrukturer 
bevaras, förvaltas och används som en resurs vid utveckling.  

Vallentuna kommun tillvaratar vårt kultur- och natursköna läge och 
strävar efter att bli en regional knutpunkt för människor som vill vistas i 
natur. Kommuninvånare och besökare har god tillgång till olika typer av 
grönområden och kulturmiljövärden, anläggningar för ett rikt friluftsliv, 
naturvägledning och upplevelser av naturen i såväl tätort som på 
landsbygd. Kommunen underlättar och uppmuntrar friluftsliv och 
vistelse i natur för att bidra till ökad miljömedvetenhet och bättre 
folkhälsa. 

Nyckeltal kopplat till inriktningen finns ännu inte i nämndernas verksamhetsplaner. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

Den sammantagna bedömningen är att målsättningen är på god väg att nås. Samtidigt 
krävs att kommunen kontinuerligt upprätthåller god hänsyn så att natur- och 
kulturmiljövärden inte går förlorade. 

Hänsyn till natur och ekosystemtjänster är en viktig aspekt i fysisk planering. En 
omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, för att ge möjlighet 
att ta hänsyn till ekosystemtjänster i kommunens lokala planering och beslut. Analysen 
ger underlag för bland annat pågående och kommande fördjupade översiktsplaner, 
detaljplaner och exploateringar. Analysen är kommunövergripande och ger ett strategiskt 
underlag över områdens förutsättningar att leverera eller inte leverera en mängd olika 
ekosystemtjänster. Med analysen är det möjligt att dra översiktliga slutsatser för större 
områden samt till vilka tjänster fördjupande studier för exempelvis detaljplaner bör 
fokusera på.  

En utredning av hur kommunen kan ställa miljömässiga krav på arrendatorer av 
kommunens mark landade i att den arrendator som ger bäst miljöpåverkan tilldelas 
arrendet när det finns flera intressenter. Vilka miljöaspekter som bedöms beror på 
arrendets karaktär och kan handla om åtaganden som gagnar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster eller till exempel mockning av hagar. 

Flera förvaltningar har samverkat i kommunens satsning på Friluftslivets år 2021 (se 
ruta). 

                                                        

16 Kemikalieplanens utfall har analyserats under året och redovisas därför med ett års fördröjning. 
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Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

Utvecklingen mot målet har varit mycket positiv under året, beroende dels på kommunens 
aktiva genomförande av Friluftslivets år och dels på att utövandet av friluftsliv och vistelse 
i natur ökat betydligt under pandemin. Synergierna mellan kommunens satsning på fysisk 
aktivitet i skolorna och naturpedagogik tas omhand och stärks. 

Kommunen genomförde flera aktiviteter och kommunikationsinsatser kopplade till den 
nationella kampanjen Friluftslivets år 2021 (se ruta). Skyltar om allemansrätten och 
påsholkar från Håll Sverige Rent har monterats vid välbesökta områden och rastplatser. 
Promenadstråket runt Vallentunasjön har under sommaren fått en första upprustning 
längs den östra sidan med bland annat spång, nytt grus och slyröjning.  

Kommunen har utökat informationen på webbsidor och utvecklat den digitala 
friluftsguiden Naturkartan med turtips, naturområden, friluftsaktiviteter och besöksvärda 
platser. Kommunen har deltagit i pilotprojekt för audioguider via Naturkartan-appen och 
nu finns tillgängliga audioguider längs med Pilgrimslederna som informerar om både 
natur- och kulturmiljön. En guide för 4,5 km kanotpaddling längs Långhundraleden har 
tagits fram och publicerats i Naturkartan.  

Kommunen erhöll statligt bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för utveckling 
av skolskogar vid kommunens grundskolor; förstudier och projektering av friluftsområde i 
Gävsjödalen; samt för att öppna upp naturcentrum i Örstastugan vid Angarnssjöängen. 
Arbete med förstudie för Gävsjödalen startade i slutet av året. Dialog förs med 
Länsstyrelsen som förvaltar den statligt ägda Örstastugan för att få till stånd erforderliga 
renoveringar och kommunen planerar att etablera naturskoleverksamhet i stugan. Under 
hösten sökte kommunen LONA-bidrag för att tillsammans med fem andra kommuner 
utveckla Roslagsleden. 

Skolskogar är en fortsättning på det utvecklingsarbete som läsåret 2019-2020 startade 
mellan flera förvaltningar med syfte att stärka arbetet med miljö, natur, friluftsliv och 
fysisk aktivitet i grundskolan. Projektet skolskogar ska möjliggöra praktisk tillämpning av 
den kompetensutveckling i friluftsliv och utomhuspedagogik som kommunens 
fritidspersonal genomgått under föregående läsår i projektet "Naturpedagogik på 
Vallentunas fritids". En förstudie till skolskogar inleddes under hösten 2021 för att utreda 
nästa mer omfattande steg med etablering av skolskogar, vilket innebär att material tas 
fram så att närnaturen kan användas i undervisningen i olika skolämnen. 

Metoden med betande får för att bekämpa den invasiva växten jätteloka har fortsatt under 
året. 
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FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 

Under 2021 genomförde Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket och tillsammans 
med över 300 aktörer det nationella projektet Friluftslivets år. Projektet syftade till att få fler 
människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om 
friluftslivets värden och allemansrätten. 

Vallentuna kommun uppmärksammade projektets olika teman varje månad, framförallt på 
sociala medier. Friluftslivets värden har varit i fokus internt i flera projekt, särskilt inom 
kulturnämndens verksamheter men också skolan. I tät samverkan med föreningslivet 
arrangerades många olika aktiviteter under året, inte minst under april månad under parollen 
Hela Sveriges Friluftsdag – varje dag! (se ”bingobrickan” nedan). Under den nationella 
slutkonferensen i december medverkade Vallentuna kommun vid Håll Sverige Rents 
seminarium "10 tips som minskade skräpet i naturen 2021."  
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Vallentuna kommun verkar för god vattenkvalitet och säkerställer sina 
åtaganden för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Medveten 
vattenplanering i Vallentuna skapar förutsättningar för att bevara och 
stärka en mångfald av arter och livsmiljöer i sjöar och vattendrag, 
stärker natur- och rekreationsvärden, samt minimerar risken för att 
vattenkvaliteten i kommunens vatten försämras. Vattenmiljöernas 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, förvaltas och 
användas som en resurs vid utveckling.  

Vallentuna kommun samverkar med markägare, verksamhetsutövare, 
företag, föreningar och grannkommuner för att motverka och åtgärda 
övergödning och föroreningar. Kommunen erbjuder proaktiv tillsyn och 
rådgivning. Kommunen främjar initiativ till att restaurera och återskapa 
vattenmiljöer till sin naturliga form och funktion. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska samt Invånarnas och 

företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka 

INDIKATOR/NYCKELTAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillsyn avlopp, antal - 194 78 175 160 

Avlopp med åtgärdskrav, antal17 - - - - 86 

 
Bedömningen är att kommunens vattenvårdsarbete utvecklas mycket positivt i riktning 
mot målsättningarna. Det kommer dock ta lång tid innan det går att se tydliga effekter i 
miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Därtill har kommunen begränsad rådighet kring att 
genomföra vattenvårdsåtgärder och den samverkan med markägare och verksamhets-
utövare som börjat etableras behöver ges fortsatt prioritet. 

Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i januari 2021. En av de stora 
utmaningarna för Vallentuna är övergödning. En viktig del av kommunernas beting i 
vattenförvaltningen är miljöavdelningens tillsyn på enskilda avlopp, hästgårdar och 
lantbruk. Under början av 2021 inleddes tillsynsarbetet med att enkäter skickades ut till 
fastighetsägare för att få reda på status på avlopp, varpå 160 platsbesök genomfördes. 
Tillsyn på hästgårdar och lantbruk har genomförts som planerat och kommunen har 
deltagit i Jordbruksverkets projekt kring hästgårdstillsyn för 2021. Den relativt höga 
andelen avlopp med åtgärdskrav visar att den tillsyn som bedrivs är nödvändig och leder 
till faktiska förbättringar genom att fel hittas och åtgärdas. 

Vallentuna kommun beviljades under våren bidrag för samtliga fem vattenvårdsprojekt 
som kommunen ansökt om: Vallentunasjön lågflödesmuddring; Snapptunaån; fortsatt 
utredning och samverkan för vattenvård i Åkerströmmen; lokala åtgärder för hästgödsel 
vid Vallentuna ridskola; samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för restaurering 
av Gävsjön. Åtgärdsförslag för restaurering av Gävsjön (Figur 6) har tagits fram och 

                                                        

17 Antal avlopp med åtgärdskrav är en ny indikator från 2021. 
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diskuterats med intresseföreningar. Vidare arbete med ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet startade under senhösten. 

Inom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan fortsatte arbetet att möjliggöra åtgärder 
under året. Vallentuna kommun månar om samverkan med markägare och markav-
vattningsföretag och har initierat arbete med att i fält bedöma hur dräneringen fungerar. 
Därtill har mätutrustning hyrts in som mäter vattenflödet i Holmbroån. Kommunen 
ordnade ett vattendialogmöte i mars och flera informationsinsatser om strukturkalkning 
har genomförts. Inom Oxunda vattensamverkan pågår exempelvis arbete med att ta fram 
en åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning.  

I Vallentunasjön resulterade årets reduktionsfiske i 12 ton vitfisk. Vallentuna och Täby 
kommun har med bidrag från Baltic Sea Action Plan Fund köpt in utrustning för lågflödes-
muddring av bottensediment och sediment började bärgas under augusti. Förberedelser 
pågår för tvåstegsdiken och dagvattendamm i Snapptunaån samt för att testa urskiljning 
av sediment från E.On:s sjövärmeverk18, i syfte att minska tillförseln av näringsämnen. 

Arbetet med Våtmarksparken har tagit fart under året då projektering upphandlats och 
startat. Våtmarksparken ska främst omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna men 
även rena del av åvattnet från Ormstaån. Planen är att anlägga tre separata dammar med 
växtlighet som syftar till såväl rening som till att gynna biologisk mångfald och att öka 
rekreationsvärdet i det tätortsnära naturreservatet Björkby-Kyrkviken. Under året har 
kommunen ansökt om dispens från reservatsföreskrifterna för Våtmarksparken. 

Fett- respektive oljeavskiljare har installerats på tre förskolor och på gymnasiet för att inte 
fett och olja ska följa med ut i avloppsvattnet och störa processen i reningsverket. 
Planering pågår för utbyggnad av fettavskiljare i alla kommunala lokaler med större kök. 
 

 

FIGUR 6. RESTAURERING AV GÄVSJÖN. 

Gävsjön är en kraftigt igenvuxen sjö som dikades för ungefär hundra år sedan. Kommunen vill restaurera sjön  

och återskapa livsmiljöer för att stärka den biologiska mångfalden och öka sjöns värde för friluftsliv och 

naturupplevelser. Källa: Åtgärdsförslag för restaurering av Gävsjön, rapport från WRS hösten 2021.   

                                                        

18 Projektet beviljades bidrag från statliga LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, i februari 2022. 
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Vallentuna kommun strävar efter att ställa höga miljökrav vid 
upphandling av produkter, tjänster och entreprenader, i synnerhet vad 
gäller miljö- och hälsofarliga ämnen. Kommunen har en helhetssyn på 
hållbarhet i upphandling och strävar efter att tillämpa ett 
livscykelperspektiv. Kommunen prioriterar miljömärkning vid inköp.  

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att stimulera och underlätta för 
invånare och företag att konsumera hållbart. Kommunen främjar 
hållbart företagande, miljöinnovation och livsmedelsproduktion i 
Vallentuna. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

INDIKATOR/NYCKELTAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel lokala, svenska livsmedel i livsmedelsinköp 
till offentliga måltiden (%) 

- - - - 37,9 

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram livsmedel 
(kg CO2e) 

- - - 1,6 1,9 

 
Upphandling är ett viktigt styrmedel för miljö och ett effektivt instrument för att uppnå 
miljömål och bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. Bedömningen är 
att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp ökar successivt. 

Kommunen fortsätter arbetet med att stödja kravställande i upphandling och miljömedv-
etenhet vid inköp. En grupp med representanter från samtliga förvaltningar – CEUpp-
gruppen för cirkulär ekonomi i upphandling – formerades i slutet av 2020 för att stötta 
beställarna att formulera miljökrav. Under 2021 har gruppen erhållit kompetensut-
veckling och samarbetat för att utveckla miljöhänsynen i upphandlingar. En lathund för 
miljökrav i upphandling lanserades internt under våren och har nu börjat etablera sig på 
förvaltningarna. 

Vallentunas måltidsverksamhet arbetar för att öka inköpen av svenska och lokala 
livsmedel. Under 2021 stod svenska livsmedel för 37,9 procent av inköpen, varav 4,1 
procent är nötfärs från Vallentuna eller lokalproducerad tofu. Vallentuna kommun var 
under året en av fyra utvalda kommuner i den nationella satsningen Ett nytt recept för 
skolmåltiden. För att utveckla upphandling av hållbara livsmedel har kommunen arbetat 
med idén Vallentuna matmarknad, för att genom ett dynamiskt inköpssystem öppna upp 
för mindre, lokala producenter och innovativa start-up-företag att sälja sina produkter och 
tjänster till kommunen.  

Skolmåltidens klimatpåverkan mäts i utsläpp per kilo livsmedel. Vallentunas utfall för 
2021 på 1,9 kg CO2e (se nyckeltal) är i linje med medelvärdet för kommuner och regioner 
som använder samma system för uppföljning. Fortsatt arbete sker för att ytterligare sänka 
skolmåltidens klimatpåverkan genom att till exempel servera mer grönsaksrätter. 



 

 

24 

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

Konsumtionsfrågor adresseras indirekt gentemot kommuninvånare i olika sammanhang, 
såsom i kulturverksamhetens programutbud, i klimatfrågor och i avfallsarbetet. I 
läroplanerna för förskola, skola och gymnasium ingår mål för elevernas kunskaper om och 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. I det 
nationella projektet Ett nytt recept för skolmåltiden har kommunen arbetat med att 
stärka skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget. Vallentuna kommun 
utvecklade och testade under året konceptet ExplorEAT, som handlar om att låta eleverna 
på flera olika sätt utforska och utveckla sina kunskaper om hållbar mat. (se ruta).  

 
ExplorEAT 

Dag 1 välkomnades eleverna till en interaktiv labyrint där de fick känna, lukta, titta för att få  
en känsla för den hemliga råvaran. Sista stationen var en smakstation. Endast 10 av skolans  
230 elever kunde pricka in att det var just tofu, som kom från en producent i Vallentuna. 

  

Dag 2 jobbade pedagoger och elever med i klassrummen med de globala hållbarhetsmålen,  
vad som är ohållbart och de fick ta reda på vad som är hållbart med sojabönan och tofu. 

Dag 3 genomfördes en provsmakning för åk 5-6 av tre olika rätter med tofu. Den vinnande 
rätten – pulled tofu taco – serverades senare till lunch för hela skolan. 
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Vallentuna kommun ökar kontinuerligt medarbetarnas miljö-
medvetenhet och miljökompetens. Medarbetarna har bra koll på 
kommunens uppdrag och lagstiftning inom miljöområdet. Kommunen 
följer och kommunicerar effekterna av kommunens miljöarbete med 
hjälp av nyckeltal. Miljöhänsyn och långsiktighet är centralt i hållbar 
samhällsplanering och byggande. 

Vallentuna kommun prioriterar miljö som en del i att öka attraktiviteten 
för invånare och företag. Kommunen har en aktiv kommunikation kring 
tillståndet i miljön, kommunens miljöarbete och information som 
underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan. 
Kommunen levandegör miljöfrågor genom naturvägledning. Kommunen 
tar initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och 
organisationer. Kommunens förvaltningar stödjer skolornas och 
förskolornas pedagogiska arbete med lärande för hållbar utveckling. 

Kommunens egen miljöpåverkan ska minska  

Förutsättningarna för att målsättningen ska nås är till stor del på plats. Samtidigt har 
pandemin påverkat medarbetarnas vardag betydligt och medfört att flera verksamheter 
haft fokus på annat än miljöfrågorna. För att bibehålla miljömedvetenhet inom 
organisationen krävs såväl tydliga styrsignaler om att miljöarbetet är prioriterat, som 
återkommande insatser för att främja medarbetarnas engagemang. 

Intresset för miljöfrågor hos medarbetarna är påtagligt. Miljöombuden fyller viktiga 
funktioner i att initiera och stödja miljöarbetet i sina respektive verksamheter. Det har 
varit blygsamt med aktiviteter för hela det interna nätverket under pandemiåren. Under 
året har två kommungemensamma träffar skett - på våren med fokus på avfallsplanen och 
uppföljning av miljöarbetet, samt på hösten med tema verksamhetsplanering och 
samarbete i gemensamma miljöaktiviteter.  

I princip alla medarbetare har gjort kommunens miljöutbildning och den ingår fortsatt i 
introduktionen av nya medarbetare. Personal på kultur- och fritidsförvaltningarna samt 
sommarjobbare utbildades under sommaren i naturvägledning. 

Invånarnas och företagens möjligheter att göra miljömässigt hållbara val 
ska öka 

Arbete pågår brett inom kommunens verksamheter som bidrar till en positiv utveckling 
mot målsättningen. Miljökommunikation är dock färskvara och kontinuerligt arbete 
krävs. 

Strategiska miljöbedömningar av planer och program görs i planprocessen. Hållbarhets-
konsekvensbedömning som beaktar sociala och ekonomiska dimensioner arbetas fram i 
samband med fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna och arbete pågår med 
hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. En 
omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som underlag för 
bland annat fysisk planering (läs mer under inriktningen Natur och landskap). 
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En klimatanpassningsplan är under framtagande som underlag till att anpassa befintliga 
miljöer och som underlag för den fysiska planeringen. Arbete med att komplettera 
markanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö har påbörjats, liksom en checklista för 
avfallshantering i planprocessen samt framtagande av riktlinjer för hållbart byggande.  

Den pedagogiska verksamheten med ledning av läroplanerna för förskola, skola och 
gymnasium är den kanske viktigaste nyckeln till ökad miljömedvetenhet i samhället. 
Läroplanerna har flera mål för elevernas kunskaper om och förståelse för natur, miljö och 
hållbar utveckling. Som ett första steg i att stötta pedagogerna har kommunens fritidshem 
ett särskilt miljöuppdrag. Miljöpaket, pedagogiska program med olika miljöteman för 
fritidshemmen, togs fram 2019 för att kunna användas löpande på fritids. Utvecklings-
arbete pågår för att bredda de centrala förvaltningarnas insatser för att stödja det 
pedagogiska arbetet med lärande för hållbar utveckling, vilket under året haft fokus på 
skolmåltiden (se avsnittet Hållbar konsumtion och upphandling). 

Kommunens kulturverksamheter har goda möjligheter att öka allmänhetens kunskap och 
medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och skapa ett ökat 
intresse för dessa frågor. Den dagliga kulturverksamheten har med anpassningar 
upprätthållits i stor utsträckning trots coronapandemin. Under hösten har flera 
kulturarrangemang och projekt genomförts kopplade till miljö och klimat. Några exempel 
på det är Vattenmannen & Speed med tema miljö och vatten samt Skapande skola-projekt 
för grundskolorna som samtliga under höstterminen direkt eller indirekt handlat om 
klimatfrågan. Under året har ett statligt finansierat projekt med dansgruppen Arkeolog 8 
som kommunkoreografer arbetat tillsammans med barn, unga och vuxna med olika 
perspektiv, händelser och projekt för att reflektera och inspirera till klimatomställning 
genom konstnärliga upplevelser. 

I syfte att sprida kunskap om klimatfrågan och hållbara val medverkade kommunen under 
Klimatdagen i Kulturhuset i november, som arrangerades av nätverket Klimatsmart 
Vallentuna. Kommunens energi- och klimatrådgivare var på plats för att svara på 
besökarnas frågor och boka rådgivningssamtal. Kommunen samlade in synpunkter på 
cykelvägar i kommunen och demonstrerade elcyklar, presenterade skolmåltidsprojekt, 
kungjorde det vinnande bidraget i tävlingen under Skräpplockardagarna, samt 
marknadsförde besöksmål i Vallentuna för ”hemester”. Bok- och läsinspirerande 
medieskyltning har under året ordnats i biblioteket i syfte att sprida kunskap om tema 
klimat, miljö och hållbarhet ur olika synvinklar. 

Kommunstyrelsen utsåg Linda Lönnqvist och Vallentuna REKO-ring till kommunens 
miljöstipendiat 2021. Stipendiaten har varit en drivkraft i att initiativet, som möjliggör för 
konsumenter att handla lokal mat i säsong direkt från odlaren eller tillverkaren, vuxit och 
spritts i länet med raketfart.  

På vallentuna.se finns information om kommunens ambitioner och arbete med 
utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin. Kommunens verksamheter är dock generellt 
sett ganska dåliga på att kommunicera sitt miljöarbete och dess resultat. Arbetssätt och 
kanaler för att spegla kommunens verksamhetsuppföljning kan med fördel utvecklas. 
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Kommunstyrelsen 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall  

Målet bedöms vara uppfyllt. När Vallentuna växer är målsättningen att den stora 
potential som kommunens läge och närheten till världen ger tillvaratas. Utvecklingen 
och tillväxten sker hållbart utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. 
Inom det kommungemensamma målet kopplat till varaktighet bedöms detta skett 
med en rad aktiviteter under året, bland annat har kommunens miljöcertifiering 
förnyats, en ny avfallsplan har antagits där andelen avfall ska minska och den 
cirkulära ekonomin öka. Den sociala hållbarheten stärks genom de aktiviteter som 
ingår i den nya handlingsplan som Tryggare Vallentuna beslutat om. 

Under kommungemensamma målet bedöms fyra av fem nämndmål vara helt 
uppfyllda, målet om att minska kommunens egna klimatpåverkan är delvis uppfyllt. 
Kartläggning pågår för källsortering i flera egna verksamheter inklusive utbyggnad 
för att möjliggöra källsortering. En gemensam övergripande aktivitet har tagits fram 
för alla verksamheter inom kommunen för att bidra till att nå målen i Avfallsplan 
2021-2032. Det gäller bland annat öka återbruk, återvinning, insamling av matavfall 
och främja cirkulära lösningar i inköp och upphandling. Kartläggningen av 
kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen 
kommuniceras internt och externt för att stärka kommunens arbete med målet. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Miljöarbetet 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela 
kommunen med stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och 
klimatstrategi. Vallentuna kommun når år 2021 plats 53 av 290 i rankningen av 
Sveriges miljöbästa kommun. Rankningen skedde under våren och då visade en 
jämförelse med andra kommuner att Vallentuna bland annat behöver minska 
utsläppen av växthusgaser och förbättra insamlingen av matavfall. Kommunen har 
förbättrat resultatet från plats 233 år 2016. Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör 
rankningen årligen baserat på en bred undersökning av kommunernas miljöarbete 
och rankningen speglar miljöarbetet överlag.  

I det utåtriktade miljöarbetet i kommunstyrelsens verksamheter har 
fokus under 2021 varit på fossilfrihet, matavfall, skräpplockning, 
vattenkvalitet och ekosystemtjänster. Obligatorisk insamling av 
matavfall för småhus har införts. Under vårens Skräpplockardagar 
deltog rekordmånga barn och unga från förskolor och skolor i 
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kommunen. Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som 
inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling av 
infrastruktur för förnybara drivmedel. Kommunen har under våren erhållit statligt 
bidrag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om samt för tre av 
fem naturvårdsprojekt. Under november lämnades ytterligare tre ansökningar om 
statliga bidrag, kommunen väntar på godkännande. 

Arbetet med social hållbarhet 

Kommunstyrelsen har för 2021-2022 fastställt en handlingsplan med ett antal 
fokusområden gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete med koppling till Vallentuna kommuns folkhälsomål. Arbetet ligger i fas med 
planeringen. Handlingsplanen inkluderar både situationell brottsprevention, metoder 
som ska förhindra eller försvåra möjligheten att begå brott genom att exempelvis 
påverka själva miljön samt social brottsprevention, metoder som ska minska viljan 
hos människor att begå brott. Fokusområden för Tryggare Vallentunas handlingsplan 
2021-2022 är: 

• Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö 
• Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor 
• Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa 
• Förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

• Förebygga uppkomsten av brott och våld 

Kommunstyrelsen har även en särskild målsättning att utveckla mottagande och 
etablering av nyanlända med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny modell för 
samverkan med civilsamhället antogs under våren av kommunstyrelsen och ersatte 
den tidigare modellen. Det operativa mottagandet bedrivs i nära samverkan med 
socialnämndens verksamheter, för att lyfta arbetsmarknadsperspektivet tidigt under 
etableringsperioden. Regelbundna möten med Arbetsförmedlingen sker också 
gemensamt. 

Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport 

Trafikverket har under året beslutat om riksintresseprecisering för Stockholm 
Arlanda Airport. Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med 
riksintresset i form av befintliga och framtida markanspråk respektive 
påverkansområden som ska tas hänsyn till i olika tillståndsprövningar som till 
exempel detaljplanering och bygglovsprövning. Vallentuna berörs av flera av 
flygplatsens påverkansområden. Nuvarande influensområde som berör stora delar av 
västra Vallentuna har minskat vilket för Vallentunas del är positivt i ett miljö- och 
utvecklingsperspektiv. Samtidigt har ett helt nytt påverkansområde för lågfartsflyget 
införts. Lågfartsområdet innebär konsekvenser för Vallentuna kommun och flertalet 
fastighetsägare. Lågfartsområdet kan komma att få en direkt påverkan på 
kommunens möjligheter på sikt att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. 
Bland annat hotas cirka 5 000 bostäder i kommunens övergripande fysiska planering 
inklusive cirka 1 200 bostäder som ingår i kommunens bostadsåtagande inom 
Sverigeförhandlingen. Därtill kan lågfartsområdet komma att försvåra det 
delregionala intresset att förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Hur omfattande 
konsekvenserna blir kommer successivt att klargöras de närmaste åren via beslut och 
tolkningar av anspråket av andra myndigheter. 
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 Mål delvis uppfyllt 

Kommunen ska utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens 
egen miljö- och klimatpåverkan med fokus på hållbar upphandling, ökad 
källsortering och fossilfri energi. Kommunen ska aktivt minska sin klimatpåverkan 
och nå visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser genom alternativa och 
innovativa energilösningar, energieffektivisering och fossilbränslefria tjänsteresor. 
Vallentuna kommun ska sträva efter att ställa höga miljökrav i upphandling, tillämpa 
ett livscykelperspektiv och prioritera miljömärkning vid inköp. 

Motiv till bedömt utfall 

Målet bedöms inte vara helt uppnått. Ett brett och systematiskt miljöarbete har de 
senaste åren etablerats inom hela kommunen med stöd av certifieringen enligt ISO 
14001 samt kommunens miljö- och klimatstrategi. Som ett resultat erhöll kommunen 
ett femtiotal positiva iakttagelser och endast två avvikelser vid årets miljörevision. 
Kommunen klättrade också i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. 

Inom delen att utveckla det systematiska miljöarbetet ligger arbetet således i fas. För 
den del av målet som gäller att minska kommunens egen klimatpåverkan är 
kommunen på god väg men har inte helt nått i mål. Arbete inom flera områden pågår 
men har ännu inte givit några tydliga effekter. Inom området upphandling ligger 
arbetet i fas. Den sammantagna bedömningen är att kommunen behöver arbeta mer 
för utökad källsortering i verksamheterna och att större andel av fordonsflottan 
består av miljöklassade fordon för att målet ska nås. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Systematiskt miljöarbete 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela 
kommunen med stöd av certifieringen enligt ISO 14001 samt kommunens miljö- och 
klimatstrategi. Strategin lyfter fram sju inriktningsområden och utgör underlag för 
nämndernas mål. Tydliga prioriteringar via nämndernas verksamhetsmål är mycket 
viktiga för förvaltningarnas resurssättning och avvägningar i miljöarbetet. 

Vallentuna kommun behåller certifieringen enligt ISO 14001. Revision och så kallad 
omcertifiering av kommunens miljöledningsarbete enligt ISO 14001 genomfördes av 
Svensk Certifiering AB i april. Miljörevisionen resulterade i ett femtiotal positiva 
iakttagelser, sex förbättringsförslag samt två avvikelser. Avvikelserna handlar om 
förutsättningar för källsortering i kommunens olika verksamheter samt om 
genomförandet av ledningens genomgång. 

Energi och fossilfrihet 

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar 
stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling av infrastruktur för 
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förnybara drivmedel. Kommunens interna transportmiljöpool har 
tagits i drift och förväntas öka andelen miljövänliga transportslag 
inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt 
minska fordonsflottans storlek. Transportmiljöpoolen består av två 
elbilar, en elcykel, fyra cyklar och SL-kort. Transportmiljöpoolen 
syftar bland annat till kostnadseffektivitet och fossilbränslefria resor 
i tjänsten. En utredning av tankstation för biogas pågår, samt utbyte av fordon med 
fossila bränslen till förmån för miljöklassade fordon inom kommunens fordonsflotta. 
Utvecklingsarbetet fortgår bland annat med stöd av en TCO-analys ("total cost of 
ownership") för olika fordonstyper. En viktig förutsättning för utbyte av fordon med 
fossila bränslen är att det finns tankstationer i närheten och en utbyggd 
laddinfrastruktur. En inventering av behov av laddplatser för kommunens 
verksamheter har inletts. En projektledare och projektgrupp är tillsatt med uppdrag 
att se över och utveckla laddinfrastrukturen samt se över olika statliga 
bidragsmöjligheter. Vid årets slut klassas 61 procent av kommunens totala 
fordonsflotta som miljöfordon. Genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
förbättras kommuninvånarnas möjlighet till arbetspendling med cykel. En annan 
satsning är att bygga ut infartsparkeringar för att öka arbetspendling med 
kollektivtrafik. Bland annat byggdes en ny infartsparkering vid Bällstaberg under 
2020 och inom en tvåårsperiod planeras utbyggnad vid Ormsta station och vid 
Lindholmens station. 

Gällande kommunägda lokaler så har det utförts en konvertering från elpanna till 
bergvärme i en förskola. På två skolor har utredningar utförts gällande 
termograferingar. Termograferingar är ett verktyg för att analysera klimatskalet på en 
fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader, hitta värmeläckage och ta fram 
åtgärder för att se till att bibehålla värmen kvar i huset. Några av åtgärdsförslagen var 
att tilläggsisolera och det arbetet pågår i en skola. I samband med att kylrum 
renoveras så konverteras systemet till att kylas med koldioxid (CO2) och 
överskottsvärmen vid kylproduktionen återvinns. Under 2021 har konvertering 
utförts på Rosendalsskolan Norra. Belysningsarmaturer med lysrör byts successivt ut 
till mer energieffektiva LED armaturer. Utbyggnad av fettavskiljare har utförts på 
Karby- Ekeby- och Rosengårdens- förskolor. I Gymnasiet har en ny oljeavskiljare 
installerats. Åtgärderna genomförs för att inte fett, olja och slam ska följa med ut i 
avloppsvattnet. Planering pågår för utbyggnad av fettavskiljare på samtliga lokaler 
med större kök. Under 2021 har teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och 
ungdomsförvaltningen samverkat för att anpassa och minska drifttiderna för 
ventilation i samband med lov och andra tider som lokalerna står tomma för att spara 
värme och energi. 

Hållbar upphandling 

Kommunen fortsätter arbetet med att öka miljöhänsynen vid upphandling och inköp. 
En lathund för cirkulär ekonomi och miljökrav i upphandling 
lanserades internt under våren och har nu börjat etablera sig på 
förvaltningarna. En CEUpp grupp (cirkulär ekonomi i upphandling) 
har etablerats med representanter från samtliga förvaltningar för att 
bland annat stötta beställarna att formulera miljökrav som går att 
följa upp. 
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Återvinning och återbruk 

En intern organisation har under de första tertialen etablerats för att 
i samverkan med SÖRAB genomföra Avfallsplan 2021-2032, som 
beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2020. Avfallsplanen 
innehåller kommunens mål för avfallshanteringen och en 
handlingsplan för att uppnå målen. Kommunen försöker få 
invånarna att minska sitt avfall och att källsortera. Därför är det angeläget att 
kommunens egna verksamheter också sorterar avfall för återvinning och minskar 
avfallsmängderna.  

Verksamheterna har olika förutsättningar att källsortera. Bland utmaningarna finns 
utrymmesbrist i soprum såväl som svårigheter att placera kärl inne i lokalerna. 
Systematiskt arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att införa 
källsortering pågår och en arbetsgrupp har arbetat fram förslag till lösningar för att 
åstadkomma källsortering och korrekt hantering av farligt avfall för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har finansierat inköp av källsorteringsutrustning till 
prioriterade verksamheter såsom skolor. En gemensam avfallsaktivitet som anpassas 
till respektive verksamhet har diskuterats fram med kommunens miljöombud och 
beslutats i kommunens ledningsgrupp. Syftet är att kommunens alla verksamheter 
ska bidra till att nå målen i Avfallsplan 2021-2032. 

 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Andel kommunala enheter som har 
källsortering 

51 % 52 % 40 % 38 % - 

Miljöbilar i kommunorganisation, 
andel (%) (Kolada Agenda 2030 och 
Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) 

61 % 59 % 47 % 48 % 51 % 

Antal utlåningstillfällen med 
cykelpool 

14 7 27 - - 

 

 Mål uppfyllt 

Kommunen ska underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 
och minska sin klimatpåverkan. Fokusområden ska vara att främja fossilfrihet och 
hållbar mobilitet, öka insamling av matavfall, stärka ekosystemtjänster och förbättra 
vattenkvalitet. Den fysiska planeringen ska främja att minska miljö- och 
klimatpåverkan och säkerställa klimatanpassning. Hållbarhetsprogram tas fram i 
dialog med andra aktörer för större nybyggnationsområden. Markanvisningar ska 
främja innovativa hållbarhetslösningar. Åtagandena för att uppnå 



 

 

33 

 

 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska säkerställas och kommunen ska verka för god 
vattenkvalitet och minskad övergödning i samverkan med markägare, 
verksamhetsutövare och grannkommuner. 

Motiv till bedömt utfall  

Målet bedöms vara uppnått. Med stöd av miljö- och klimatstrategin och dess sju 
inriktningar pågår ett aktivt och utåtriktat miljöarbete i kommunstyrelsens 
verksamheter med fokus på fossilfrihet, matavfall, vattenkvalitet och 
ekosystemtjänster. Kommunikation och stöd för att underlätta för invånare och 
företag att göra miljö- och klimatsmarta val är centralt. Bland annat förs dialog med 
Näringslivsrådet kring att utveckla samverkan mellan företag och med kommunen för 
att tillsammans stärka miljöarbetet. Vallentuna kommun samarbetar med flera andra 
kommuner om energi- och klimatrådgivning som riktar sig till privatpersoner och 
företag för gratis rådgivning. I den fysiska planeringen utvecklas markanvisningsavtal 
med kompletterande riktlinjer kring miljö och avfallsfrågor hanteras tidigt i 
planprocessen. Många projekt och aktiviteter pågår för en förbättrad vattenkvalitet, 
fem pågående vattenvårdsprojekt har beviljats statliga bidrag. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Miljö i fysisk planering 

Kommunens översiktsplan med sikte på 2040 antogs av kommunfullmäktige under 
2018 och har sin utgångspunkt i visionen och hållbar utveckling. Generellt tas olika 
typer av hållbarhetsprogram fram i större projekt. Arbete pågår till exempel med en 
fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna tätort med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbedömning som beräknas kunna samrådas under våren 2022. 
Ett tydligt fokus har varit att utreda en långsiktig vatten- och avloppsförsörjning (VA) 
för hela norra Vallentuna som förutsättning för utveckling. Flera möjliga VA-
lösningar har identifierats. För närvarande testas och beräknas mindre åtgärder i 
befintligt nät. En omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har 
genomförts, som underlag för bland annat fysisk planering. Arbete med att 
komplettera markanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö har påbörjats, liksom en 
checklista för avfallshantering i planprocessen samt framtagande av riktlinjer för 
hållbart byggande. Under framtagande är även en klimatanpassningsplan både som 
underlag till att anpassa befintliga miljöer och som underlag för den fysiska 
planeringen. En Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i början av 
året. Blåplanen utgör förutom underlag till konkreta vattenvårdsåtgärder även 
underlag för hur den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en 
god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Energi och fossilfrihet  

Utsläppen av växthusgaser i Vallentuna kommun ligger på drygt 3 ton per person och 
år, vilket är lägre än rikssnittet. Samtidigt visar nationella 
beräkningar att invånarnas totala utsläpp inräknat konsumtion är 
omkring 9 ton per person och år. För att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader bör de totala utsläppen minska till i 
genomsnitt 1 ton per person och år till 2050. 
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Omkring hälften av utsläppen i Vallentuna kommer från transporter och merparten 
från personbilar. Vallentuna kommun deltar i det regionala projekt "Fossilfritt 2030" 
som startade i maj 2020 tillsammans med andra kommuner, Storsthlm, 
samverkansorganisationen BioDriv Öst, Länsstyrelsen Stockholm och Region 
Stockholm. Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens 
egen fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utredning 
av förutsättningarna för vätgas och för biogas i Vallentuna kommun pågår i 
samarbete med BioDriv Öst. 

Vallentuna kommun samarbetar tillsammans med flera andra kommuner i 
Stockholms län om energi- och klimatrådgivning (EKR), bland annat Täby och 
Österåker. Samarbetet har under 2021 beviljats ett bidrag från Energimyndigheten. 
Vallentuna kommun inträdde också i den regionala EKR-samverkan vid årsskiftet. 
Kommunikation och rådgivningsverksamhet pågår löpande. För att sprida kännedom 
om tjänsten har en kampanj genomförts under november och december med 
annonsering om energi- och klimatrådgivningen i lokaltidningar och på digitala 
annonstavlor i Vallentuna centrum. 

Insamling av matavfall och skräpplockning 

Obligatorisk matavfallsinsamling från enbostadshus infördes hösten 2021, i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut i juni 2020. Syftet är dels miljömässiga, men också 
ekonomiska skäl. Samhället står inför utmaningen att säkerställa en hållbar 
utveckling och tillväxt inför kommande generationer. Samtidigt ökar 
kostnaderna för att förbränna osorterat avfall, vilket ytterst drabbar 
abonnenterna. 

Vallentuna är en Håll Sverige Rent-kommun. Kommunen arbetar 
aktivt för en skräpfri kommun, som en del av kommunens 
miljöarbete. En viktig del är de årliga Skräpplockardagarna, Håll 
Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp 
tillsammans. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och 
privatpersoner skräp, både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att 
nedskräpning inte är okej. 

Skräpplockardagar genomfördes under våren med rekordmånga deltagare cirka 
5 000 barn och unga i Vallentuna var anmälda. Kopplat till Håll Sverige rents 
nationella tävling bjöd kommunen in till att designa Vallentunas bästa papperskorg. 
Alla Vallentunas tävlingsbidrag visades under hösten i en utställning på Vallentuna 
Kulturhus. Det vinnande bidraget, från Rosendalsskolan, kommer smycka en 
papperskorg i kommunen. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Blåplan för Vallentuna kommun antogs av fullmäktige i januari 2021. Arbetet för att 
uppnå god vattenkvalitet fortgår med flera aktiviteter. Vallentuna kommun beviljades 
under våren bidrag för samtliga fem vattenvårdsprojekt som kommunen ansökt om: 
Vallentunasjön lågflödesmuddring; Snapptunaån; fortsatt utredning och samverkan 
för vattenvård i Åkerströmmen; lokala åtgärder för hästgödsel vid Vallentuna 
ridskola; samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för restaurering av 
Gävsjön. 
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En förstudie med modellering och åtgärdsförslag för restaurering av Gävsjön har 
tagits fram och diskuterats med intresseföreningar. Förstudien ligger till grund för 
vidare arbete med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet som startade under 
senhösten. 

Inom Åkerströmmens avrinningsområde och genom samverkan med 
grannkommuner har bland annat en utredning av markavvattningsföretag och 
åtgärdsförslag i hela Åkerströmmens avrinningsområde påbörjats. Projektet har 
tidigare beviljats LOVA-bidrag. Därtill har mätutrustning hyrts in som mäter 
vattenflödet i Holmbroån. I övrigt har ett vattendialogmöte hållits i mars och flera 
informationsinsatser om strukturkalkning har genomförts. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår exempelvis arbete med att ta fram en 
åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning och 
upphandling av nytt miljöövervakningsprogram. Dämmet i Vallentunasjöns södra 
utlopp håller dessutom på att åtgärdas. 

I Vallentunasjön har årets reduktionsfiske avslutats (12 ton vitfisk), miljöövervakning 
pågår och etablering för muddring påbörjades under augusti. Bidrag har erhållits för 
sedimentbärgning av Baltic Sea Action Plan Fund. Planering pågår planering för fler 
åtgärder med fokus på framför allt att minska den externa belastningen på sjön 
genom medbidrag. Ett av dessa projekt är att under 2021-2023 anlägga tvåstegsdiken 
och dagvattendamm vid Snapptunaån. Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutade under augusti att påbörja projektering av ån. Arbetet 
inkluderar att söka vattendom, upphandling av projektledare och att 
samordna projektet med andra kommunala projekt i området som 
exempelvis fritidsnämndens projekt för utveckling av 
Snapptunafältet. 

Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt 
LOVA-bidrag. Projektet har varit pausat men nu pågår en förnyad projektering för att 
påbörja utbyggnad under 2022. Utkast till lokalt åtgärdsprogram för Ormstaån finns 
och ska beredas vidare av förvaltningarna framgent men utifrån att kommunen 
tilldelats flertalet LOVA-bidrag för konkreta vattenåtgärder prioriteras dessa framför 
programmet. Preliminärt återupptas arbetet år 2022. 

Natur och ekosystemtjänster 

Flera förvaltningar har samverkat i kommunens satsning på Friluftslivets år 2021. 
Vallentuna kommun har under första tertialen beviljats bidrag för tre av fem 
naturvårdsprojekt som kommunen ansökt om: Gävsjödalen, förarbete för 
friluftslivsområde, Naturcentrum Örstastugan vid Angarnssjöängen, samt Skolskogar 
för Vallentunas tio grundskolor. Vid Naturcentrum Örstastugan kommer skolklasser 
och andra besökare bland annat att kunna låna utrustning som fjärilshåvar, 
förstoringsglas, pincetter, insektsburkar och böcker för ett inspirerat lärande. 
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Indikator/nyckeltal 2021* 2020 2019 2018 2017 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel (%) 

- 32 % 33 % 31 % 37 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton 
CO2-ekv/invånare 

- - 3,01 3,16 3,32 

Genomsnittlig körsträcka med 
personbil, mil/invånare 

- 609 649 674 674 

*Nyckeltal finns tillgängliga i Kolada våren 2022. Nyckeltal gällande utsläpp och körsträckor 
finns inte tillgängliga i Kolada för alla år. 

 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Målet bedöms vara uppnått. Målanalysen visar att kommunen tar en aktiv roll i de samarbeten 
som ingåtts vilket främjar att Vallentunas unika värden och målbild får en tydlig förankring i 
arbetet med en växande storstadsregion. Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse 
planeras i hela kommunen i kollektivtrafiklägen längs Roslagsbanan och E18 och följer 
kommunens mål för utbyggnadstakt. Stort fokus ligger på att utveckla och påverka andra 
aktörer att skapa goda transportmöjligheter för kommunens invånare. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Externa samarbeten 

I syfte att skapa goda förutsättningar för Vallentunas utveckling är kommunen aktiv inom 
olika regionala samarbeten och arbetar metodiskt för att samverka med relevanta 
intressenter. Inför 2021 har Vallentuna kommun tagit över ordförandeskapet för Stockholm 
Nordost (StoNo) och det ansvaret fortsätter även 2022. Strukturer för samarbetet har 
upparbetats och en planering för den externa kommunikationen har inletts. Även samarbetet 
inom Arlandaregionen fortlöper, där Upplands Väsby innehar ordförandeskapet. Inom ramen 
för dessa samarbeten drivs regionala frågor, främst vad gäller infrastruktur och 
bostadsbyggande. I synnerhet har frågan om nytt riksintresse för Arlanda varit i fokus. Olika 
former av kommunikationsinsatser har genomförts i syfte att skapa förutsättningar för 
Vallentunas utveckling. 

Vallentuna växer 

Kommunen är en attraktiv bostadsort vilket ger möjligheter till inflyttning till regionen liksom 
fler boendemöjligheter för äldre och unga. Kommunen har en fysisk planering i alla skeden 
från översiktsplan till detaljplaner för att nå målsättningar om möjliga byggstarter för i 
genomsnitt 400 bostäder per år liksom ytterligare företagsetablering. En viktig faktor för att 
klara eventuella svängningar på bostadsmarknaden är att projektportföljen innehåller projekt 
med olika boendeformer och i olika geografiska lägen. En uppdatering av 
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bostadsbyggnadsprognosen sker därför årligen och antas i samband med kommunplanen. 

Bostadsutveckling och kompletterande bebyggelse planeras i hela kommunen i 
kollektivtrafiklägen längs Roslagsbanan och E18. En stor omvandling och satsning sker i 
Vallentuna centrum i dialog med kommuninvånare, fastighetsägare och företag. Syftet är att 
möjliggöra fler bostäder vid stationen, tryggare stråk och ett större underlag för service och 
handel, som gynnar hela kommunen. På samma sätt inleddes utvecklingen av Lindholmens 
centrum under 2020 med dialog och idéarbete om hur service, trygga stråk och nya 
bostadsmiljöer kan bidra till ett attraktivt stationssamhälle. I den nya stadsdelen Kristineberg 
har slutbearbetning av de första detaljplanerna pågått och detaljplan för Kristineberg etapp 1 
har vunnit laga kraft. Den miljöprofil som arbetats fram i en hållbarhetsdialog med 
byggaktörerna under 2018 ska nu in i en genomförandefas. 

För att möta kommunens befolkningstillväxt behöver en ny anslutningspunkt byggas för att ta 
emot avloppsvatten från Vallentuna kommun. Den befintliga anslutningspunkten har nått sin 
maximala kapacitet och en långsiktig hållbar lösning behövs. Kommunen tillsammans med 
Roslagsvatten och Käppala har diskuterat lösningar och enats om en ny anslutningspunkt ska 
byggas vid kommungränsen mot Täby kommun. Projektet har påbörjats och anläggningen 
beräknas att vara i drift år 2026. 

För att skapa goda transportmöjligheter för nuvarande och kommande kommuninvånare 
arbetar kommunen aktivt med att utveckla det kommunala vägnätet med fokus på säkra 
skolvägar, utvecklad cykelpendling och trafiksäkra bilvägar. Parallellt pågår regionens 
utbyggnad av Roslagsbanans dubbelspår och nya vagnar för ökad komfort och säkrare trafik. 
Kommunen har tecknat avtal inom Sverigeförhandlingen för utbyggnad av Roslagsbanan in 
till Stockholms Central och arbetar för att få en motsvarande förhandling för en koppling till 
Arlanda. Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 268. Nuvarande inriktning är att öka 
trafiksäkerheten. Gång- och cykelväg planeras längs sträckan och kommunen arbetar för att 
den ska kopplas ihop hela vägen till Vallentuna tätort. 

 Mål uppfyllt 

En aktiv strategisk trafikplanering med utgångspunkt från trafikstrategi och 
parkeringsstrategi är viktig för att säkerställa säkra och attraktiva transportvägar för alla 
trafikslag. Kollektivtrafiken utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt i nära samverkan med 
Trafikförvaltningen och Trafikverket. Det sker bland annat genom att utveckla Roslagsbanan, 
nya stombussträckor och förberedelser inför försök med anropsstyrd busstrafik i delar av 
kommunen. Satsningar på gång- och cykelvägar och cykelparkeringar utgår från prioriteringar 
av säkra skolvägar och cykelpendling. 

Motiv till bedömt utfall 

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som direkt 
berör Vallentuna i syfte att driva och bevaka kommunens intressen. Detta sker utifrån 
målsättningen att kollektivtrafiken ska utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt. Utbyggnad 
av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling där 
flera åtgärder genomförts under året. Målet bedöms därmed vara uppfyllt. 
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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Strategisk trafikplanering i nära samverkan 

Kommunen har bland annat deltagit i den avslutade åtgärdsvalsstudien för Arningevägen och 
den pågående för Häggvik-, Rosenkälla, vägplan för väg 268 samt planeringsstudie för 
Roslagsbanans förlängning till City. I åtgärdsvalstudien för Arningevägen har både kort- och 
långsiktiga åtgärder föreslagits, såsom en ny hållplats vid Tallhammarsvägen, 
cirkulationsplats med bypass vid Okvistavägen och trafiksignal vid Bällstabergsvägen. 
Kommunen har aktivt arbetat med att framföra synpunkter på åtgärderna samt behovet av en 
ökad kapacitet på Arningevägen i relation till Norrortsleden. I åtgärdsvalstudie Häggvik- 
Rosenkälla föreslås ett större tillgänglighetspaket som inkluderar ett till rör i Löttingetunneln, 
och trafikplatserna Mossen, Rosenkäll, Täby kyrkby och Tunberget. Dessa åtgärder har inte 
blivit prioriterad i varken länsplan eller nationell plan som nu är ute på remiss. 

I vägplanen för 268 har länsstyrelsen avstyrkt en ny genare väg i anslutning till Granakurvan 
av kulturmiljöskäl. Trafikverket utreder för närvarande hur projektet vidare ska bedrivas. 
Trafikverkets inriktning för fortsatt arbete är att framför allt fokusera på 
trafiksäkerhetsåtgärder och framkomlighetsåtgärder längs med befintlig väg, även 
korsningspunkterna och cykelvägen föreslås nu återigen inkluderas till Gullbron- Vallentuna. 
I planeringstudie Roslagsbanans förlängning till City har ett tidigt samråd genomförts och 
lokaliseringsstudie har påbörjats. Även åtgärder på befintlig bana är aktuella. I Vallentuna 
utreds dubbelspårutbyggnad på sträckan Vallentuna station - Ormsta station. 

Kommunen har också under året svarat på remisser gällande regional cykelplan, 
kollektivtrafikplan 2050, inriktningsbeslut samt inför kommande länsplaneprocess. I oktober 
och november fick kommunen även remissversionerna av länsplan- och nationell plan som 
kommer att besvaras i början av 2022. Förutom Roslagsbanan till City och 
trängselskattemedel till väg 268 finns inga åtgärder föreslagna i Vallentuna kommun. Det som 
är positivt att potterna för icke namngivna investeringar under 50 miljoner har höjts. 

Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen för uppstart av 
anropsstyrd trafik i delar av kommunen. Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som endast 
utförs om någon i förväg begärt att få resa. Trafikförvaltningen genomförde ny 
trafikupphandling våren 2020, efter överklagan har uppdraget tilldelats Transdev. Den 
anropsstyrda trafiken kommer med stor sannolikhet införas under 2022. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och 
cykelpendling. Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politiskt antagen men är ett 
underlag för att utveckla cykelvägar inom kommunen. Under 2020 utfördes en förstudie och 
projektering har tagits fram för en första etapp för gång- och cykelväg mellan Vallentuna och 
Karby/Brottby. Etapp ett, Bilisten-Åkersbergavägen har färdigställs under november månad. 
En andra etapp med förlängning till Össeby Garns kyrka utreds och förhandlingar om mark 
pågår. Detaljprojektering är klar för en gång- och cykelväg norr om Lindholmen, byggstart 
avvaktar detaljplan för Lindholmen-Strömgården. Anläggande av gång- och cykelväg längs 
Bällstabergsvägen har avvaktat Roslagsbanans färdigställande och är nu klar att handla upp 
för byggstart våren 2022. En upprustning och asfaltering av cykelväg söder om Kragstalund 
har färdigställts under hösten. En breddning av Okvistavägen med ett extra körfält för att 
underlätta busstrafiken har projekterats med byggstart till våren. 
Promenadstråket runt Vallentunasjön har under sommaren fått en första 
upprustning med bland annat spång, nytt grus och slyröjning. Åtgärderna 
är utförda längs den östra delen av sjön. Ett arbete med att se över 
möjligheterna att möta Täby kommun på sjöns båda sidor pågår. 

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler 
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infartsparkeringar att anläggas, en vid Ormsta station och en vid Lindholmens station, 
utbyggnad beräknas att ske under 2022-2023. En utredning pågår för att anlägga en ny 
cykelparkering i Kragstalund. Gällande trafiksäkerhet har bland annat en åtgärdsvalsstudie av 
Lindholmsvägen mynnat ut i en rapport med förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Utifrån den har en ny cirkulationsplats vid Lindholmsvägen – Lingsbergsvägen anlagts under 
våren. Breddning av Lindholmsvägen avseende den kommunala delen har påbörjats genom 
inmätningar för att anläggas under 2022. En annan säkerhetshöjande åtgärd är att tunneln 
under Lindholmsvägen vid cirkulationsplatsen har fått Vallentunas första effektbelysning. 
Säkra skolvägar ses över kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. Även befintliga vägnätet 
och gång- och cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av vägbelysning. En 
beläggningsplan har tagits fram bland annat för att effektivisera och underlätta planering 
samt genomförande. Ett stort antal vägar har asfalterats bland annat del av Teknikvägen, 
Gymnasievägen/Industrivägen, Smidesvägen, Husarvägen, Centrumpassagen, del av 
Vedavägen och Björnbodavägen inklusive gång- och cykelbanan. 

 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Nöjd med kommunala gator och vägar 
(NKI)* 

56 - 50 - 55 

Nöjd med kommunala gång- och 
cykelvägar (NKI)* 

70 - 50 - 54 

*SCB:s medborgarenkät genomförs på hösten vartannat år (ojämnt år). I och med den nya utformningen av 
medborgarundersökningen 2021 upphör Index talet NKI att redovisas. De har ersatts utav likvärdiga frågor. 
Historisk data blir därmed inte jämförbara. 
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Barn- och ungdomsnämnden 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppfyllt för helåret. Alla nämndmål inklusive 
förväntade effekter är uppnådda enligt planerna för perioden. 

Genom arbetet med att utveckla en hållbar skolmåltid med lågt klimatutsläpp, 
utveckla metoder för minskat matsvinn i skolköken och öka kunskaper om hållbara 
kostvanor och levnadsval hos barn och elever bidrar barn- och ungdomsnämnden till 
kommunens mål att kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas 
möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Skolmåltidens klimatpåverkan 
i Vallentuna kommun är idag lägre än Världsnaturfondens genom-snitt och 
nämndens deltagande i projektet "Nytt recept för skolmåltiden" förväntas leda till 
ytterligare minskning av klimatpåverkan på sikt genom ökning av lokala livsmedel 
och ökad mängd växtbaserade rätter. 

Förskola och skola är en friskfaktor som är viktig för hälsa, trygghet och inkludering i 
samhället. Under året har barn- och ungdomsnämnden arbetat för att i så hög grad 
som möjligt hålla verk-samheten i förskola och skola öppen för undervisning i 
skollokalerna för att säkerställa att barn och elever får likvärdig tillgång till utbildning 
de har rätt till samtidigt som en hållbar arbetsmiljö för medarbetare säkerställts. 

Uppföljning av de insatser som pågått inom kommunens "Strategi för mer rörelse och 
kultur inom Vallentunas grundskolor, grundsärskola och fritidshem", visar på hög 
nöjdhet hos deltagande elever samt ökad rörelse under skoldagen för elever i årskurs 
6 vilket bidrar till förutsättningar för god hälsa och inkludering för elever i Vallentuna 
kommun. Genom nämndens samverkan inom kommunen och med lokala företag har 
elever i Vallentuna kommun fått möjlighet till gratis simskola under skollov, tillgång 
till spolade isar på skolgårdar och under fritidshemmets sommarverksam-het tillgång 
till paddelbanor. 
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 Mål uppfyllt 

För Vallentuna kommun är barn och ungas hälsa och utbildning särskilt prioriterade. 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska främja barn och ungas goda 
levnadsvanor genom att stimulera till fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. 
Barn- och elevhälsans främsta uppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga 
psykisk ohälsa. Säkring och utveckling av det förebyggande och främjande barn- och 
elevhälsoarbetet för att utveckla tillgängliga lärmiljöer, anpassade till barn och elevers 
olika behov och förutsättningar, ska vara grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Genom fokus på ökad rörelse under förskole- och skoldagen, hållbara skolmåltider 
och ett aktivt barn- och elevhälsoarbete som främjar psykisk hälsa och förebygger 
psykisk ohälsa bidrar Vallentunas förskolor och skolor till en hälsosam livsstil för 
barn och elever.  

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans och 
skolans verksamhet. Genom ett miljöperspektiv får barn och elever 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 ar-beta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid. 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppfyllt för helåret. Samtliga av underliggande 
målaktiviteter/-områden är genomförda och förväntade effekter uppnådda enligt 
planerna för perioden. Tidsplanen för deltagande av samtliga högstadieskolor i den 
hälsofrämjande och preventiva insatsen Youth Awareness of Mental health (YAM) 
har förlängts på grund av begränsat deltagande under perioden som en följd av 
coronapandemin. Flertalet skolor har dock kunnat genomföra insatsen eller väntar 
besked om startdatum och nämnden beräknar att insatsen kommer vara genomförd 
under 2022. 

Genom nämndens arbete för att utveckla en hållbar skolmåltid med lågt 
klimatutsläpp och minskat matsvinn främjas goda kostvanor och barn och elever ges 
förutsättningar att fatta hållbara miljö- och levnadsval. Skolmåltidens 
klimatpåverkan är idag lägre än Världsnaturfondens genomsnitt och pågående 
projekt som Vallentuna matmarknad och ExplorEAT förväntas leda till ytterligare 
minskning av klimatpåverkan på sikt genom ökning av lokala livsmedel och mer 
grönsaksrätter. 
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Nämndens strategiska arbete för att främja ökad rörelse och psykisk hälsa fortgår och 
bidrar till goda förutsättningar för lärande och studieresultat för kommunens elever. 
Andel elever i årskurs 6 som rör på sig mycket varje dag i skolan fortsätter att öka och 
utvärderingar av aktiviteter inom nämndens rörelsestrategi visar på hög upplevd 
nöjdhet hos deltagande elever. Deltagandet på genomförd simskola under skolloven i 
samverkan med fritidsnämnden har varit högt och lett till ökade grundkunskaper i 
simning vilket skapar ökade förutsättningar för eleverna att nå målen i idrottsämnet 
och bidrar till en hälsosam livsstil. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Nytt recept för skolmåltiden 

Vallentuna kommun deltar i den nationella satsningen Ett nytt recept för 
skolmåltiden som har som mål att designa och visa upp skolmåltider som bidrar till 
hållbar utveckling. Nämnden har i sitt deltagande främst jobbat med två hävstänger 
under året; ”Skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget” och 
”Upphandling och inköp av hållbara livsmedel” och skapat de två lokala idéerna 
ExplorEAT och Vallentuna matmarknad. Idéerna förväntas på lång sikt kunna bidra 
till den omställning inom hållbarhet som livsmedelssystemet behöver göra både 
nationellt och globalt och även bidra till att stärka den lokala och nationella 
ekonomin. 

ExplorEAT har tagits fram i samarbete med elevrådet och under 
hösten testats i Karbyskolan. Idén handlar om att uppmuntra 
eleverna att våga testa, att utveckla en smakrikedom och ett 
självförtroende inför ny mat genom att på ett lekfullt sätt lära sig mer 
om en hälsosam kost. ExplorEAT kommer enligt framtagen plan att 
genomföras i fler grundskolor under 2022. 

Vallentuna matmarknad är en idé för att skapa nya inköpsvägar genom ett dynamiskt 
inköpssystem som öppnar upp för mindre, lokala producenter och innovativa start-
up-företag att sälja sina produkter och tjänster. Intresset för idén har testats under 
hösten genom intervjuer med lokala leverantörer och konceptet uppfattas som 
positivt. Vallentuna matmarknad fortsätter under våren 2022 med ett försök att göra 
en faktisk upphandling via det dynamiska inköpssystemet. 

Målet för aktiviteten är uppnått för perioden. Inför 2022 ansöker Vallentuna 
kommun om ytterligare innovationsbidrag från verket för innovationssystem 
(Vinnova) för att fortsätta arbeta med de två projektidéerna. 

Hållbar och näringsriktig skolmåltid 

Vallentuna kommun har en måltidspolicy som anger att måltiden i skola och förskola 
ska vara hållbar och näringsriktig. Inköp av svenska och lokala livsmedel bidrar till 
att verksamheten får in livsmedel från djur som levt med god djuromsorg och bidrar 
till den regionala livsmedelsstrategin och svensk självförsörjningsgrad. 37,9 procent 
av inköpta livsmedel 2021 är svenska, varav 4,1 procent är nötfärs från djur med 
ursprung Vallentuna eller lokalproducerad tofu. 
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Skolmåltidens klimatpåverkan mäts i utsläpp per kilo livsmedel. Vallentunas utfall för 
2021 på 1,9 kg CO2e är lägre än Världsnaturfondens genomsnitt och i linje med 
medelvärdet för kommuner och regioner som använder samma system för 
uppföljning. Fortsatt arbete pågår för att ytterligare sänka skolmåltidens 
klimatpåverkan genom att välja livsmedel med lägre klimatpåverkan, exempelvis 
genom att ersätta en del nötkött med andra livsmedel och servera mer grönsaksrätter. 

Målet med aktiviteten är uppnådd, fortsatt arbete kommer ske inom Nytt recept för 
skolmåltidens nästa projektfas med faktisk upphandling enligt dynamiskt 
inköpssystem. 

Hållbara miljö- och levnadsval 

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar enligt kommunens miljö- och klimatstrategi 
främst med insatser inom inriktningen miljömedvetenhet, kommunikation och 
utbildning i syfte att ge eleverna möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. 

Uppföljningar under året visar att matsvinnet i nämndens verksamheter 2021 är 50,5 
gram mat per matgäst, vilket är lägre än Livsmedelsverkets medianvärde för förskola 
och skola i Sverige. För att ge storköken verktyg att ytterligare kunna minska på 
matsvinnet har nämnden under 2021 utrett möjligheten att sälja mat från 
serveringslinjen i matlåda till pedagoger. I januari 2022 genomförs 
ett pilotprojekt utifrån Nackas modell ”Klimatlådan” på några 
utvalda grundskolor i Vallentuna, vilket sedan förväntas erbjudas på 
alla skolor om pilotprojektet faller väl ut. 

I syfte att starta upp och öka källsortering i nämndens verksamheter 
har inköp av källsorteringsmaterial till kommunens förskolor och 
grundskolor skett under hösten 2021. Samtliga grundskolor och de flesta förskolor 
har nu förutsättningar för källsortering inomhus. 

Nämnden har under året beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att etablera 
skolskogar i Vallentuna. En ökning av utomhuspedagogiska metoder i skolans 
närmiljö leder ofta till ökad fysisk och psykisk hälsa, ökad kreativitet och möjlighet 
till samarbete samt ger positiva effekter även på den undervisning som bedrivs 
inomhus i och med ökad koncentrationsförmåga. En förstudie till skol-skogar 
inleddes under hösten 2021 och arbetet fortsätter under 2022 där samråd med 
pedagoger och elever samt framtagande av projektplan, budget och 
finansieringsalternativ för nästa mer omfattande steg med etablering av skolskogar 
kommer ske. 

Projektet skolskogar förväntas även möjliggöra praktisk tillämpning av den 
kompetensutveckling i friluftsliv och utomhuspedagogik som kommunens 
fritidspersonal genomgått under föregående läsår i projektet "Naturpedagogik på 
Vallentunas fritids", vilket ger elever ökade möjligheter att under skoltid utöva 
friluftsliv i Vallentunas skogar. Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatsen visade 
på behov av tillgång till utrustning för utomhuspedagogik. Under 2021 har nämnden 
köpt in och säkerställt att alla skolor har tillgång till utrustning för 
utomhusmatlagning och klassupp-sättningar för utomhuspedagogik. 
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Målet med aktiviteten är uppnådd. Fortsatt arbete kommer att ske inom ramen för 
projekten Klimatlådan och Vallentuna Miljöskola, som är tänkt att vara ett sätt att 
paketera stöd och verktyg för att jobba med miljö i pedagogiken. 

  

Stimulera fysisk aktivitet och främja psykisk hälsa 

Tillsammans med fritidsnämnden har barn- och ungdomsnämnden beslutat att 
kommunen årligen ska erbjuda kostnadsfri simskola under höst- och sportlov för 
elever 11-15 år som ännu inte kan simma. Finansieringen av satsningen delas av de 
båda nämnderna. Simskola under lov har även tidigare erbjudits som enstaka insatser 
men är från 2021 en årlig insats. Under hösten 2021 utöka-des antalet platser som 
erbjuds då intresset och behovet varit stort, simskolan omfattade under hösten 30 
platser. 

Genom att säkerställa att de elever som ännu inte kan simma deltar i simskola under 
skolloven ökar förutsättningarna för simkunnighet vilket både ger goda 
förutsättningar för fler elever att nå målen för ämnet idrott- och hälsa, och främjar 
god hälsa och levnadsvanor. 

Sedan tidigare erbjuder nämnden årligen simskola i förskoleklassen som en del av 
nämndens strategi för ökad rörelse i syfte att tidigt ge elever vattenvana och förbereda 
för simundervisning inom ämnet idrott och hälsa under grundskolan. 

”Lek, Idrott, Kultur ger Energi” (LIKE), som är en del av idrotts- och 
kultursatsningen i Vallentuna kommun, är inne på sitt fjärde år och har utvecklats till 
en naturlig del av utbildningen i skolorna. Satsningen som riktas mot förskoleklass 
till årskurs tre syftar till att eleverna ska få ökad energi till skolarbetet samt att de ska 
stimuleras till en mer aktiv fritid. Idrotts- och kultursatsningen är ett samarbete 
mellan Vallentunas kommunala- och fristående grundskolor, det lokala 
föreningslivet, Kulturskolan, riksorganisationer och stiftelser för rörelse, hälsa och 
friluftsliv. 

Utfall från den årliga enkäten Våga visa 2021, visar att fler elever i årkurs 6 rör på sig 
mycket varje dag i skolan jämfört med tidigare år. Utvärderingar av satsningen gjorda 
under 2021 visar att 97 procent av alla elever i årskurs 2 och 3 tycker att det är mycket 
eller ganska roligt att röra på sig och de allra flesta elever är mycket positiva till 
aktiviteter inom LIKE som erbjuds i skolan. 

I Vallentuna kommuns förskolor och skolor organiseras olika insatser för att främja 
psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Under våren utredde barn- och 
ungdomsförvaltningen möjligheterna att införa ytterligare insatser kopplat till 
preventiva åtgärder för psykisk hälsa med fokus på elever i grundskolan genom 
deltagande i Youth Awareness of Mental health (YAM). YAM leds av Nationellt 
centrum för suicidforskning och är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet 
att för-bättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever i 
åldern 14-16 år. 

Den förväntade effekten under året var att skolenheter med elever i årskurserna 7-9 
skulle anmäla sig för deltagande i YAM. Pandemin har begränsat antal erbjudna 
platser inom insatsen under 2021, men tre av de fem kommunala grundskolorna med 
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årkurs 7-9 har under året deltagit i pro-grammet eller står i kö för deltagande 
nästkommande år. 

Målet för aktiviteten bedöms som helhet vara uppnådd, insatser för deltagande i YAM 
för kvarvarande skolor fortsätter under 2022. 

 

Indikator Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 Matsvinn i skolkök (kg)  913 ny  

 Andel lokala, svenska livsmedel i 
livsmedelsinköp till offentliga måltiden  

37,9 % ny  

Skolmatens klimatpåverkan (kg 
CO2e)** 

1,9 1,6 ny 

Indikator Utfall 2020/2021 Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

 Andel positiva svar, elever åk 6 
skolkommun “Jag rör mig mycket varje 
dag i skolan” (variationsbredd skolor)  

85 %  
(69-98 %) 

81 %  
(43-100 %) 

80 % 

Grad av god psykisk hälsa (0-100) 
elever årskurs 9 (pojke/flicka) 
Stockholmsenkäten* 

* 
P: 63 % 
F: 49 % 

* 

Andel elever som ofta eller ibland 
deltar i ledarledd fritidsaktivitet eller 
träning elever årskurs 9 (pojke/flicka) 
Stockholmsenkäten* 

* 
P: 60 % 
F: 69 % 

* 

Andel elever som erbjudits hälsobesök 
i årskurs 4 och 8 

99,7 % ny  

* Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, jämna år och redovisar senast tillgängliga utfall 
** Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel 
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Utbildningsnämnden 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppfyllt för helåret. Underliggande nämndmål 
inklusive förväntade effekter är uppnådda enligt planerna för perioden. 

Nämndens arbete för att utveckla en hållbar skolmåltid med lågt klimatutsläpp och 
med minskat matsvinn ger elever och medarbetare förutsättningar att fatta hållbara 
miljö- och levnadsval. Skolmåltidens klimatpåverkan är för 2021 lägre än 
Världsnaturfondens genomsnitt och kommande upphandlingar som ökar möjligheten 
för deltagande av lokala och mindre producenter inom projektet Vallentuna 
matmarknad förväntas leda till ytterligare minskning av klimatpåverkan på sikt 
genom ökning av lokala livsmedel och mer växtbaserade rätter. 

Under 2021 har elevhälsoarbetet på Vallentuna gymnasium stärkts och organiserats 
för ett undervisningsnära fokus i syfte att ytterligare utveckla det tillgängliga lärandet 
för skolans elever. Nämndens årliga arbete med att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk hälsa för elever på Vallentuna gymnasium, exempelvis genom den 
årliga temaveckan kring psykisk hälsa, ger eleverna goda förutsättningar att utveckla 
kunskaper om hälsosamma vanor och hur hälsa och lärande samspelar. 

 Mål uppfyllt 

För Vallentuna kommun är barn och ungas hälsa och utbildning särskilt prioriterade. 
Hälsa och lärande samspelar och att klara utbildningen är en viktig faktor för den 
framtida hälsan.  

Elevhälsans främsta uppgifter är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa. Säkring och utveckling av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet 
för att utveckla tillgängliga lärmiljöer ska vara grunden i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla gymnasieskolans 
verksamhet. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla kunskap och verktyg för att 
kunna möta och hantera lokala såväl som globala miljöutmaningar. Detta ska ske 
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genom att både undervisning och fysisk miljö formas på ett sätt som 
skapar förutsättningar för en ökad förståelse om hur samhällets 
funktioner, människans livsstil och de egna valen bidrar till en 
hållbar utveckling.  

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppnått för helåret. Samtliga underliggande 
målaktiviteter/-områden är genomförda och förväntade effekter uppnådda. 

Nämndens årliga arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk hälsa för 
elever på Vallentuna gymnasium ger eleverna goda förutsättningar att utveckla 
kunskaper om hälsosamma vanor och hur hälsa och lärande samspelar. 
Stockholmsenkätens senaste resultat i förhållande till tidigare år visar på en positiv 
utveckling i upplevelsen av psykisk hälsa, både för pojkar och flickor och resultatet 
ligger i linje med genomsnittet för länet. 

Genom nämndens arbete för att utveckla en hållbar skolmåltid med lågt 
klimatutsläpp och minskat matsvinn ges elever och medarbetare förutsättningar att 
fatta hållbara miljö- och levnadsval. Skolmåltidens klimatpåverkan är för 2021 lägre 
än Världsnaturfondens genomsnitt och pågående projekt som Vallentuna 
matmarknad förväntas leda till ytterligare minskning av klimatpåverkan på sikt 
genom ökning av lokala livsmedel och mer grönsaksrätter. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Arbetet med att förebygga ohälsa och främja hälsa har under året fortsatt varit ett 
utvecklingsarbete för utbildningsnämnden. Inom ramen för Samverkan för bästa 
skola har nämnden tillsammans med Vallentuna gymnasium arbetat för att utveckla 
det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet med målsättning att skapa god 
hälsa och förutsättningar elevers lärande. En effekt av arbetet var att elevhälsoarbetet 
från hösten 2021 organiserades utifrån ett mer undervisningsnära fokus än tidigare i 
syfte att utveckla det tillgängliga lärandet i undervisningen. 

Under hösten 2021 genomförde elevhälsan i samverkan med elevrådet på Vallentuna 
gymnasium den årliga temaveckan om psykisk hälsa. Årets målsättning var att skapa 
fördjupad förståelse om vad psykisk hälsa och ohälsa är och på så sätt ge eleverna 
verktyg för att hantera sitt mående. Utvärderingar visar att eleverna upplevde att de 
fick nya kunskaper som de har användning av under veckan och veckan bidrog till 
ökad kontakt med elevhälsan via enskilda samtal om hälsa. 

Skolinspektionens granskning av Vallentuna gymnasiums arbete med att främja 
elevers hälsa under året visar att eleverna kontinuerligt under gymnasietiden ges 
möjligheter att utveckla kunskaper om hälsosamma levnadsvanor och risk- och 
friskfaktorer samt ges kunskaper om strategier och tankesätt för att stärka den fysiska 
och psykiska hälsan. 
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Andra pågående insatser som gymkort till elevgrupper som identifierats ha behov av 
ökad idrottsundervisning har fortsatt enligt plan och målet med aktiviteten är 
uppnått. 

Nytt recept för skolmåltiden 

Vallentuna kommun deltar i den nationella satsningen Ett nytt recept för 
skolmåltiden som har som mål att designa och visa upp skolmåltider som bidrar till 
hållbar utveckling. Kommunen har i sitt deltagande främst jobbat med två hävstänger 
under året; ”Skolmåltidens koppling till det pedagogiska uppdraget” och 
”Upphandling och inköp av hållbara livsmedel” och skapat de två lokala idéerna 
ExplorEAT och Vallentuna matmarknad. Idéerna förväntas på lång sikt kunna bidra 
till den omställning inom hållbarhet som livsmedelssystemet behöver göra både 
nationellt och globalt och även bidra till att stärka den lokala och nationella 
ekonomin. 

Utbildningsnämndens arbete har för sina verksamheter fokuserat på Vallentuna 
matmarknad. Vallentuna matmarknad är en idé för att skapa nya inköpsvägar genom 
ett dynamiskt inköpssystem (DIS) som öppnar upp för mindre, lokala producenter 
och innovativa start-up-företag att sälja sina produkter och tjänster. Intresset för idén 
har testats under hösten genom intervjuer med lokala leverantörer och konceptet 
uppfattas som positivt. Vallentuna matmarknad fortsätter under våren 2022 med ett 
försök att göra en faktisk upphandling via DIS. 

Målet för aktiviteten är uppnått för perioden. Inför 2022 ansöker Vallentuna 
kommun om ytterligare innovationsbidrag från verket för innovationssystem 
(Vinnova) för att fortsätta arbeta med projektets två delar. 

Hållbara miljö- och levnadsval 

Vallentuna kommun har en måltidspolicy som anger att måltiden i skola och förskola 
ska vara hållbar och näringsriktig. Inköp av svenska och lokala livsmedel bidrar till 
att verksamheten får in livsmedel från djur som levt med god djuromsorg och bidrar 
till den regionala livsmedelsstrategin och svensk självförsörjningsgrad. 37,9 procent 
av inköpta livsmedel till skolmåltider i Vallentuna 2021 är svenska, varav 4,1 procent 
är nötfärs från djur med ursprung Vallentuna eller lokalproducerad tofu. 

Skolmåltidens klimatpåverkan mäts i utsläpp per kilo livsmedel. Vallentuna 
kommuns utfall för 2021 på 1,9 kg CO2e är lägre än Världsnaturfondens genomsnitt 
och i linje med medelvärdet för kommuner och regioner som använder samma 
system för uppföljning. Fortsatt arbete pågår för att ytterligare sänka skolmåltidens 
klimatpåverkan genom att välja livsmedel med lägre klimatpåverkan, exempelvis 
genom att ersätta en del nötkött med andra livsmedel och servera mer växtbaserade 
rätter. 

Uppföljningar under året visar att matsvinnet i nämndens 
verksamheter 2021 är 50,5 gram mat per matgäst, vilket är lägre än 
Livsmedelsverkets medianvärde för skolverksamheter i Sverige. För 
att ge storköken verktyg att ytterligare kunna minska på matsvinnet 
har nämnden under 2021 utrett möjligheten att sälja mat från 
serveringslinjen i matlåda till pedagoger. I januari 2022 genomförs 
ett pilotprojekt utifrån Nackas modell ”Klimatlådan” på några 
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utvalda grundskolor i Vallentuna, vilket sedan förväntas erbjudas i alla skolor om 
pilotprojektet faller väl ut.  

I syfte att starta upp och öka källsortering i nämndens verksamheter har inköp av 
källsorteringsmaterial till gymnasieskolan skett under hösten 2021. Såväl elever som 
personal har nu förutsättningar för källsortering inomhus. 

Målet med aktiviteten är uppnådd, fortsatt arbete kommer ske inom projekten Nytt 
recept för skolmåltidens nästa projektfas med faktisk upphandling enligt dynamiskt 
inköpssystem samt Klimatlådan. 

 

Indikator Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Matsvinn i skolkök (kg)*** 913 ny  

 Andel lokala, svenska livsmedel i 
livsmedelsinköp till offentliga måltiden  

35,9 % ny  

Skolmatens klimatpåverkan (kg 
CO2e)** 

1,9 1,6  

Indikator Utfall 2020/2021 Utfall 2019/2020 Utfall 2018/2019 

Andel elever som ofta eller ibland 
deltar i ledarledd fritidsaktivitet eller 
träning elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten* 

* 
P:56 % 
F:47 % 

* 

Grad av god psykisk hälsa (0-100) 
elever gymnasiet årskurs 2 
(pojke/flicka) Stockholmsenkäten* 

* 
P:60 % 
F:42 % 

* 

Andel elever som erbjudits hälsobesök 
i år 1 på gymnasiet 

100 % ny  

* Stockholmsenkäten genomförs vartannat år jämna 
**Skolmatens klimatpåverkan redovisas i form av koldioxidutsläpp per kilogram inköpta livsmedel 
*** Matsvinn är ett begrepp som används samlat för mat som slängs i vid servering i skolmatsalarna 
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Fritidsnämnden 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig i det arbete som 
gjorts för att upprätthålla och ständigt anpassa fritidsverksamheterna utifrån 
gällande riktlinjer för att skapa social hållbarhet för invånare i alla åldrar under en 
pandemi. Liksom det arbete som gjorts för att underlätta för invånare att röra på sig 
utomhus i första hand och vid kommunens olika spår, leder och naturområden. 
Några konkreta exempel är arbetet med längdskidspår vintertid, utveckling av 
information i friluftsguiden Naturkartan, en ny dragning av Hälsans stig samt skyltar 
om allemansrätten. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Fritidsnämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle med god psykisk 
hälsa genom att erbjuda en aktiv och meningsfull fritid för så många barn och unga 
som möjligt. Detta sker till största del i den dagliga fritids- och föreningsverksam-
heten som trots coronapandemin har kunnat upprätthållas i stor utsträckning med 
anpassningar utifrån varje verksamhets art för att vara så smittsäker som möjligt. 

Nämnden arbetar med att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling av Vallentuna 
kommun. Under coronapandemin har nämnden sett ett ökat intresse för spår, leder, 
friluftsliv och naturupplevelser. Utifrån detta har nämnden arbetat med att tydliggöra 
information på webbsidor och utökat informationen i den digitala friluftsguiden 
Naturkartan där invånare och besökare kan hitta naturområden, friluftsaktiviteter 
och besöksvärda platser. Likaså har skyltar om allemansrätten satts upp. Syftet är att 
genom besök i naturen öka förståelsen för miljö och klimat.  

Några av fritidsnämndens sommarjobbare utvecklade en guide för kanot- och kajak-
paddling längs Långhundraleden. Guiden finns publicerad i friluftsguiden 
Naturkartan och är tänkt att uppmärksamma platsen, skapa nyfikenhet kring dess 
historia samt få fler att vilja paddla längs leden. 
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 Mål uppfyllt 

Fritidsnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden 
ska använda material effektivt, sänka energiförbrukningen, minska användandet av 
farliga kemikalier samt skapa en bra avfallshantering. Miljöanpassade inköp av varor, 
maskiner och fordon ska öka och vid underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska 
miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det 
ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att möjliggöra för dem att 
göra miljömässigt hållbara val. 

Prioriterade områden: 

• Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten. 
• Nämnden ska alltid välja förnybara energilösningar. 
• Nämnden ska minska användandet av kemikalier.  
• Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppnått. Detta då energiförbrukningen har sänkts på 
ishallen, en granulatfälla har installerats i dagvattnet på Vallentuna IP för att 
minimera spridningen av mikroplaster och utvecklingen av den digitala friluftsguiden 
Naturkartan har gått enligt plan. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

I syfte att minimera spridningen av mikroplaster har en granulatfälla installeras i 
dagvattnet på Vallentuna IP. För att möjliggöra detta har markarbete och 
ombyggnation av en brunn genomförs under senhösten 2021. 

Påsholkar och nya skyltar från Håll Sverige Rent har monterats på välbesökta 
områden och vid nämndens rastplatser. Skyltarna informerar om Allemansrätten på 
både svenska och engelska. I november arrangerades Klimatdagen i samarbete med 
bland andra Klimatsmart Vallentuna där fritidsnämnden deltog och olika perspektiv 
på hållbarhet lyftes. 

Utvecklingen av den digitala friluftsguiden Naturkartan har fortsatt och nämnden har 
varit med i ett pilotprojekt för audioguider via appen. Audioguiderna finns idag 
tillgängliga längs med Pilgrimslederna och informerar om både natur- och 
kulturmiljöerna runt lederna. 

Under sommaren har utbildning i naturvägledning ägt rum för 
personal på kultur- och fritidsförvaltningarna samt för nämndens 
sommarjobbare. Central förvaltnings två sommarjobbare satte ihop 
en digital paddelguide längs Långhundraleden. Den berättar om 
naturen, historien och låter deltagaren sätta sig själv i relation till det 
som varit. Guidningen är 4,5 km och finns i Naturkartan. 
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Arbetet med fritidsnämndens grusplaner har fortsatt under perioden. Dialoger hölls 
på tre grusplaner under tidig höst och var mycket uppskattade av de invånare som 
deltog. Vid en av grusplanerna, Musseronvägens grusplan, kom närmre 60 besökare i 
alla åldrar. Dialogernas syfte var att säkerställa behov för den specifika platsen samt 
på sikt att göra platserna användarvänliga för att uppmuntra till aktivitet och rörelse i 
sitt närområde. Ett förslag är att anlägga begagnat konstgräs på delar av några av 
grusplanerna som ett hållbarare alternativ samtidigt som platsens attraktion ökar. 

I början av året infördes en inköpsorganisation inom fritidsförvaltningen där 
personal gått utbildning i såväl inköp som kommunens nya inköpssystem. Detta gör 
att inköp i större utsträckning samordnas vilket minskar transporter, men också 
säkerställer att rätt produkter köps från rätt leverantör.  

Indikatorn energiförbrukning ishallar är utifrån faktiskt utfall och visar på en viss 
minskning mot 2020. 

Indikator 
Prognos 
2021 

2020 2019 2018 

Energiförbrukning ishallar (kWh) 1 698 972 1 727 565 2 190 288 2 032 271 
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Kulturnämnden 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är uppnått. Bedömningen grundar sig på det breda 
arbete som har gjorts inom kommunen för att inspirera och informera om hållbarhet. 
Vattenmannen & Speed och Skapande skola-programmet är två exempel på 
arrangemang kopplade till klimatfrågan. Ett tredje exempel är samarbetet med 
kommunkoreografgruppen Arkeolog 8 som genomfört flera projekt som lyft klimat- 
och miljöfrågor. Liksom det arbete som gjorts för att upprätthålla och ständigt 
anpassa kulturverksamheterna utifrån gällande riktlinjer för att skapa social 
hållbarhet för invånarna oavsett ålder under en pandemi. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Kulturnämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle med god psykisk 
hälsa genom att erbjuda en aktiv och meningsfull fritid för så många barn och unga 
som möjligt. Detta sker till största del i den dagliga kulturverksamheten som trots 
coronapandemin upprätthållits i stor utsträckning med anpassningar utifrån varje 
verksamhets art för att vara så smittsäker som möjligt. 

Under året har nämnden haft ett statligt finansierat projekt i form av 
kommunkoreograf, som är en modell för att stationera en danskoreograf i en 
kommun under ett år. Detta har gjorts genom dansgruppen Arkeolog 8 som 
genomfört flera kommunkoreografprojekt som samtliga lyfter klimat- och 
miljöfrågor. Tillsammans med barn, unga och vuxna i Vallentuna kommun har de 
arbetat utifrån olika perspektiv, händelser och projekt för att reflektera och inspirera 
till omställning genom konstnärliga upplevelser. 

Kulturnämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn 
till kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen, i syfte att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling i kommunen. I utlysningen för konstnärlig gestaltning i naturen i 
det nya bostadsområdet Kristineberg, har ett skall-krav ställts att följa framtaget 
miljöprogram för att skapa ett hållbart bostadsområde. Detta betyder att den 
blivande konstnären måste följa miljöprogrammet i val av material, 
produktion och i förhållande till platsen för konstverket. 

Bok- och läsinspirerande medieskyltning har ordnats i biblioteket i 
syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling och inspirera till mer 
miljömedvetna val. 
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 Mål delvis uppfyllt 

Kulturnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden 
ska använda material effektivt, sänka energiförbrukningen och öka inköpen av 
miljöanpassade varor. Nämndens verksamheter når ut till många besökare och 
invånare i Vallentuna kommun och är en bra kanal för inspiration och 
informationsspridning om hållbar utveckling. Nämnden ska ta tillvara denna kanal 
och ta ett aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheterna och informera om 
miljö- och klimatsmarta aspekter. 

Prioriterade områden: 

• Nämnden ska sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade 
varor. 

• Nämnden ska sprida kunskap om hållbar utveckling och hur Vallentunas invånare 
kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Motiv till bedömt utfall 

Nämnden bedömer att målet är delvis uppnått. Bedömningen grundar sig i 
avsaknaden av aktiviteter kopplade till det prioriterade området att sänka 
energiförbrukningen. Målet bedöms ändå vara delvis uppfyllt genom arbetet med att 
köpa begagnade möbler och inventarier i första hand, samt att miljöaspekter beaktats 
vid upphandling. Liksom det breda arbete som gjorts för att inspirera och informera 
om hållbarhet och miljö såväl externt som internt inom samtliga nämndens 
kulturverksamheter. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Under hösten har flera kulturarrangemang och projekt genomförts kopplade till 
klimatfrågan. Några exempel på det är Vattenmannen & Speed med tema miljö och 
vatten, Skapande skola-projekt för grundskolorna som samtliga under höstterminen 
direkt eller indirekt handlat om klimatfrågan. Likaså att den konstnärliga gestaltning 
i naturen i Kristineberg har ett skall-krav att följa framtaget miljöprogram. Detta gör 
att den blivande konstnären måste följa programmet i val av material, produktion och 
i förhållande till platsen för konstverket. 

I nämndens upphandlingar samt mer regelbundna inköp är miljöaspekten en 
självklar del i arbetet. Nämnden har vid behov av nya inventarier flertalet gånger 
under året använt tjänsten Reko samt Rekomo, som båda är tjänster för begagnade 
möbler och andra inventarier. 

I syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling och inspirera 
användarna till miljömedvetenhet, hållbarhet och engagemang 
arrangerades Klimatdagen i samarbete med bland andra 
Klimatsmart Vallentuna där olika perspektiv på miljöarbete lyftes. 
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Samma syfte har de bok- och läsinspirerande medieskyltningar som ordnats i 
biblioteket under året på tema klimat, miljö och hållbarhet ur olika synvinklar. Likaså 
såldes gallrade böcker för en billig peng på biblioteket under höstens utförsäljning. 

I samma syfte har under året pågått ett arbete med dansgruppen Arkeolog 8 och 
deras olika kommunkoreografprojekt som samtliga lyfter klimat- och miljöfrågor. 
Tillsammans med barn, unga och vuxna i Vallentuna kommun arbetar de utifrån 
olika perspektiv, händelser och projekt för att reflektera och inspirera till omställning 
genom konstnärliga upplevelser. Detta har bland annat skett genom deras 
vandringsled Katastrofleden. I samband med ledens öppnande skyltades med böcker 
på tema katastrof, miljö och beredskap i biblioteket. 

Indikatorn nedan Andel miljömärkta inköp saknar i dagsläget systemstöd för att 
kunna mätas. 

Indikator 2021 2020 2019 2018 

Andel miljömärkta inköp (%) - - - - 
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Socialnämnden 

 Mål uppfyllt 

Motiv till bedömt utfall 

Socialnämnden bedömer att målet är uppfyllt för helåret. Inom nämnden har arbetet 
under detta mål två huvudinriktningar, långsiktig hållbar arbetsmiljö samt långsiktigt 
hållbart miljöarbete. Nämnden har under året lagt ett särskilt fokus på att få kunder 
att uppleva trygghet och att säker-ställa kundernas välmående och hälsa bl. a. genom 
att skapa trygga boenden och utöka insatser till invånare som drabbats av pandemins 
svårigheter. Den satsning som nämnden har gjort på tillitsbaserat ledarskap har 
bidragit till att resultaten i medarbetarundersökningen har ökat. Detta trots höga 
resultat i tidigare medarbetarundersökning. Resultaten är också höga i jämförelse 
med andra kommuner i Stockholms län. Medarbetarundersökningen visar att 
samtliga undersöknings-områden har höga poäng trots en utmanande och 
påfrestande period på grund av pandemin. Socialnämnden har under året erbjudit 
alla medarbetare som önskade en högre tjänstgöringsgrad om minst 85 procent. 
Pandemin har påverkat nämndens möjlighet att nå satta miljömål då transporter har 
ökat under året. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Inom hela förvaltningen har ett arbete för att implementera arbetssättet tillitsbaserad 
styrning och ledning genomförts. Arbetssättet innebär bl.a. ökat fokus på 
verksamhetens syfte och kundens behov. 

Vallentuna kommun har som mål att kunna erbjuda samtliga medarbetare en 
heltidstjänst. Under årets första tertial fick alla medarbetare som önskade en högre 
tjänstgöringsgrad om minst 85 procent. Medarbetarna deltar i ett utvecklingsarbete 
för att se hur verksamhetens behov kan kombineras med behovet av heltidstjänster. 

Under året har kunder inom hemtjänsten fått digitala lås installerade. Arbetssättet 
minskar tidsåtgång för nyckelhantering och förkortar insatstid vid larm eftersom 
nycklar till berörd kund inte behöver hämtas, vilket även påverkar medarbetarnas 
arbetsmiljö på ett positivt sätt. Sammantaget bedöms systemet minska hemtjänstens 
transporter, en trend som totalt ser ut att öka för förvaltningen. Det har under hösten 
fattats beslut i kommunen om att från 2022 endast köpa in elbilar, vilket nämnden 
bedömer kommer att bidra till att minska utsläppen från fordon inom nämnden. 
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 Målet delvis uppfyllt. 

Socialnämnden ska verka för en minskad klimatpåverkan genom att: 

• Miljöanpassade inköp ska öka 
• Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska 
• Verka för digitala lösningar som leder till minskad miljöpåverkan 
• Verka för att andelen närproducerade produkter och tjänster ökar 

Motiv till bedömt utfall 

Den pågående pandemin har försvårat arbetet med flera av nämndens 
förbättringsaktiviteter då de antingen har försenats eller nedprioriteras. Nämnden 
bedömer att pandemin också har försvårat det pågående arbetet med att minska 
körsträckor. Socialnämnden bedömer att målet delvis uppnås då två av tre 
förbättringsaktiviteter uppnått förväntad effekt. 

Under året har majoriteten av kunderna inom hemtjänsten fått digitala låsen 
installerade, uppskattningsvis 95 procent. Alla kunder inom hemtjänsten som kan få 
digitala lås har fått det installerat. 

Trenden visar att hemtjänstens körsträckor ökar. Nämnden anar ett trendbrott under 
årets andra tertial som skulle kunna bero på de digitala låsen. Det går dock inte att 
med säkerhet att fastställa eftersom den digitala körjournalen hade bristfälliga data 
under hösten då många fordon saknade sändare. Sändarna har inte kunnat ersättas 
på grund av komponentbrist hos leverantör. Kommunen har under året beslutat att 
från 2022 endast köpa in elbilar vilket kommer att minska utsläppen från 
socialnämndens transporter. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Förbättringsaktiviteter kopplade till avfallsplan  

Inom socialtjänsten hanteras årligen stora volymer av avfall som behöver minskas i 
omfattning och hanteras så att de vållar minsta möjliga miljöpåverkan. Stora 
mängder skyddsmaterial, sjukvårdsavfall, matrester med mera genereras inom 
verksamheten. Utöver detta kommer medarbetare i kontakt med många kunder som 
hanterar sitt hushållsavfall. 

Den förväntade effekten under året var att förvaltningens ledningsgrupp vid minst tre 
tillfällen under året skulle analysera utvecklingen på området och initiera aktiviteter 
med syfte att för-bättra hantering av avfall. 

Ett gott exempel på arbetet med att minska avfall är att hemtjänsten i 
Kårsta hjälper sina kunder att källsortera. Källsortering görs hos 
kunden där hemtjänsten bistår med att ta hand om avfall i samband 
med uttag av hushållssopor. Utföraravdelningen arbetar aktivt för att 
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försöka hålla nere transporter trots utmanande omständigheter med pandemin under 
året. Vissa delar har kunnat minska men på andra områden har transporterna ökat på 
grund av pandemin. 

Ledningsgruppen har analyserat utvecklingen av området och beslutade under året 
att investera i de centrala kontorens avfallshantering, så att samtliga avdelningar kan 
källsortera. Den sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för 
förbättringsaktiviteten delvis har uppnåtts under året. 

Förbättringsaktiviteter kopplat till "Fossilfritt Vallentuna"  

Körsträckan för socialtjänstens fordonsflotta är ungefär 18 varv runt jorden varje år, 
vilket utgör cirka 83 procent av körsträckan för hela kommunens fordonsflotta som 
finns registrerad i den digitala körjournalen. Utöver de transporter som registreras i 
körjournalen finns en omfattande volym av varutransporter till verksamheterna. 

Den förväntade effekten under året var att förvaltningens ledningsgrupp vid minst tre 
tillfällen under året skulle analysera utvecklingen på detta område och initiera 
ytterligare aktiviteter med syfte att minska utsläppen från främst fordon. 

Leverantören av körjournalen har inte kunnat leverera statistik för hela året på grund 
av komponentsbrist på marknaden, vilka krävs för att fordonen ska kunna leverera 
statistik. Det går därför inte att med säkerhet se hur körsträckan för socialtjänsten 
utvecklar sig. Man kan dock se att transporter av mat minskat med 
cirka 68 procent då transport sker vid 10 tillfällen per vecka mot 
tidigare 28 tillfällen. Hemtjänsten har köpt in elcyklar under året, 
vilket innebär att kortare resor med bil blir färre. Under hösten 
fattades det beslut inom kommunen att från och med januari 2022 
endast köpa in elbilar och ett arbete med att undersöka installation 
av laddstolpar har på-börjats. Det kommer att innebära minskade 
utsläpp redan under kommande år. Att utsläppen inte har kunnat minskas mer beror 
till stor del på pandemin. Ledningsgruppen har tillsammans med kommunens 
miljöstrateg analyserat utvecklingen av området samt genomfört aktiviteter som har 
en positiv inverkan på miljön. 

Den sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för förbättringsaktiviteten 
delvis har uppnåtts under året. 

Införa Trygghetslås (digitala lås) till hemtjänsten 

Digitala lås inom hemtjänsten innebär att hemtjänstkundernas bostäder förses med 
ett digitalt lås på insidan av dörren. Kunden använder sitt vanliga lås som tidigare och 
hemtjänstpersonalen öppnar låset med sin tjänstetelefon. Arbetssättet minskar 
tidsåtgång för nyckelhantering och för-kortar insatstid vid larm eftersom nycklar till 
berörd kund inte behöver hämtas. 

Den förväntade effekten under året var att ca 95 procent av kunderna skulle ha de 
digitala låsen installerade samt att systemet tillämpas fullt ut vid årets slut. 
Sammantaget bedöms systemet minska hemtjänstens transporter. 

Under året har majoriteten av kunderna fått de digitala låsen installerade, 
uppskattningsvis 95 procent. Alla kunder inom hemtjänsten som kan få lås 
installerade har fått digitalt lås installerat. Utöver kundinstallation har det även gjorts 
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installation på portar, vilket krävde ett samtycke från bostadsrättsföreningar. 
Portarnas antal uppgår till 150 stycken, men installation har kunnat slut-föras hos 
endast 99 av dem på grund av att vissa bostadsrättsföreningar inte har givit samtycke. 
Nämnden bedömer att hemtjänstens körsträckor bör minska till följd av de digitala 
låsen men resultatet av körsträckan under året går inte att fastställa då statistiken 
från de digitala körjournalerna är bristfälliga. Den förväntade effekten för aktiviteten 
bedöms vara uppnådd. 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel nämndens verksamheter som 
källsorterar avfall. 

77 %  81 %   69 %  

Körsträcka under period (km)  787 254  720 881   694 713  

Koldioxidutsläpp gram/km  103,4  101,9   96,2  

 

Körsträckan har ökat under året, en ökning som nämnden bedömer vara rimlig. 
Ökningen beror till viss del på den extraordinära situationen som råder med 
pandemin, vilket bland annat inneburit att vissa av nämndens verksamheter har fått 
stänga och personal istället har åkt ut till kunder. Nämndens kundunderlag har också 
ökat under året. På grund av brister i data under senhösten har årsvärden för 
körsträcka estimerats. 

 

FIGUR 5. KÖRSTRÄCKOR HELA SOCIALFÖRVALTNINGEN 

DIAGRAMMET VISAR SAMMANLAGD KÖRSTRÄCKA FÖR FÖRVALTNINGENS FORDON, PER TERTIAL SEDAN 2019. 

 

Diagrammet visar körsträcka per tertial under 2019-2021 för hela socialförvaltningen. 
Den totala körsträckan har en ökande trend. Under tertial 3 2021 hade den digitala 
körjournalen bristfälliga data då många fordon saknade fungerande "sändare", då 
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dessa ej kunnat ersättas på grund av komponentbrist. Därför har detta tertial ett 
estimerat värde. 

 

FIGUR 6. KÖRSTRÄCKOR HEMTJÄNSTEN 

DIAGRAMMET VISAR SAMMANLAGD KÖRSTRÄCKA FÖR HEMTJÄNSTENS FORDON, PER TERTIAL SEDAN 2019. 

 

Vad gäller hemtjänsten, som är den mest transportintensiva delen inom 
socialförvaltningen, sågs under tertial 1 en ökande trend vad gäller körsträckor. 
Samtidigt har nämndens kunder inom hem-tjänsten blivit fler vilket förklarar en del 
av de ökade körsträckorna. Även pandemin har bidragit till att fler bilresor har gjorts. 
Under tertial 2 2021 skedde dock en mindre minskning, som troligen kan relateras till 
införandet av digitala lås. Under tertial 3 2021 hade den digitala körjournalen 
bristfälliga data då många fordon saknade fungerande "sändare" då dessa ej kunnat 
ersättas på grund av komponentbrist.  
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 

 Mål delvis uppfyllt 

Bygg- och miljötillsynsnämnden bidrar till att uppfylla det kommungemensamma 
målet genom sitt tillsyns- och rådgivningsansvar för miljöfrågor. Nämnden arbetar 
aktivt för att minska övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag genom att 
prioritera tillsynen för avlopp i enlighet med blåplanens åtgärdsförslag. Då den 
prioriterade tillsynen för året inte skett i den utsträckning som förordas i blåplanens 
handlingsplan bedöms målet endast delvis vara uppfyllt trots att flertalet viktiga och 
prioriterade åtgärder genomförs. 

Under 2021 har nämnden: 

• arbetat aktivt med prioriterad tillsyn 

• gett råd och information till företagare och invånare om hur de kan göra 
hållbara val i vardagen i samband med tillsyn och genom webbinarium. 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Hållbarhetsarbete och Agenda 2030 

Nämnden tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 
globala hållbarhetsmålen. Nämndens arbete är främst inriktat mot de globala 
hållbarhetsmålen 3 och 6. 

 Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 
välbefinnande i alla åldrar (3). 

 Säkerställa tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 
(6). 

I ett hållbart samhälle behövs en balanserad ekonomisk utveckling som fungerar 
långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada. Bygg- och miljötillsynsnämnden 
har ett stort tillsynsansvar inom miljöområdet. Utöver tillsyn har nämnden ett ansvar 
för att ge råd och information till företagare och invånare så att de ska kunna göra 
hållbara val för sitt företag och i vardagen. Detta leder i förlängningen till att skapa 
samhälleliga förutsättningar för våra invånare att uppleva en god hälsa, trygghet och 
inkludering. Information och råd ges i samband med tillsyn men även när ny 
lagstiftning börjar gälla, vilket under pandemin skett och 
fortfarande sker i stor omfattning. 

Genom systematisk tillsyn och rådgivning bidrar bygg- och 
miljötillsynsnämnden till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar. 
Nämnden fokuserar bland annat på tillsyn inom enskilda avlopp, 
hästgårdstillsyn, lantbrukstillsyn och dagvattentillsyn som alla 
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syftar till att bidra till att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar. 
Kommunens blåplan pekar ut att tillsyn av de 2500-3000 enskilda avlopp som finns i 
kommunen är ett prioriterat område för att säkerställa minskade utsläpp av fosfor 
och kväve. Målet i blåplanen är att öka antalet enskilda avlopp som varje år tillsynas 
till att omfatta 250 stycken. Nämndens avsikt är att prioritera detta område och öka 
takten för tillsyn av enskilda avlopp. På grund av vakanser har dock tillsynsarbetet 
behövt prioriteras om till förmån för andra uppgifter. 

 Målet delvis uppfyllt 

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och 
miljöpolicy och klimat- och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att 
kommunens egen miljöpåverkan minskar och invånarnas och företagens möjligheter 
att göra miljömässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i kommunen stärks under 
planeringsperioden. Nämndens frågor berörs tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och 
kommuninvånarna erbjuds energirådgivning. Genom rådgivning och tillsyn och nära 
samverkan med kommunens förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter också 
nämnden att arbeta för en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Motiv till bedömt utfall 

Blåplanens mål om 250 tillsynsbesök avseende enskilda avlopp bedöms vara den 
mest prioriterade aktiviteten för 2021. På grund av detta samt att aktiviteten också 
utgör målets indikator har åtgärden utgjort en stor del av den samlade bedömningen. 

Målet bedöms vara delvis uppnått eftersom: 

 den kompletterande tillsynen utifrån Norra östersjöns vattendistrikts 
förvaltningsplan genomförts 

 nämnden har deltagit i ett projekt kring hästgårdstillsyn 

 totalt har 160 av planerade 250 enskilda avlopp fått tillsyn 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Vattenförvaltning och arbete mot övergödning 

I Sverige är vattenförvaltningen indelade i fem vattendistrikt där avgränsningen sker 
utifrån hur vattendragen rinner, så kallade avrinningsområden. Vallentuna 
kommunen tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt som till ytan är Sveriges minsta, 
men mest tätbefolkade distrikt och berör sju län och 74 kommuner. Området sträcker 
sig från Älvkarleby i norr till Oxelösund i söder och från Kilsbergen i väster till 
skärgården i öster och här bor det 2,9 miljoner människor. 
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Arbetet med vattenförvaltning i Sverige sker i cykler om sex år där en 
förvaltningsplan tas fram och utgör grunden för de åtgärder som ska 
vidtas under perioden. Förvaltningsplanerna består av fem delar 
varav en av delarna är ett åtgärdsprogram som listar alla åtgärder 
som myndigheter och kommuner ska utföra där bland annat 
tillsynsaktiviteter finns utpekade. En av de största utpekade 
utmaningarna för Norra Östersjöns vattendistrikt är övergödning från framför allt 
jordbruk som påverkar både sjöar och hav negativt. Nämnden arbetar med anledning 
av detta prioriterat med övergödningen genom sin tillsyn på enskilda avlopp, 
hästgårdar och lantbruk. 

Utöver Norra östersjöns vattendistrikts förvaltningsplan har kommunen en egen 
blåplan (vattenplan) som fastställts av kommunfullmäktige. I blåplan pekas enskilda 
avlopp ut som ett viktigt tillsynsområde där 250 tillsynsbesök ska genomföras per år. 
Under början av 2021 inleddes tillsynsarbetet med att enkäter skickades ut till 
fastighetsägare för få reda på status på avlopp, varpå platsbesök genomförs för att 
kontrollera detta. Målet för 2021 var att kontrollera de 250 avloppen som pekas ut i 
blåplan men på grund av vakant personal har det under 2021 inventerats 160 avlopp. 
Tillsyn på hästgårdar och lantbruk har genomförts enligt plan och kommunen har 
dessutom deltagit i Jordbruksverkets projekt kring hästgårdstillsyn för 2021. Den 
relativt höga andelen avlopp med åtgärdskrav visar att den tillsyn som bedrivs är 
nödvändig och leder till faktiska förbättringar genom att fel hittas och åtgärdas. 

Indikator/nyckeltal 2021 2020 2019 

Antal, tillsyn avlopp 160 175 78 

Antal, avlopp med åtgärdskrav* 86 - - 

*Antal avlopp med åtgärdskrav är en ny indikator från 2021 

 



 

 

 

Miljöredovisning 2021 
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av 
årsredovisningen och innehåller uppföljning av det systematiska 
miljöarbetet och kommunens miljömål. Miljöredovisningen följer upp 

kommunens miljö- och klimatstrategi med dess övergripande miljömål 
och sju inriktningar, samt redogör för nämndernas miljöarbete under 
året. 


