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§ 231
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 
näringarna (KS 2019.322)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-nadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §170  Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna

näringarna
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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§ 170
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 
näringarna (KS 2019.322)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-nadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om ökat stöd till 
lokala företagare inom de gröna 
näringarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att kommun-
ledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på 
vilka sätt kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se 
över regelverk eller att på annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna 
näringarna, och att utifrån det göra en plan för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av 
kommunen, av möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, 
samt genom det landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-
nadsutskottet bildades 2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp 
för kommunen. Kommunens Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant 
med från Lantbrukarnas Riksförbund. Kommunen har även gjort en nystart i 
vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med sikte på att främja såväl 
livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har startat 
Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av 
tillsynsmyndighet för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer 
kommunen verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information 
för förebyggande arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via 
kommunens Företagslots, samt energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och 
verka på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och 
arbetstillfällen fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett 
landsbygdsprogram tas fram, med en övergripande strategi och handlingsplan för 
utveckling i kommunens landsbygd som omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, 
arbetsplatser och näringsliv.
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Bakgrund
De gröna näringarna omfattar enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) jord- och 
skogsbruk, trädgård och landsbygdens miljö, förädlingsindustri för livsmedel och 
skog, samt underleverantörer i alla led bakåt. I Vallentuna kommun finns några 
företag inom livsmedelsförädling, ett antal företag som erbjuder trädgårds- och 
skogsskötsel, ett par handelsträdgårdar, en större blomsterproducent och cirka 140 
jordbruksföretag av varierande storlek. LRF:s lokalavdelning LRF Vallentuna-Täby är 
verksamma i kommunen. 

Nationellt har antalet jordbruksföretag minskat med närmare 60 procent sedan 1975. 
I utvärderingarna av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap1 lyfter 
Jordbruksverket fram, förutom lönsamhet, att utvecklingen av landsbygdens näringar 
också är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden. En levande 
landsbygd förutsätter därför att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen, 
fungerar även på landsbygden. 

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att ett landsbygdsprogram ska tas fram och 
vara en plattform och utgångspunkt för det övergripande arbetet med landsbygds-
frågor i kommunen. Programmet ska innehålla en övergripande strategi och 
handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd. Programmet ska omfatta 
konkretiserade riktlinjer för bebyggelseutveckling såväl som frågor om utveckling av 
kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv som till exempel produktion av 
mat och energi, turist-, kultur, - fritids- och hästnäring. Social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet ska beaktas. I ett första steg avser kommunen att bjuda in 
intressenter till dialogmöten runt om i kommunen. Dialogerna bör syfta till att såväl 
tydliggöra förutsättningar och begränsningar, som att diskutera behov och 
möjligheter.

Kommunen erbjuder tjänsten Företagslots i syfte att underlätta för företagare som vill 
etablera eller expandera verksamhet i kommunen. Företagslotsen kan till exempel ge 
vägledning som rör plan- och bygglov, miljölagstiftning kopplat till miljö- och 
livsmedelstillsyn, brand och säkerhet samt VA-frågor. Kommunen erbjuder 
kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till såväl privatpersoner som 
företag. Rådgivaren delas med Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner.

I Tillväxtverkets nationella undersökning2 svarar nästan hälften (45 procent) av 
företagen i de gröna näringarna att de upplever lagar och myndighetsregler -
miljöregler, plan- och byggregler samt branschspecifika regler - som ett stort hinder 
för företagets utveckling och tillväxt. Regeringen och statliga myndigheter arbetar 
med regelförenkling bland annat inom den nationella livsmedelsstrategin3. 
Kommunerna kan bidra genom tydlig och samordnad tillämpning av lagstiftningen.

De gröna näringarna berörs huvudsakligen av nationell lagstiftning. Kommunala 
regler som rör lantbruket finns i Vallentuna kommuns lokala föreskrifter för att 

1 Jordbruksverket. 2019. Ett rikt odlingslandskap Fördjupad utvärdering 2019. 
Rapport 2018:31.
2 Tillväxtverket. 2018. Växtkraft för de gröna näringarna. Rapport 0272.
3 Regeringens budgetproposition för 2020. Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 23.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-14

DNR KS 2019.322 
SID 3/4

skydda människors hälsa och miljön och rör bland annat gödselhantering. 
Kommunens ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som 
berör bland annat lantbruk, hästgårdar  och livsmedelsföretag. Tillsynen omfattar 
bland annat näringsläckage till vatten, dagvattenhantering, kemikalier och 
bekämpningsmedel, avfallshantering, energi och inomhusluft. Tillsynen ska hjälpa 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och att vidta de åtgärder som behövs. 
Genom rådgivning och information kan kommunen som tillsynsmyndighet hjälpa 
verksamhetsutövare att arbeta förebyggande och undvika stora och onödiga 
miljökostnader i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar systematiskt för 
att erbjuda god service och förbättra resultaten i Nöjd-Kund-Index för bland annat 
tillsynsverksamheten.

Kommunens kostenhet har i upphandlade avtal skapat möjlighet att kunna satsa 
särskilt på att köpa in lokalproducerat kött. Möjligheten att utöka inköpen av 
lokalproducerade livsmedel undersöks.

Höstterminen 2020 startade det treåriga Naturbruksprogrammet på Vallentuna 
gymnasium, som innehåller mycket lärlingstid och riktar sig till elever som vill arbeta 
inom lantbruk och jordbruk, livsmedelsproduktion eller djurskötsel. Programmet 
kommer ge möjligheter att trygga rekrytering av arbetskraft för fortsatt livskraftigt 
lantbruk i kommunen.

Kommunens vattenvårdsarbete har under 2019 fått en nystart med utgångspunkt i 
kommunens miljö- och klimatstrategi och genom framtagandet av en blåplan för att 
tydliggöra hur vattenförvaltningens krav kan uppfyllas. Kommunens miljöstrateg och 
vattensamordnare har tillsammans med en regional åtgärdssamordnare för vatten, en 
funktion på Norrtälje naturvårdsstiftelse som finansieras av en särskild statlig 
satsning, påbörjat ett mycket lovande samarbete med lantbrukare och markav-
vattningsföretag i Åkerströmmen. Samarbetet baseras på principen att på olika 
geografisk skala, från fält till avrinningsområde, ta fram kunskap och vidta åtgärder 
som främjar såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna kommun har 
beviljats statligt så kallat LONA-bidrag för Hederviken-projektet, som i dialog med 
berörda lantbrukare kommer stötta med kartläggning av markavvattningsföretagets 
behov och möjligheter till vattenvårdsåtgärder. Vallentuna kommun beviljades i 
december bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för rådgivningsprojekt inriktat 
på hästgårdar, strukturkalkning och gödsling. Vallentuna har tagit initiativ till 
utvärdering och utveckling av Åkerströmmens vattenvårdssamverkan i syfte att bland 
annat förbättra samverkan med lantbrukare och markägare.

Statligt ekonomiskt stöd finns främst inom landsbygdsprogrammet. Kommunen kan 
med fördel samarbeta med lantbruket vad gäller miljöåtgärder där statlig ersättning 
kan erhållas för olika slags miljöinvesteringar inom jordbruket.

Handlingar
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Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Motion om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
De gröna näringarna i Vallentuna, som bland annat tillhandahåller råvaror såsom livsmedel,
energi och skog, har blivit alltmer intressant i och med de stora miljö- och

klimatutmaningarna som vi står inför. I Vallentuna ser vi t.ex. hur jordbruken blivit färre och

med det minskar möjligheterna att tillförsäkra oss möjligheten till närodlade livsmedel. I

synnerhet är ett hållbart grönt näringsliv av intresse. Miljöpartiet i Vallentuna förordar därför
att kommunen undersöker på vilka sätt kommunen kan stödja de gröna näringarna i

Vallentuna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara genom att t.ex. erbjuda
speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på annat sätt tillgodose behoven
inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan för ett ökat stöd.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja
de gröna näringarna iVallentuna.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Nicklas Steorn Thörnberg
(.ænuo l(/c îdey"yq, f1
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