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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets stab har på kommunstyrelsens uppdrag kartlagt hur kommunens 
verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. 
Kartläggningen ska ge underlag till arbetet med kommunplanens mål om hållbar utveckling 
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relevanta styrdokument, samt idéer kring hur arbetet skulle kunna utvecklas. Det bygger 
delvis på material som samlats in under en workshop för medarbetarna och kompletteras i och 
med utbildningsinsatsen. Nyckeltal för Agenda 2030 ur Kolada presenteras med Vallentunas 
resultat.

Kommunledningskontoret planerar en konferens för medarbetare och representanter för 
kommunala bolag den 27 mars, kring hur bolagen arbetar med hållbarhet och Agenda 2030, 
och hur samverkan med kommunen kan utvecklas med sikte på hållbarhetsmålen. SKR och 
Svenska FN-förbundet driver kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som 
ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner. Projektet finansieras av Sida. Ansökan om deltagande i den tredje 
ansökningsomgången i höst kan vara ett nästa steg för Vallentuna kommun för att stärka 
hållbarhetsarbetet.
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Kartläggning av kommunens arbete i förhållande till 
Agenda 2030 

Kommunledningskontorets stab har på kommunstyrelsens uppdrag kartlagt hur kommunens 

verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Kartläggningen ska ge 

underlag till arbetet med kommunplanens mål om hållbar utveckling och förbereda Vallentuna 

kommun på ökade krav och förväntningar från omvärlden kopplat till Agenda 2030. 

Under två dagar i september 2018 ordnade kommunledningskontorets stab öppna workshops för alla 

medarbetare. Ett fyrtiotal deltagare kom. Under workshopen fanns möjligheter att för vart och ett av 

de 17 hållbarhetsmålen reflektera kring vad verksamheten gör idag som bidrar till att nå målet, hur 

verksamheten kan utvecklas för att bättre bidra till målet; samt samarbeten eller synergier som 

verksamheten skulle kunna ha för att få bättre effekt mot målet. I bilaga 2 redovisas materialet som 

samlades in under kommunens workshop. 

Rådet för kommunala analyser (RKA) har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Kolada som stöd 

för arbetet med Agenda 2030. Nyckeltalen och aktuell statistik för Vallentuna kommun presenteras i 

bilaga 1. 

Kartläggningen ska tydliggöra att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala 

hållbarhetsmålen Rapporten redovisar inledningsvis de uppgifter som kommunens nämnder ansvarar 

för samt nämndernas mål för arbetet med hållbar utveckling. Därefter följer en redovisning för vart 

och ett av de globala hållbarhetsmålen. För respektive mål presenteras översiktligt situationen i 

Vallentuna, kommunens verksamhet och styrdokument som bidrar till målet, samt idéer kring hur 

arbetet kan utvecklas. Kommunledningskontorets stab har sammanställt och i viss mån kompletterat 

kartläggningen. 

Förhoppningen är att materialet ger nämnder och förvaltningar inspiration och stöd för att finna 

synergier, samarbeten och aktiviteter som kan stärka och förbättra kommunens arbete med hållbar 

utveckling. 
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Hållbar utveckling och Agenda 2030 

Hållbar utveckling är en vision om att alla människor ska kunna leva väl på en planet med begränsade 

resurser. Begreppet hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen, och de så kallade 

planetära gränserna, med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. 

Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter 

mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön, så att även framtida 

generationer kan få sina behov tillgodosedda. 

Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål1 antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. 

Agendan syftar till att nå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbar utveckling och gäller 

för såväl inom som mellan nationer. En grundläggande utgångspunkt är att arbetet ska utgå ifrån 

nationellt etablerade mål, strategier, styrnings- och uppföljningsprocesser. 

Agenda 2030 understryker att de globala målen är ”integrerade och odelbara” och balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

 

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. 

Sverige har skrivit under på FN:s Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål. Agendan ska stödja 
nationellt och internationellt arbete där miljö, sociala frågor och ekonomi håller ihop. 

 

Hållbar utveckling innehåller tre olika delar: 

• miljömässig eller ekologisk hållbarhet - handlar bland annat om att bevara jordens ekosystem, inte 

överutnyttja naturresurser, och minska utsläpp av ämnen som påverkan miljö och hälsa. 

Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser. 

• social hållbarhet – innebär många olika saker som till exempel rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, 

demokrati, anständiga arbetsvillkor och rätt till utbildning. Alla människor ska ha möjlighet att 

börja leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras. Det handlar inte bara om 

människor i fattiga länder, utan även om villkor för människor inom ett land. 

• ekonomisk hållbarhet – att balansera ekonomisk utveckling så att den fungerar långsiktigt utan att 

människor eller natur far illa. Regeringen, myndigheter och företag jobbar mer och mer med 

”cirkulär ekonomi”, som handlar om att ekonomin ska stödja kretslopp, och ”bioekonomi”, som 

handlar om att bygga ekonomi på förnybara resurser istället för på fossil olja och kol. 

                                                             

1 Förenta nationerna resolution 70/1. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (svensk 
översättning av regeringskansliet). 
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Tidigare har begreppet hållbar utveckling illustrerats som tre jämnstora fält med gemensam 

skärningspunkt. På senare tid har forskare och myndigheter allt mer resonerat kring att den 

miljömässiga dimensionen sätter ramarna för samhällsutvecklingen, och den sociala dimensionen 

utgör miniminivåer och mål för att tillgodose basbehov och mänskliga rättigheter. Ekonomin är 

verktyget som ska tjäna samhällets utveckling på ett säkert sätt inom planetens resursramar. 

 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling 

Tårtan illustrerar att de ekonomiska och sociala målen för hållbar utveckling är begränsade av ramarna för 
miljömässig hållbarhet. På senare år har resonemang kring att ekonomin utgör verktyget för att nå de sociala 
målen inom de ekologiska gränserna vunnit gehör. Illustration: Azote for Stockholm Resilience Centre, efter 
Johan Rockström and Pavan Sukhdevs idé. 
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Regeringens handlingsplan och kommunernas roll 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Sveriges 

regering har antagit en handlingsplan för Agenda 20302 och uppmuntrar kommunernas delaktighet 

och engagemang. Regeringen lyfter fram att alla de 17 globala hållbarhetsmålen har kopplingar till 

kommunernas verksamhet. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all 

verksamhet på den lokala och regionala nivån.  

Regeringen har tillsatt Kommunutredningen (Fi 2017:02) som senast den 28 februari 2020 ska 

presentera en strategi för att stärka kommunernas kapacitet bland annat för att axla en viktig roll i 

arbetet med hållbar utveckling. Den statliga styrningen ska utvecklas för att underlätta för kommuner 

att integrera hållbarhet i sin verksamhet och i sina styrprocesser. Det ska ge förutsättningar för 

anpassningar till lokala utmaningar och behov. 

 

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 - fokusområden och åtgärder  

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle 

Indikatorer för mänskliga rättigheter ska tas fram. Regeringen ska presentera en strategi för den nationella 
demokratipolitiken och delaktighet. Skolans jämställdhetsuppdrag förtydligas i läroplanerna. Regeringen 
ser över regelverken för underhållsstöd och bostadsbidrag. 

2. Hållbara samhällen 

Helhetssynen och samordningen av detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser ska öka för att 
främja en mer hållbar samhällsutveckling. Nya bestämmelser om regional fysisk planering i plan- och 
bygglagen kommer bl.a. stärka förutsättningarna för minskad klimatpåverkan. Ny nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029 möjliggör satsningar för tillgänglighet i hela landet och ett hållbart 

transportsystem. 

3. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 

Satsningar på att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion av plast och textilier samt minskat 
matsvinn. Arbete för att minimera avfallet, samt god tillgänglighet till insamlingssystem och skärpt 
producentansvar för att stimulera till bättre sortering av förpackningsavfallet. Regeringen bidrar med medel 
till att öka kunskap om träbyggande samt stimulera utveckling av industriellt träbyggande. 

4. Ett starkt näringsliv med hållbart företagande 

Miljötillsynen är ett verktyg för att kunna nå miljömålen. Regeringens kommande godstransportstrategi ska 
stärka näringslivet och förbättra förutsättningarna för hållbara transportupplägg genom samordning och 
lösningar för samlastning. 

5. Hållbar och hälsosam livsmedelskedja 

Hållbar offentlig upphandling ska främjas genom att förstärka kompetensen om bl.a. livsmedel och 
måltidstjänster, för att bättre styra mot samhällets ambitioner och motsvara den svenska lagstiftningens 
höga nivå på djurskydds- och miljöhänsyn. Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, 
skola och omsorg ska främja hållbara, hälsosamma och säkra måltider inom offentlig sektor. Kommuner 
och myndigheter ska stärka skyddet av dricksvatten bl.a. genom fysisk planering samt den nationella 
vattenkatastrofgruppen (VAKA). 

6. Stärkt kunskap och innovation 

Kunskaperna behöver stärkas kring hur kommuner kan arbeta sammanhållet och långsiktigt med socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. SKL har en viktig roll. 

 

Glokala Sverige3 är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och 

engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet 

är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under 

2019 deltog 96 kommuner och regioner i projektet och projektet tog inför 2020 emot ytterligare ett 

50-tal kommuner som ansökt. 

                                                             

2 www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 
3 https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/ 
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Vallentuna kommuns bidrag till Agenda 2030 

Sammanfattning/illustrationer av kommunens bidrag inom de tre olika dimensionerna. Den 

miljömässiga dimensionen… Den sociala dimensionen… den ekonomiska (?) 

 

  

  

  

  

  

    

    

Kommunens miljö- och klimatarbete och Agenda 2030. 

Genomförande av kommunens miljö- och klimatstrategi bidrar till 12 av 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 
2030. 

 

Kommunens uppgifter 

Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Omkring 44 procent av Sveriges 

kommuner har antagit mål som kopplar samma de tre hållbarhetsdimensionerna miljö, socialt ansvar 

och ekonomi. Många kommuner, 70 procent, uppger att de arbetar aktivt med Agenda 2030, men 

aktiviteterna ligger främst på utbildnings- och planeringsnivå. Flera kommuner har ställt upp mål och 

utarbetat strategier kopplat till Agenda 2030 men få kommuner arbetar med konkreta aktiviteter där 

de kan mäta konkreta resultat.4 

Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och kommunallagen 

(2017:725). Regeringsformen (1974:152) är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati, 

                                                             

4 Pwc. 2018. Bättre kan vi! En lägesrapport över kommunernas hållbarhetsarbete 2019. 
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medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete med socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. 

 

Hållbar utveckling och statsskickets grunder - Regeringsformen, 1 kap. 1-2 §§ 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. 

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 
samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av 
människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 
den enskilde som person. 

 

Genom flera olika författningar har kommunerna ansvar för viktiga samhällsfunktioner5: 

 Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg – 

socialtjänstlagen (2001:453). 

 För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100). 

 Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900). 

 Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804). 

 Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808). 

 Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801). 

 Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

 Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och 

landsting – i Stockholmsregionen är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet) - lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för: 

• styrning och samordning av samhällsutvecklingen i Vallentuna, genom planering och uppföljning 

av kommunens verksamheter och ekonomi, 

• översiktsplanering av mark och vatten för exploatering, infrastruktur och en god livsmiljö i 

kommunen, 

• energiplanering och energihushållning, 

                                                             

5 www.regeringen.se/artiklar/2015/05/indelning-och-uppgifter-i-kommuner-och-landsting/  
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• strategisk planering av trafik- och miljöfrågor, 

• integration,  

• arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor. 

Barn- och ungdomsnämnden  
Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och 

ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få 

välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, 

svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar. 

Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är bland annat att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och 

hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande: 

• individ- och familjeomsorg, 

• familjerättsfrågor och familjerådgivning, 

• stöd i samband med familjevåld, 

• stöd till brottsoffer, 

• äldre- och handikappomsorg, 

• stöd till personer med psykisk eller annan funktionsnedsättning, 

• riksfärdtjänst samt 

• tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av 

nikotinläkemedel och receptfria läkemedel. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden  
Bygg- och miljötillsynsnämnden ansvarar för tillsyn, offentlig kontroll och övrig myndighetsutövning 

inom områdena miljö- och hälsoskydd, bygglov, kart- och mätverksamhet, samt parkeringstillstånd för 

funktionshindrade och bostadsanpassningsbidrag. 

Fritidsnämnden  
Fritidsnämnden ansvarar för fritidsfrågorna i kommunen inklusive sport- och friluftsanläggningar, 

stödjer föreningars och andra organisationers fritidsverksamhet, samt för Ung Fritid med fritidsgårdar 

och fältassistenter. 

Kulturnämnden  
Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet och kulturmiljöfrågor, samt 

stödjer föreningars och andra organisationers kulturverksamhet. 

Kommunens mål för arbetet med hållbar utveckling 

All verksamhet inom Vallentuna kommun vilar på kommunens vision och värdegrund. Värdegrunden 

”I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus 
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utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling” är ledstjärna för medarbetarnas förhållningssätt 

och arbetssätt.  

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och utgör den viktigaste styrningen av 

kommunens verksamhet. Den innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. 

Nämnderna bryter ned de gemensamma målen i sina årliga verksamhetsplaner, som styr 

förvaltningarnas verksamheter.  

Inför 2020 har nämnderna antagit verksamhetsmål med utgångspunkt i Kommunplanens mål 

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar, vilka presenteras nedan. 

Kommunstyrelsen 

Nämndens mål 

Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. 

Beskrivning 

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. 

Indikator/nyckeltal  

• Placering i Aktuell Hållbarhet kommunranking 

• Koldioxidutsläpp från kommunens bilar per körd km 

• Andel kommunala enheter som har källsortering 

Nämndens mål 

Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska sin klimatpåverkan. 

Beskrivning 

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 miljökvalitetsnormerna för vatten ska säkerställas och 

kommunen ska verka för god vattenkvalitet och minskad övergödning i samverkan med markägare, 

verksamhetsutövare och grannkommuner. 

Indikator/nyckeltal  

• Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, andel 

• Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv 

Nämndens mål 

Utveckla arbetet med social hållbarhet med en helhetssyn på jämlik folkhälsa, trygghet och 

inkludering. 

Beskrivning 

Vallentuna kommun ska aktivt bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för invånare att uppleva 

en god hälsa och trygghet. I arbetet ligger fokus på goda uppväxtvillkor för barn och unga, 

hälsofrämjande och trygg yttre miljö samt förebyggande arbete riktat mot psykisk ohälsa och 
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beroendeproblematik. Kommunens arbete ska utvecklas med fokus på främjande insatser och med 

hänsyn till olika målgruppers behov. Ett arbete inriktat på skyddsfaktorer hos barn och unga främjar 

både psykisk hälsa och bidrar till ett tryggare Vallentuna, där människor och företag kan växa. 

Kommunövergripande riktlinjer ska tas fram för det minoritetspolitiska arbetet för att möta ökade 

lagkrav avseende samråd och barn- och ungdomsperspektiv. 

Indikator/nyckeltal  

• Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 

• Unga som ofta tycker det är riktigt härligt att leva, andel 

• Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbete eller studera (status efter 90 dagar), andel 

Nämndens mål 

Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om Sverigeförhandlingen. 

Beskrivning 

Kommunen har en god framförhållning vad gäller den fysiska planeringen som möjliggör byggstart för 

i snitt 400 bostäder per år fram till 2035. Den nya översiktsplanen och pågående detaljplaner har en 

tydlig inriktning om bebyggelseutveckling kring Roslagsbanan i enlighet med tecknade avtal inom 

Sverigeförhandlingen om en förlängning av Roslagsbanan till Stockholms central. 

Bostadsbyggnadsprognosen uppdateras årligen och innehåller en plan för hur målsättningar för 

bostadsbyggande och upplåtelseformer ska förverkligas. 

Indikator/nyckeltal  

• Antal färdigställda bostäder inom Sverigeförhandlingen 

• Antal antagna detaljplaner inom Sverigeförhandlingen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Nämndens mål 

Hållbar skolkommun 

Beskrivning 

Vallentuna ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar skolkommun utifrån miljö, sociala och 

ekonomiska perspektiv. 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en hållbar skolkommun krävs ett 

arbete som riktas både mot nutid och framtid. 

Målet når vi genom att arbeta för att; 

- minska verksamheternas direkta klimatavtryck 

- främja möjligheter för barn och medarbetare i verksamheterna att göra hållbara val gällande 

miljökritiska frågor, kring sociala och demokratiska värderingar, framtida - studier och yrken samt 

hälsa 

- skapa förutsättningar för en skolorganisation som, genom långsiktig och strategisk 

kompetensförsörjning, innovation och flexibilitet, kan ställa om utifrån nya nulägen. 

Med skola avses alla utbildningsverksamheter under nämndens ansvar, förskola, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem, samt förvaltning med tillhörande avdelningar. Med begreppet barn 

avses barn och elever i verksamheterna. 

Indikatorer 

• Skolmatens klimatpåverkan 

• Andelen inköp av ekologiska livsmedel 
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• Andel elever åk 3, 6, 8 som känner sig trygga i skolan 

• Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskola eller familjedaghem 

• Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är tryggt i förskoleklass, åk 3 och 6 

• Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen 

• Andel årsarbetare i fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning 

• Sjuktal för tillsvidareanställd personal 

Utbildningsnämnden  

Nämndens mål 

• Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling utifrån social 

hållbarhet 

• Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja elevers och 

anställdas förutsättningar till att göra hållbara val 

Beskrivning 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildningsnämndens verksamheter innebär 

detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska 

värderingar och trygghetsfaktorer. 

Dit når vi genom att arbeta för att; 

• minska verksamheternas direkta klimatavtryck 

• i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor 

• främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin kunskap så att det ger 

bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, sociala och - demokratiska 

värderingar, framtida studier och yrken samt hälsa 

• skapa förutsättningar för unga vuxna (16-24 åringar) i kommunen att vara i sysselsättning genom 

praktik, studier eller arbete 

Indikatorer 

• Skolmatens klimatpåverkan beräknad utifrån antal resor mellan Stockholm och Malmö 

• Källsortering i gymnasiets verksamhet 

• Andel positiva enkätsvar gymnasiet åk 2 på frågan “Jag känner mig trygg på min skola” 

• Andelen legitimerade lärare i gymnasiet 

• Andel legitimerade lärare i vuxenutbildningen 

Socialnämnden 

Nämndens mål 

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsorienterad samverkan, ett 

coachande ledarskap och en god arbetsmiljö. 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och utveckla: 

• medarbetares engagemang 

• medarbetares kompetens 

• tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer 

• ett ledarskap som skapar delaktighet 

• ett ledarskap som skapar vilja att påverka 

• ett ledarskap som skapar mod 

• väl fungerande arbetslag 
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• en god arbetsmiljö 

• en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit 

Indikatorer 

• Personalomsättning 

• Sjukfrånvaro 

• Medarbetarundersökning HME (Totalt) 

• Medarbetarundersökning HME (Ledarskap) 

• Medarbetarundersökning HME (Styrning)  

• Medarbetarundersökning HME (Motivation) 

Nämndens mål 

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med energi och miljö så att 

påverkan på miljön minskas. 

Beskrivning 

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 

Indikatorer 

• Koldioxidutsläpp/km 

• Körsträcka under period 

• Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall. 

• Energiförbrukning förvaltningens fastigheter. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden  

Nämndens mål 

• Nämnden ska verka för minskad miljö- och klimatpåverkan.  

• Nämnden ska arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten 

uppnår minst god status. 

Beskrivning 

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. Nämnden säkerställer 

ny lagstiftning om bostadsnära avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden osorterat avfall och 

farliga kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar. 

Indikator/nyckeltal  

• Antal, tillsyn avlopp  

• Andel vattendrag med god ekologisk status 
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Fritidsnämnden  

Nämndens mål 

Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan. 

Beskrivning 

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 minska användandet av kemikalier. 

• Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 

Indikator  

Energiförbrukning ishallar (kWh) 

Nämndens mål 

Fritidsnämndens verksamheter och föreningsstöd ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter till en 

aktiv och meningsfull fritid. 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. 

Fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög 

upplevelse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att 

motverka olika former av utanförskap. Nämnden fortsätter att utveckla utbudet av fritidsverksamheter 

för personer med olika funktionsvariationer. Detta sker både inom de egna verksamheterna samt 

genom att stötta andra aktörer i deras arbete att etablera och erbjuda verksamhet riktad till 

målgrupperna. 

Prioriterade områden: 

• Nämnden ska implementera barnkonventionen som blir lag. 

• Nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. 

• Nämnden ska utveckla förutsättningar för exempelvis parasporten och andra verksamheter för 

personer med funktionsnedsättningar. 

Indikator  

• Andel deltagartillfällen flickor i bidragsberättigad förening i åldrarna 7-20 år (%) 

• Antal föreningar som erbjuder parasport 

Kulturnämnden  

Nämndens mål 

Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan. 

Beskrivning 
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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. 

Indikator  

Andel miljömärkta inköp (%) 

Nämndens mål 

Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska erbjuda lika rättigheter och möjligheter till ett 

rikt kulturutbud. 

Beskrivning 

Barnkonventionen blir 2020 lag i Sverige och ska implementeras i nämndens verksamheter. 

Kulturnämndens verksamheter och föreningsstöd ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Verksamheterna ska ha en hög 

upplevelse av trygghet, bidra till en god psykisk och fysisk hälsa i Vallentuna och arbeta för att 

motverka olika former av utanförskap. 

Prioriterade områden: 

• Nämnden ska implementera barnkonventionen i verksamheterna. 

• Nämndens verksamheter och stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik 

resursfördelning. 

• Nämnden ska utveckla kulturutbudet för personer med funktionsnedsättningar. 

Indikator  

• Antal kulturaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 

• Antal bidrag till verksamhet för unga (Snabb Peng) 
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Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt  

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard. Utmaningen är att inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället 

ökar och därmed den relativa fattigdomen. Skillnaden mellan inkomstgrupper omfattar inte bara pengar. Fattigdom inkluderar även brist på 

frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Vallentuna kommun har en mycket positiv situation med låg andel 

biståndsmottagare och låg andel barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll6.  

 

 

 

 

 

Det här gör Vallentuna kommun 

Kommunplan 2020-2022 lyfter fram att politiken i Vallentuna syftar 

till att underlätta för människor att vara självförsörjande. Kommunen 

arbetar för att få fler personer i arbete, särskilt riktat till individer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland annat erbjuder 

kommunen praktik och arbetsträning för ungdomar och 

långtidsarbetslösa, stöd och råd för företagare, samt stöd ut i 

sysselsättning för individer med funktionsnedsättningar.  

Kommunens individ- och familjeomsorg fyller en grundläggande 

funktion som ett socialt skyddsnät, i enlighet med lagstiftningen på 

socialtjänstens område. Kommunen hjälper till med ekonomiskt 

bistånd, tidigare kallat socialbidrag, och erbjuder budget- och 

skuldrådgivning. Kommunens bosökarskola ger stöd i att formulera 

ansökningshandlingar, annonser och personliga brev. 

Vallentunas skolor arbetar på olika sätt för att ge eleverna 

förutsättningar för goda studieresultat som ger ökad möjlighet till 

arbete. I hemkunskapsundervisningen ingår frågor som rör 

hushållsekonomi, budget och lån. 

 

Möjligheter att utveckla kommunens arbete 

 Utveckla  budget -och skuldrådgivning i samverkan med banker. 

 Stärka samarbetet mellan skola och näringsliv på gymnasiet, för 

ökad möjlighet till anställning. 

 Samverka bättre över förvaltningsgränserna för att fånga upp 

barn och elever i fattigdom. 

 Rikta in mer stöd för sysselsättning för personer med 

funktionsvariationer. 

  

                                                             

6 Se bilaga 1, nyckeltalen Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) samt Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen. 
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Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk  

I jämförelse med fattiga länder är hunger inget problem i Vallentuna. Däremot finns det andra utmaningar kring våra matvanor. Den svenska 

livsmedelskonsumtionen är både hälso- och miljömässigt ohållbar med hög köttkonsumtion och stort matsvinn. Socialt utsatta grupper och 

även barn och äldre, kan ha svårt att få i sig den näring de behöver. Övervikt är ett ökande hälsoproblem i samhället men i Vallentuna är 

andelen invånare med fetma relativt låg7. Knappt en fjärdedel av kommunens yta är jordbruksmark och i kommunen finns cirka 140 

jordbruksföretag. Många av dem sysslar med livsmedelsproduktion. Andelen mark som odlas med ekologiska metoder är låg8. 

 

 

 

Det här gör Vallentuna kommun 

Vallentuna kommun serverar varje dag cirka 6000 måltider samt 

frukost och mellanmål inom förskola, skola och äldreomsorg. Fria 

skolmåltider är idag en självklarhet men en fantastisk förmån i 

historiskt och globalt perspektiv. Sedan januari 2017 serverar de 

kommunala grundskolorna och Vallentuna gymnasium frukost till 

elever från årskurs 6 och uppåt. Syftet är att belysa vikten av frukost 

och goda måltidsvanor och är också tänkt att bidra till ökad studiero 

och trygghet i skolan. 

Måltidspolicyn utgår från kommunens vision och ger vägledning för 

kvalitet och en helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och 

hållbara måltiden.  

Kommunen strävar efter att kunna köpa in lokalproducerade 

livsmedel. Kommunens Översiktsplan 2040 innehåller riktlinjer för att 

undvika att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 

exploateringar. 

Kommunen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken av lantbruk med 

fokus på bekämpningsmedel och gödselhantering. 

 

Möjligheter att utveckla kommunens arbete 

 Stärka samarbetet kring måltiden som en del av lärande för 

hållbar utveckling, med utgångspunkt i måltidspolicyn. 

 Lägga mer pengar på skolmaten och mat till äldre, som en 

profilfråga för kommunen. 

 Motverka undernäring hos äldre, skapa måltidsprojekt eller 

soppkök för invånare och/eller äldre i syfte att motverka 

ensamhet, tristess, dålig aptit och undernäring.  

 Arbeta med vegetariskt som norm i kommunens verksamheter. 

 Beakta hållbart jordbruk i dialog med lantbrukare och markägare i 

den strategi och handlingsplan för utvecklingen av kommunens 

landsbygd som ska tas fram i enlighet med ÖP 2040. 

 Samarbeta med  det lokala näringslivet med utgångspunkt i 

nationella och regionala livsmedelsstrategin, kring hur lokalt 

företagande och lantbruk kan utvecklas hållbart och för att 

säkerställa matförsörjning kopplat till krisberedskap. 

 Stärka arbetet med tillsyn som en del i att främja hållbart 

lantbruk. 

  

                                                             

7 Se bilaga 1, nyckeltal Invånare med fetma, andel (%). 
8 Se bilaga 1, nyckeltal Ekologiskt odlad åkermark, andel (%). 
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Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 

modern energi för alla 

Sverige har stor andel fossilfri elproduktion och moderna energitjänster. Etableringen av solceller ökar. Energianvändningen inom 

Vallentunas gränser är relativt sett låg9, men så även energiproduktionen. Effektfrågan, att säkerställa tillräcklig produktion av el för att 

möta efterfrågan vid varje tidpunkt, är problematisk för hela Stockholmsregionen. Elförsörjningen är lokalt sårbar för tillfälliga avbrott. I 

Vallentuna finns utöver solenergi, i viss mån förutsättningar för vindkraft och biogasproduktion. Den största utmaningen för Vallentuna 

är att ställa om transportsektorn och öka andelen förnybara bränslen, inte minst för privat biltrafik.  

 

 

Det här gör Vallentuna kommun 

Visionen är att Vallentuna år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser och ha minskat energianvändningen i byggnader per 

areaenhet med 50 %. Översiktsplan 2040 styr mot förnyelsebara 

energilösningar och driftsäker energidistribution. Kommunens 

Energiplan och Strategi för energieffektivisering har flera mål för 

minskad klimatpåverkan från energianvändning och transporter i den 

kommunala verksamheten. Energieffektivitet är en central fråga vid 

nybyggnation, renovering och drift av kommunägda lokaler. 

Vallentuna erbjuder energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, 

bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. 

Kommunens Trafikstrategi har mål att fordonsflottan och 

transporterna i Vallentuna kommun är oberoende av fossila bränslen 

år 2030. Kommunen arbetar för att öka andelen resor med 

kollektivtrafik och cykel. 

Kommunens Fordonspolicy styr mot målsättningen att fordonsflottan 

ska vara fossiloberoende år 2030, genom att välja elbilar eller 

fossilbränslefria fordon samt använda digitala körjournaler. 

Tjänsteresor sker i enlighet med kommunens Resepolicy i första hand 

med kollektivtrafik och tåg. I upphandling ställer kommunen krav för 

att minska transporternas miljöpåverkan.  

 

Möjligheter att utveckla kommunens arbete 

 Inrätta tjänst som energi- och klimatstrateg för att driva det 

strategiska arbetet för genomslag i alla verksamheter.  

 Utreda klimat- och energirådgivning i egen regi, nyttja 

kompetensen internt och marknadsföra rådgivningen bättre utåt. 

 Utreda möjligheterna att bygga och driva en biogasanläggning i 

kommunen, i samverkan med lantbruket. 

 Satsa på solenergi på kommunala byggnader och utforska 

möjligheterna att lagra solenergi. 

 Utreda vindkraft i kommunen.  

 Satsa på elbilar i kommunens verksamheter och fler laddstolpar 

kommunen. 

 Samordna fysisk planering för god energiförsörjning.  

 Bygga bra infrastruktur så att privatpersoner och företag kan få ut 

egenproducerad el på nätet. 

                                                             

9 Se bilaga 1, nyckeltal Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. 
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Bilaga 1 
Nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av 
Agenda 2030 

I databasen Kolada presenterar Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ett  urval av 

nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Tabellen presenterar 

nyckeltalen och tillgänglig data för Vallentuna kommun. Färgerna rött, gult och grönt i tabellen talar 

inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Färgerna ger en fingervisning för hur Vallentunas resultat 

ligger till jämfört med andra kommuner. GRÖN = bästa 25%, GUL = mittersta 50%, RÖD = sämsta 

25%. Är fältet tomt saknas data. För mer information om nyckeltalen, se www.kolada.se. 

  2015 2016 2017 2018 

Mål 1 Avskaffa fattigdom         

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,3 3,0 3,4   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel (%) av befolkningen 
0,5 0,6 0,5 0,5 

Mål 2 Ingen hunger         

Invånare med fetma, andel (%)       13 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 6 6 7 7 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande         

Medellivslängd kvinnor, år 84,8 84,9 84,7 84,5 

Medellivslängd män, år 81,7 82,4 82,5 82,5 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom 

samt beteendestörningar, andel (%) 
54,4 56,4 57,4 59,5 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 2 977 3 614 4 097   

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 312,1 295,9 289,9 287,4 

Mål 4 God utbildning för alla         

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 
92,3 93,1 91,6 91,2 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

andel (%) 
  86,6   76,4 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 

andel (%) 
72,4 76,1 76,4 77,4 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två 

år tidigare, andel (%) 
        

Mål 5 Jämställdhet         

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 63 65 66 66 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal 

dagar (%) 
29,2 30,8 31,5 33,1 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 

mediannettoinkomst, andel (%) 
78,8 79,5 79,1   

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 

mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) 
97,8 98,6 98,5 97,6 
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Mål 6 Rent vatten och sanitet         

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)     0,0   

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 20,0 20,0     

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 14,3 14,3     

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 

status, andel (%) 
100,0 100,0     

Mål 7 Hållbar energi för alla         

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 

minuter/kund 
  42,5 54,8 19,9 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på 

värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 
100 100 100   

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 

området, MWh/inv 
15   15   

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt         

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 208 740 219 765 231 108   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 0,9 1,0 1,0 1,2 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel 

(%) 
8,1 7,0 6,5   

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur         

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 69,4 73,6 75,1 79,6 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 61 72 63 49 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 78,9 78,7 80,6   

Mål 10 Minskad ojämlikhet         

Ginikoeffecient, index 0,390 0,389 0,392   

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 

(%) 
      17 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 

studera (status efter 90 dagar), andel (%) 
42 40 46 63 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 

bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 
  76 87 88 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen         

Demografisk försörjningskvot 0,77 0,77 0,78 0,78 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 12,8 12,5 11,9 12,5 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 7,3 6,9 7,7   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 1,01 1,03 1,07   

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion         

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 505 503 488 479 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 

biologisk behandling, andel (%) 
36 37 37 31 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 16 19 23 29 
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Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna         

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 3,19 3,02 3,33   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 29,0 34,7 50,7 48,6 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 

området, (%) 
22,7 20,0 17,5 15,9 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 682,9 686,8 674,1 673,5 

Mål 14 Hav och marina resurser         

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.         

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald         

Skyddad natur totalt, andel (%) 2,2 2,2 2,2 2,2 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen         

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, 

andel (%) 
70,7 70,7 70,7 75,8 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 

(%) 
      26 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 800 930 790 568 

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun, (%) 
3,3 3,1 -19,8 1,9 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap         

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner. 
    

 



1. Vad gör vi idag som bidrar till att nå målet? 2. Hur kan vi utveckla eller förändra verksamheten  för att bättre bidra till 

målet? 

3. Vilka samarbeten eller synergier skulle  verksamheten kunna ha för att 

få  bättre effekt mot målet?

Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

Bostads och lokalresursplanering i samverkan mellan SBF och SF Ökad mångfald och fler perspektiv på verksamheter och beslut. Samverka med banker gällande budget och skuldrådgivning

Genom praktikplatser och feriejobb, extratjänster mm underlätta för 

individer att få egen försörjning

Mindre fördomar Samarbeta mer ellan skola och näringsliv på gymnaiset bland annat, ger 

större möjlighet till anställning 

Fria skolmåltider till alla Mer trygghet Bättre samarbete mellan skola och fritid

Budget och skuldrådgivning Att alla håller ögonen öppna och hjälper till vid behov över 

förvaltningsgränserna 

Samverka bättre mellan BUF och socialtjänst för att fånga upp elever i 

fattigdom. 

AMA - ung på väg, pratikplatser, feriejobb, extratjänster underlättar för 

individer att få egen försörjning

Kommunen bör tänka ekonomiskt, uttnyttja de resurser vi redan har på 

bästa möjliga sätt. 

Enkel och tydlig "starta eget info" Bli bättre på budget och skuldrådgivning

Hemkunskapsundervisning med budget och låneutbildning etc Rikta in sig på mer arbete och sysselsättning för personer med 

funktionsvariationer

Rörelse i skolan - ger ökad möjlighet till goda studieresultat som ger ökad 

möjlighet till arbete. 

Planera bostäder enligt riktlinjer för bostadsförsörjning, satsa på unga och 

gamla

Minska avgifter för hyra

Minska räntan

Grundmurat stöd med fokus på egen försörjning i största möjliga mån.

Ta tillvara på överbliven mat från skolor/ äldreomsorg. 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Frukost till elever (på gymnasiet ?) så djävla smart ! Minns med skräck 

mina hungriga tonår

2.2 motverka undernäring hos äldre, måltidspolicyn, arbete för att öka 

kännedom om äldres näringsbehov i berörda verksamheter.

Större samverkan mellan jordbrukare och planering för att säkerställa 

framtida matförsörjning

Frukostprojekt på alla skolenheter så att alla elever har möjlighet att få en 

god start på skoldagen

Mer stöd till jordbrukare Sammanarbeta med jordbruket kopplat till krisberedskap. Utvecklar 

jordbruket ,öppnar landskap, hållbar näring

Utmärkt bra måltidsverksamhet på skolor och äldrevård. Fortsätt ! Mindre moms på mat, alla ska kunna äta sig mätta. Fler "soppkök" i 

kommunen

Starta samarbete med LRF om hur lantbruket kan utvecklas som näring

Fria skolmåltider -från början en fattigdomsåtgärd, barnen var undernärda 

in på 50-talet i norrland

Lägg mer pengar på skolmaten och mat till äldre. Gör det till en profilfråga 

för kommunen

Starta samarbete med företaget "gårdsfisk" som letar oanvända 

ladugårdar för fiskodling. Ger arbetstillfällen

Planera för att bibehålla odlingsbar jordbruksmark ( ÖP2040) Upphandla lokal mat till kommunal verksamhet Samarbete:aktiviteter,näringsliv,föreningsliv,kommun

Ofta diskussioner om länder i skolan . Vikten av att äta ,men även hur 

orättvist det är globalt. Få dem att förstå hur lyckligt lottade de är,att få 

äta skolmat varje dag

Se till att jorbruken inte påverkar / förorenar miljön genom ökad tillsyn. 

Informera/diskutera angående minska bekämpningsmedel samt 

gödeselhantering

Stötta BUF i att undersöka/förbättra köksredskapen i skolkök m.m 

Reservkraft, förråd etc.

Gratis kommunal lott där man kan odla mat och dela med andra.

Projekt äldre "tillsammans" ensamhet -tristess-dålig aptit-undernäring. 

Ät vegetariskt !! Sluta med köttproduktion !

Skapa måltidsaktiviter som inkluderar alla kommunens innevånare

Lokalproducerad mat på gymnasiet + puscha för lunchkuponger till 

personalen på förvaltningskontoren

Spara pengar till skolmat. Utnyttja jorbruket på rätt sätt så att alla får 

tillgång till mat



Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Stöttar och synliggör föreningslivet som är en viktig del i arbetet för god 

hälsa och välbefinnande.

Genom tillsyn enl. livsmedelslagen förebygga livsmedelsförgiftning/smitta Integrationsarbetet i Vallentuna

Bibehållande av uppmuntrande åtgärder inom friskvård (t ex 

friskvårdsbidrag och friskvårdstimme)

Kortare arbetsdagar 35 tim/vecka istället för 40/tim vecka Fortsatt tillsyn ang. hälsoskydd tex bostäder, lokaler, förskolor, skolor. 

Fortsatt tillsyn livsmedel

LIKE idrott och kulturprojekt som BUF driver, otroligt bra satsning Främja friskvård i högre grad både från arbetsgivare och gruppsamhörighet Tillgänglighet och delaktighet behöver komma in mer i arbetet/tankesätt

"Tryggare Vallentuna" Möjlighet att låna en "kommuncykel" för att undvika att ta bilen inom 

centrala Vallentuna. Kan bidra med att samordna bokningssystemet

Bättre samverkan mellan kultur, fritid och BUF

Elevhälsan vaccinationer, kostnadsfri för alla vaccinationer God hälsa hos medarbetaren = Chefen får stöttning i svåra frågor till 

medarbetaren "Våga fråga"

Eleverna mår och presterar bättre

Öka möjligheten och underlätta delaktighet/inflytande för invånare Trafiksäkerhetsprogram bör tas fram (revision har visat på behov) Samarbete med lärare - del av lärandet

Friskvårdspeng, friskvårdstimme "Idefix-projektet" samarbete mellan skola, skolkök, förskola, BVC, 

tandläkare för att fånga upp riskgrupper tidigt

Bättre företagshälsovård

Genom tillsyn enl. miljöbalken förebygga miljö- och hälsopåverkan Spontanitet Bättre hälsa, färre sjukdomsbortfall = bättre verksamhet

Genom tillsyn enl. livsmedelslagen förebygga livsmedelsförgiftning/smitta Genom tillsyn enl. miljöbalken förebygga miljö- och hälsopåverkan Bättre samverkan/fler forum för samverkan mellan förvaltningarna

"Kompislots" öka kontaktytor mellan nyanlända gymnasieungdomar och 

gymnasieungdomar som bott längre/födda i Sverige

Högre friskvårdspeng och att alla kan utnyttja friskvårdstimme Unga: Locka till rörelse med intressanta skolgårdar. Införa mobilfria 

skoldagar. Äldre: från stillasittande till rörelse till "rörelse på recept"

Friskvård Utveckla det aktiva och stödjande arbetet med rehabilitering, i syfte att 

medarbetare skall kunna återgå i arbete

Arbete pågår för att minska psykisk ohälsa, samarbete i kommunens olika 

förvaltningar, nätverk

Hälsa, välbefinnande mer idrott och kultur i skolan. Bef. Projekt pilot i åk 2, 

7

Arbeta för hållbar turism Fri idrott till alla ungdomar, obligatorisk friskvård

Skapa möjlighet för rörelse genom anläggningar Mångfald i utbudet. Många val ökar möjligheten att alla hittar "sin grej" Öka beredskap för samverkan inom smittskydd med sjukvården

Beredskap för efterhantering av miljöolyckor efter räddningstjänst. Idrott- och hälsaprojektet (BUF + kultur + fritid + föreningslivet) Samarbete med t ex polisen där man anordnar "cykeldagar" så att man får 

lära sig trafikregler

Vi har friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimme. Vi får ta pauser som är viktigt 

för återhämtning

Proj. "ensamhet/tillsammans" syftet: Fördröja behov av vård hos äldre 

genom att starta ett socialt proj. som innehåller fysisk träning, matskola 

för äldre och sociala träffar för att se deltagarnas möjlighet att skapa egna 

nätverk. Matskolan för äldre ska mynna ut i nätverket "eat with" där äldre 

kan bjuda in/eller bjuda in sig själva till middagar 

Att motverka rasism & främlingsfientlighet. Samverkan mellan 

förvaltningar

Vi arbetar i skolan med rörelse och hälsa inte bara idrottsämnet. 

Schemalagda promenader, teman, idrottsdagar mm

Tillgängliggöra och informera om kulturmiljöer och friluftsmöjligheter Beredskap för efterhantering av miljöolyckor efter räddningstjänst kan 

utvecklas

Friskvårdsinspiratörer, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme Bättre friskvårdslokaler, bilpool i centrum Samarbeta och strategiskt stötta en mångfald i utbudet. Många val ökar 

möjligheten att alla hittar "sin grej"

Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och massagestol Fortsätta främja friskvårdssatsningar Ännu mer samarbete kring detta

Arbete för goda resultat i skolan, goda resultat = många som blir behöriga 

till gymnasiet. Minskat utanförskap = Bättre hälsa

Elevhälsan (välfungerande) informera barn/elever om droger och 

missbruk. Cykelutbildning (hur man tar sig fram i trafiken, trafikregler)

Skapa nätverk i kommunen, fortsatt satsning alla årskurser



Skapa trygghet och studiero i skolan i enlighet med skollagen och 

diskrimineringslagen

Friskvård - som chef = försök att ha en så "generös" tolkning som möjligt 

över friskvårdstimmen

Samverka för att förebygga våld i nära relation

Utökat friskvårdsbidrag alt. eller utöka friskvårdstimman Samverka kring maskulinitetsfrågor

Välbefinnande: jobba med måltidsmiljön från matsal till restaurang Arbeta mer förvaltnings/avdelningsövergripande

Ståmöten gm ståbord i mötesrum, minst hälften av alla mötesrum bör ha 

ståbord. Gå/promenadmöten. Datorer som motverkar monotona rörelser 

(touchscreen). Hur minskar vi stillasittandet? Bygg in rörelse i 

kontorsvardagen. Öka cyklandet i tjänsten: lättare tillgång till cykel

Slopa projektet ensam/tillsammans, syfte: integration med mat skapa 

"tisdagsmiddagar" där frivilliga lagar middagar ihop tillsammans med 

nyanlända (eller äldre) för att skapa nätverk av människor som underlättar 

kontakt etablisering, språkutveckling

Mötesplatser, skapa nätverk

Utökat utbud ännu mer buffévariant - lugnare måltidsmiljö

ANDT-strategi

Tobaksfri arbetstid: ändra alkohol/drogpolicy

Stimulera byte av färdmedel. Någon form av stimulansåtgärd för att "ställa 

bilen" typ kommunala cyklar

Minska långa köer för akutbesökare

Bygg mer aktivitetsplatser i Vallentuna. Gratis aktiviteter för barn t ex 

fotboll, innebandy som främjar hälsan

Förbjuda försäljning av tobak och cigg

Fria aktiviteter för alla som inte har råd och variationer

Öppna eller skapa flera utbildningar i hela Sverige. Sprida kunskap och 

information

Visa på alla goda möjligheter till hälsosamma aktiviteter som finns. 

Inspirera med goda exempel

Lyfta fram detta perspektiv som en del av varumärket "Vallentuna"

Kanske att det kan inkluderas i varumärke och vision. Lyfta friskstatistik 

framför ohälsa

Satsningar på förebyggande hälsoåtgärder för alla anställda och 

kommuninvånare

Kompislots: bidrar till meningsfullhet för alla som är med. Meningsfyllt liv = 

bättre hälsa och välbefinnande

Finns det teknik och ekonomi för att, i planering av nya bostadsområden, 

ha sensorer under gång och cykelbanor. Som skapar energi/el när 

människor går och cyklar på dem



Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Tydligt kvalitetsarbete i skolan där alla elever ska nå goda resultat Praktikplatser för att stödja utbildningsinstruktioner Höj statusen för läraryrket

Satsningar på elevhälsa Lyfta fram mer postiva saker som görs, skapas gärna en lätt negativ bild av 

skolan. 

Studiebesök och aktiviteter kopplade till värdegrundsfrågor och allas lika 

värde

Tar emot VFU- studenter - få fler att vilja utbilda sig inom läraryrket Återkoppla mer från skolutredningar, ge kännedom om problem man löst Kommungemensamt seminarium/studiecirkel el dyl om "hjärnstark"+för 

föräldrar/kommuninv. + barn

Ser till att bitrände rektorer går rektorsprogrammet Se till att rektorerna har special pedagogik på rektorsprogrammet Elevhälsoarbete med en "hela skolan" ansats

Pågående värdegrundsarbete på BUF och integrationsarbete i kommunen. 

Många behöriga lärare/pedagoger

Diskutera jämställdhet diskriminering och funktionsnedsättningar och 

inkluderande sätt i förskola och skola mer- allas lika värde

Samarbeta med SLU om satsning av skola/gymnasium med t ex 

häst/lantbruk/naturguide profil

LIKE-projektet med mer fysisk aktivitet i skolan, viktigt att följa upp 

resultat. För koncentration mot stress

Utvidga LIKE projektet till fler- alla Åk Skapa bättre läsmiljöer

Idrott- och kulturprojekt Rörelse och Kulturskapande leder till bättre 

skolresultat (forskningsbaserat)

Gratis utbildning till alla Nå ut till fler andra förvaltningar, ang aktivt arbete för vuxenutb

Ex.vis Framtidsdag Gy för alla elever i åk 9. Föreläsningar om hållbarhet, 

innovationer, teknik. FN rollspel Gy tydlig koppling till Agenda 2030

Satsa på skola/gymnasium med t ex häst/lantbruk/naturguide profil. Nyttja 

kommunens karaktär

Interna utbildningar: många håller dessa "kostar lite"- men var är 

deltagarna?

Aktivt arbete för vuxenutbildn Livslångt lärande Mer inkludering Se till att behålla personalen och minska personalomsättningen i hela 

kommunen. Framförallt BUF

Finns fler utb inom kommunen Alla skolor SKA ha skolbibliotek. Situationen nu är lagbrott och bidrar till 

att mest de barn som kommer från läsvana familjer och /eller har läsvana 

och intresserade lärare får tillgång till litteratur

Kompetensutveckla befintlig personal i bemötande och värdegrundsfrågor

Idag finns möjlihgeten att gå om LUP, dvs fortsätta utveckla sig som ledare Sprida vidare Framtidsdag Gy för alla elever i åk 9. Föreläsningar om 

hållbarhet, innovationer, teknik. FN rollspel Gy tydlig koppling till Agenda 

2030

Nå ut till fler ang aktivt arbete för vuxenutb

Få fler att utbilda sig utöka komvux med gratis utbildning

Införande av en kompetensutvecklingspeng per anställd. Som dessutom 

"fryser inne" om inte utnyttjas inom året

Se individen och hur alla lär in på olika sätt. Skapa möjlighet för olika 

sorters inlärning, läsa, pjäs osv.

Allas lika värde att få utbildning/kompetens

Tar reda på vad utbildning betyder för alla, det har olika betydelse

"Morot" till de skolor som främjar för att alla elever ska klara grundkraven. 

Krav på stöd till läxor på fritids.

Skapa mer möjligheter för alternativ utbildning

Särskilt och individuellt stöd för alla elever

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Vi har utvecklat ett systematiskt arbetssätt med LIMÅ utifrån 

Diskrimineringslagstiftningen

Utveckla kunskap Om normkritiskt tänkande i samhällsbyggnadsprocessen

Skapa trygga mötesplatser Flickors rätt i det offentliga rummet, inspireras av projekt som vann 

hållbarhetspriset i Uväsby

Genom att samtala om detta i ledningsgruppen skapas synergier melan 

förvaltningar

Vår värdegrund Inkluderande kommunikation Allas lika värde oavsett position

Visselblåsarfunktion Skapa trygga mötesplatser



Ta upp arbetsmiljö, problem, trakasserier mm med chefen Se till att inkludera kvinnor i samråd- kan de behöva olika dialogformer?

Värdegrundsarbetet Jämställdhetskartläggning av föreningslivet

Kompetensbaserad intervjumetodik vid rekrytering av nya medarbetare Utbilda både externa och interna om jämställdhet 

(föreningar/förvaltningar

Allas lika värde Sträva efter balans mellan kön på arbetsplatsen samt mångfald

Är detta så allvarigt? Jämställd arbetsplats, arbeta normbrytande

Jämställda löner lika arbete samma lön oavsett kön

Hur fungerar visselblåsarfunktionen? Kommunicera detta till anställda

Vad gör man om det inte funkar m chefen, om man inte vill vända sig till 

hen, om chefen är ens problem?

Det pågående värdegrundsarbetet

Jämställdstjänsteman

Genom att tänka på "alla är likavärd" och genom att förbättra arbetet

Lika lön för olika kön med samma arbetsuppgifter

Jobba aktivt för att upptäcka våld i nära relationer

Ökat fokus på arbetet kring sexuella trakasserier

Analysera och vidta åtgärder för att få ned sjuktalen. I Kolada är de mkt 

högre för kvinnor än män, varför då?

Kunskap kunskap!

Tydlig och levande värdegrund och uppförandekod

Lika lön för lika arbete

Medarbetares kompetens och metoder för att stödja våldsutsatta

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Miljöövervakning av luft och vatten Miljöövervakning av luft och vatten Miljöövervakning av luft och vatten

Avloppstillsyn Fler anställda för att hinna med mer fastigheter Samarbeten med plan och bygglov gällande dagvattenhantering.

Tillsyn enligt miljöbalken av till exempel miljöfarlig verksamhet och 

enskilda avlopp

Tillståndsplikt för brunnsborrning Informera barn och elever och ha projekt kopplade till temat.

Avloppstillsyn Tillsyn enligt miljöbalken av till exempel miljöfarlig verksamhet och 

enskilda avlopp

Tänka sig för innan man slösar med vatten.

Avfallsplan i  samverkan inom SÖRAB kommunalt avlopp till alla Samarbeta mellan kommunen och vattenbolag för att gemensamt få fram 

reserver som ska räddas i framtiden. Vatten är en rättighet.

Samarbeta med kommuner och fastigehttsägare inom flera 

avrinningsområden för åtgärder (tex Oxnda)

Genom att göra tillsyn på vatten ganska många tillfällen och ta prov på 

vatten, detta för att kunna bättre miljö och hälsosam samhälle.

Samarbeta med kommuner och fastigehttsägare inom flera 

avrinningsområden för åtgärder (tex Oxnda)

Samordnad VA-planering med översiktlig och detaljplanering av fysisk miljö 

(ÖP2040 VA-plan)

kommunen dela ut regntunnor till invånarna för att lagra vatten (för 

bevattning etc)

Återskap och restaurera vattendrag, våtmarker i en offensiv satsning. 

Gynnar vattenkvalitet, hushållning (mot torka och översvämning). - 

trygghet och djur.



Dagvatten lösningar som lagrar regnvatten till bevattning. Öka tillsynen på 

dagvattennätet och ställ krav på gamla anläggningar och ledningsnät.

Förbättra möjligheterna till cirkulärt omhändertagande av fosfor i 

avloppslam.

Häng med i den senaste utvecklingen inom området cirkulärt 

omhändertagande av fosfor i avloppsslam.

Genom tillsyn förmå dem som förorenar att ändra sin verksamhet så att de 

förorenar mindre. Information, motiverande samtal, förelägganden, 

återkommande tillsyn. Begäran om utdömande av vite, åtalsanmälan.

Uppdatera föreskrifterna för kommunens reservvattentäkter så det 

stämmer med dagens lagstiftning.

Delmål 6.3

Återskap och restaurera vattendrag, våtmarker i en offensiv satsning. 

Gynnar vattenkvalitet, hushållning (mot torka och översvämning). - 

trygghet och djur.

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Självreglerande belysning, släcker lampor etc Solenergi på idrottsplatserna I samverkan med lantbruket nyttja stallgödsel mm avfall för 

energiproduktion- biogasanläggningar

Minska strömförbrukning genom att använda effektivare utrustning Solceller och vindkraftverk måste vara billigare

Energieffektiviseringsplan för kommmunens fastigheter (påverkar 

marknaden)

Elbilar i kommunens verksamheter. Solceller där det är möjligt på 

kommunens byggnader.Utreda vindkraft i kommunen

Samordnad fyssisk planering för god energiförsörjning Elbilar som tjänstebil, elstolpar i garagen fler elstolpar i kommunen

Det finns en energiplan och energieffektiviseringsplan Att släcka lampor när man lämnar kontoret

Kommunen har en utmärkt energiplan och effektiviseringsstrategi Finns det teknik och ekonomi för att, i planering av bostadsområden, ha 

sensorer under gång och cykelbanor som skapar energi/el när människor 

går och cyklar på den

Att fortsätta jaga energi/eltjuvar i verksamheten

Ingen ansvar tydligt för att driva energiarbete i kommunen

Marknadsföra energirådgivningen som kommunen har ,genom 

träffar,infopunkter och evenemang samt webb+facebook etc.

Val av elleverantör/tjänst för att så långt som möjligt välja fossilfri energi. 

Solpaneler på skolor/förskolor. Byta ut lampor till LED i den mån det inte 

gjorts

Tydligt peka ut ansvar för och driva det strategiska arbetet för genomslag i 

all verksamheter

Kostnadseffektivt att välja hållbar energi

Uttnyttja solenergi !!

Försök att satsa på solenergi

Samordnad fysisk planering för god energiförsörjning

Satsa på solenergi på kommunala byggnader



Tänka på och använda icke fossila energikällor dvs.förnyelsebara 

energikällor

Bygg bra infrastruktur för att tredje part (t.ex privatpersoner) kan få ut el 

på nätet

Samverka med byggnationer kring solceller. Finns mycket att hämta hem !

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Startat arbetet med heltidsresan, dvs möjlighet att arbeta heltid i alla typer 

av tjänster i kommunen

Att aktivt arbeta för att uppnå målen med heltidsresan - att avsätta 

arbetstid  för att stödja verksamheterna i arbetet. 

Heltidsresan - att förvaltningarna delar på medarbetare för att öka 

möjligheten till heltidsarbete. 

Projekt inom AMA som Ung på väg Ge fler möjligheten att arbeta heltid Samarbete BUF och SOC med prevtiva insaster kopplat till ungdomar 

Alla anställda ska ha en funktionsbeskrivning av sina arbetsuppgifter/ roll. Jämna ut belatningen av arbetsuppgifter Samarbeta mellan förvaltningarna vad gäller bemanning och 

resursplanering. 

Se till att grupper inte stängs inne i låglöneyrken, satsa på utbildning Finns mycket kompetens att ta tillvara på.

Ge anställda möjligehten att gå externa utbildningar och utöka sin 

kompetens

Näringlivsstrategi

Besöksnäringsstrategi

Minska löneskillnader mellan olika yrkesgrupper

Minska konsumtion av resurser

Friskvårdsuppföljning - se till att medarbetare har möjlighet att ta ut sin 

friskvård

Koppla effektiviseringar till tjänstgöringsgrader för att vara ekonomiskt 

försvarsbart. 

Kortare arbetsitider

Inte använda sig av sommartid

Skapa fler jobb till jobbsökande

Samarbeta med näringlivet när det gäller sommarjobb, blir mer realistiskt 

på så sätt.

Möjliggör för timanställda att få fler jobberbjudanden

Frigöra tid för chefer att inte bara behöva jobba med bemanning. 

Se över arbetsbelastning.

Inte glömma vikten av tydliga mål och uppföljningar

Ta tillvara på de tillgångar som finns balnd sina medarbetare

Allas lika värde oavsett yrke

Skapa en modern arbetsplats som hänger med i tiden. Anställningsformer, 

sociala medier, mål, mätbara aktiviteter mm, slopa onödig administration, 

gamla strukturer, utmana

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Delta i innovationsprojekt som initeras privat eller via högskolor. Bygg 

"labbbrum". Samtala med privata aktörer, vad behövs för att nå målen

Mer dialog med målgruppen som vi arbetar med. Att unga är med i 

beslutsprocessen

Höja allmänkunskap

Bredbandsprogram Bättre utbildning som är praktisk Dubbelspårsutbyggnad Roslagsbanan med Landsting



Skapa multifunktionell infrastruktur där bärlager under vägar även rymmer 

fördröjningsmagasin för dagvatten

Bredbandsstrategin inplementeras Samverka med branchorganisationer, föreläsare

Samarbete i godsstrategi i RuFs Hur skapar vi en hållbar infrastruktur för våra lantbrukare Samarbeta mer med universitet med olika projekt. Våga prova nya 

lösningar. Bjuda in till samarbete med forskare

Bygg ut cykelinfrastrukturen så att fler kan cykla eller gå Arbeta med betendeförändringar kring hållbart resande

Arbetar aktivt med länsplan o statlig infrastrukturplan Arbeta med trafikverket för att få införa vägar där bilarna kan ladda sig 

själva. Vara testbädd

Planera och verka för att stat och landsting utvecklar vägar och järnvägar Godsstategi tillsammans med Nordost (förarbete påbörjat)

Planera och verka för att stat och landsting utvecklar vägar och järnvägar

Inrikta delar av näringslivsplanering och teman på träffar på detta tema

Aktiv stadsplanering, effektiv kontroll, samverkan för regionala lösningar

Innovativa integrationsprojekt. Involverande jordbruksnäring

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Statliga medel till Lovverksamhet Fortsätta utveckla arbetet med lokal lönebildning Satsningar i skolan så att vi når ALLA barn

Remisser till & samrådsmöten med KFR & KPR Satsningar i skolan så att vi når ALLA barn Stöd och riktlinjer från HR

Arbetar aktivt med elever om att alla är lika värda i alla situationer Förenkla och kommunicera texterna i nämnd och KF beslut så att de är 

enklare att begripa. Politeken och Kommunens versamhet i klartext.

Gratis WIFi till alla länder

"Sommar för alla" -medlen Börja i avdelningen, fungerar det inte där kan vi inte arbeta ut mot andra 

förvaltnigar /Kommuner /Län/Länder

Anställ mer (mångfaldigt)

Nogrannhet vid rektytering,att se "modernt" på rollen Bättre kommunikation mellan länder Inget problem med skillnad, stark grundtrygghet men inget tak

Vi har generösa föräldrarledighetsförmåner Om möjligt låt föräldrar korta arbetstiden utan avdrag på lönen. Många 

(kvinnor) jobbar "mer för mindre lön"

Tillgängligare Webb, mer filmer på hemsidan t.ex

Beakta genus och åldersperspektivet i evenemangsutbudet som helhet. 

Samverka med föreningar, företag och civilsamhället.

Mer samarbete mellan olika avdelningar

Utbilda alla medarbetare som skriver beslut till enskilda och företag, i 

klarspråk dvs. skriva byråkratiska så att det är lätt att förstå

Som någon skrivit redan. Tala /Skriv i "klarspråk" ej gammeldags 

byråkratisvenska

Se över behovet av "papperskriskrav" på t.ex SOC. Vi skriver dagligen ut en 

massa kontoutdrag till personer som måste visa på SOC. Banken tar 50kr 

för samma tjänst. Behövs pappret eller kan Soc (t.ex överväga inloggning 

där,eller t.o.m bild av skärm? Även frågan om rätten till privatliv +att  

utgifter uppenbarligen är ett problem för dessa. Och miljöaspekten 

Jobba med delaktighet för funktionsnedsatta

Inga kvinnor ska utsättas för våld i nära relationer

verka för att minska fattigdomen i U-länder. Satsa på utbildning, hälsovård 

och ekonomisk utveckling i U-länder. Genom detta arbetar man för att 

motverka klimatförändringarna



Medarbetarnas kompetens i frågor om funktionsnedsättning

Inplementera jämställdhetsplan på riktigt, anställa jämställdhetsstrateg

Vi ser till att vara transparanta och tillgängliga för alla

Se till att vi har en egen personalpolitik som främjar jämlikhet och 

möjliggör för alla att ex.arbeta heltid=Heltidsprojekt

Mer samtal kring detta behövs med ALLA invånare. Börja prata med barn i 

förskoleålder och ha kontinuerlig uppföljning

Lika möjligheter för alla till utbildning hälsa mm. Lika löner på 

arbetsplatser. Lika inflytande på alla nivåer

Anställ en jämställdhetsstrateg (Eller liknande) Se att jämställdhet och lika 

villkor för alla genomsyrar all kommunal förvaltning

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Miljöcertifiering av kommunen: minska kommunens & invånares negativa 

miljöpåverkan

Se över kommunens informationssäkerhet Samarbeten med trafik och samhällsplaneringen i kommunen i syfte att 

bygga/planera så att andra färdsätt än bil uppmuntras

Utredning hur massor kan återanvändas inom kommunens byggprojekt I större utsträckning informera/inkludera kommuninvånare i hur vi arbetar 

med mötesplatser, ecosystemtjänster och rekreation ex. skylt vid rabatt 

som beskriver vilka pollinatörer som gynnas

Utveckla samplanering över kommungränser t ex cykelstråk

Arbeta med beteendeförändringar kring mobilitet Arbeta med  beteendeförändringar kring mobilitet

Pendlar trots avståndet eftersom jag trivs med mitt jobb Men bussarna bör passa med tågen, för det tar stor del av min livstid och 

fler skulle välja kommunala färdsätt om det tog 30 min mindre att resa

Krisorganisation/planer risk-säkerhetsanalys i syfte att bibehålla 

samhällsfuktioner

Bli mer proaktiv och informera i lokaltidningarna om  -inte tvätta bilen på 

gatan - inte använda asfaltkross på garageuppfarten - inte elda avfall på 

egen tomt - inte slänga saker i toaletten

Arbeta i linje med 11.7 ex : badplatser (Gustavs udde) - Snapptunafältet Ta hand om "avfallet" från ismaskinerna

Att vi tänker miljövänligt, cykla istället för att köra bil. På det här sättet kan 

vi nå hållbart samhälle

Fokusera (politiskt) lite mindre på närheten till Arlanda och lite mer på 

närheten till naturen (och bibehållandet av den). Många bor här just på 

grund av miljön

Klimatkompetens i planeringen av fysisk miljö Bygga fler bostäder till ungdomar (ej vi på HR men i landet som sådant)

Grönplan Billigare bostäder till unga

Implementera I högre grad vara med från början i planprocessen för att verka till bättre 

boendemiljö

Planera nära kollektivtrafik (ÖP 2040) Klimatsäkra Vallentuna genom att bilda en Grön Stad

Reg. samarbeten Nordost Arlandaregionen Gå före och vara aktiv i att starta hållbara projekt som extern finansiering

Kulturmiljö kompetens i planeringen av fysisk miljö Smarta (digitala) förutsättningar i samhällsplanering

Verka för och planera för Roslagsbanan till Arlanda Uppmuntra föräldrar och barn/elever att välja bort bilen vid transporter t 

ex till och från skolan

Friluftsprogram

Genus, hinders- åldersperspektiv in i samhällsplaneringen mer tydligt



Riktlinjer för bostadsförsörjning i kommande 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i kommande fysisk planering

 Satsa på förarlösa bilar inom förvaltningen Stockholm har 56 2018 

Kommunicera vad som görs (ex. i byggandet av Kristineberg)

Digitalisera

Blandad bostadsbebyggelse som gör att olika åldrar möts och olika 

ekonomiskt starka grupper möts

Robustare tänk i dagvattenhanteringen

Bygga testbostäder/byggnader i framkant för att sträva mot nollpåverkan 

på jorden och klimatet

Bilfria veckor på skolorna/förskola - Stockholms stad har spännande 

projekt

Satsa på förarlösa bilar inom förvaltningen.

Utveckla kombinerande transportsätt cykel/tåg eller buss, bil/tåg eller 

buss. Satsa på bra parkeringar

Kontrollera skredrisk i den fysiska planeringen t ex övre delen av Ormstaån

Vara medveten vid nybyggnad, nyproduktion o dylikt

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Biblioteket anordnar föredraget "modeslavar" samt en klädbytardag 15 

september+ utförsäljning av gallrade böcker

Anordna fler evenemang på hållbarhetstemat, temaveckor/dagar m.m Samarbete med föreningar och andra enheter

"Kemikalieplan" antas + genomförs Fler diskutioner om vårt levnadsmönster:shopping,billiga kläder,billig 

mat,billiga flygresor och korta perspektiv för att upptäcka sitt eget 

mönster & kunna bryta det. Vad innebär det för min verksamhet ?

bästa möjliga teknik miljöbalken. Återvinning -öka graden - underlätta för 

invånare. Underlätta för minskad konsumtion

Miljökrav i upphandling + källsortering och återbruk "Kemikalieplan" antas och genomförs Samarbeten för att samordna klädbytardagar loppisa etc.

12.8 Bli bättre på källsortering internt

Minskat info i annonsering och tryck och gått över mer i digitala kanaler 12.8

Sortering av mat och sopor på arbetsplatsen och hemma Mera second hand. Miva inom SF bedriver egen butik,flera inom 

Kommunen

Skapa en friluftsplan med utgångspunkt 12b Ta bort möjligheten att välja att köpa ej miljömärkt kaffe och bananer

Kravställer matleverantörer ifråga om produkter och leveranssätt. Säljer 

överbliven mat och /eller serverar den igen.återvinning.Håller på att ta 

fram en kemikalieplan för förskolor

Att i högre grad beställa sådant som är miljövänligt ex. från 

konferansservice

Återvinning lunchrum KLK Se till att utrustning som inte längre används återvinns

Etablering av ÅVC att arbetsgivaren inte köper in papperskalendrar till dem som har dator & 

tjänstemobil. Ett symbolvärde för att öka medarbetares användning av 

digitala hjälpmedel som redan köpts in. Spara dessutom arbetstid

Använder miljömärkt förbrukningsmatrial Kravställning i upphandling och definiera kravställningen utifrån lokala 

miljömål



Använd upphandlingsmyndighetens kriterier i upphandlingen när det går Bättre återvinning

I högre grad inte kassera användbara produkter /mat som kan 

återanvändas eller göras om

Att kommunen har ett eget växthus istället för att varje år köpa in plantor. 

Årets plantor (ex Dahlia) återanvänds. Möjlig arbetsplats för de som 

behöver arbetsträna. Samarbete mellan Gata-Park och AMA eller HR

Utbilda personalen

Skapa skyltprojekt ute i naturen o offentliga miljöer att uppnå 12.8

Kravställa bättre val av produktionsmaterial (konstgräsmattor) och hur 

lokaler byggs (sträva efter passivhus etc)

Konsumentvägledare 

Handla lokalt

informera om och diskutera portionsstorlekar. Vad är hälsosamt att 

äta,hur stora mängder. Sluta ignorera tallriksmodellen

Näringslivsavdelning: Verka för en galleria med butiker som 

återbrukar/återvinner. Antingen kan AMA eller daglig versamhet ha roll 

eller bara privata entrepenörer och butiker.

Återanvända It utrustning. Skapa "system" för överblivna datorer som ex. 

kan ärvas

Tydlig och instruerande information om ex. avfallshantering - det ska vara 

lätt att göra rätt

Underlätta cirkulära lösningar

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vi fick välja tåg om vi ville när vi planerade studieresa Eh, ja alla borde ju åka tåg På lång sikt: tåget måste bli konkurrenskraftigt - eller flyget mindre billigt

Servera en CO2-beräknad meny i skolan. Vårt miljötänk har/ska förbättras på skolan. Göra åtgärder synliga för 

eleverna, få dom att förstå det lilla i det stora. Allt som påverkar miljön och 

ekosystem. Vad dom och deras familjer kan göra (gäller flera mål)

Digitalisera mera - färre papper

Fysisk planering som tar höjd för ett förändrat klimat med ökad 

nederbörd/extremväder

Ha mycket information till barn och elever + förskola/skola om 

klimatåtgärder etc. Se till att nya lokaler för förskola och skola är hållbara. 

Ta fram en strategi/plan vid värmeböljor/annat

Fler laddstolpar för elbilar

Vi "soppsorkar" men vi kan bli bättre. Fossilfria tjänstebilar

Vintercyklisten! Bilpool, samåkning

Se till att företag har bra koll på sina kylsystem (köldmedia) Ha vegetariskt som standardmat på planeringsdagar. Gå ut med att den 

som vill ha kött får anmäla specialkost. Bryt köttnormen det kommer inte 

att döda ngn

Skapa möjlighet att uppleva Vallentuna miljövänligt Öka information och kommunikation med matgästerna och dom som 

jobbar i skolan kring klimatsmart mat i skolan

Skypemöten Använda sig av grönstruktur specifikt med syfte att klara extrema väder, 

att sänka temperaturer lokalt



Energieffektiviseringsplan kommunala fastighet håller på att uppdateras Timer på belysning, släcks tex auto kl 20

Inspirerar till hållbart resande exempel genom "res smart" och andra 

nätverk

Skapa möjlighet att uppleva Vallentuna miljövänligt

Kommunen har en utmärkt energiplan och effektiviseringsstrategi Kravställa vid upphandling att bara handla klimatneutrala alternativ.

Kommunen kan erbjuda bättre bilar, miljövänligare bilar

Utveckla kylanläggningar i fastigheter med känsliga hyresgäster 

(äldreboenden, LSS)

Drastiskt minska plastkonsumtionen i kommunens egna verksamheter

Öka klimatkompetens i fysisk planering

Skall-krav miljömärkt

Ökad kombinerad insikt i verksamheterna. Cykla- och gåkampanjer till 

skola/förskola

Ingen ansvar tydligt för att driva energiarbete i kommunen

Vi kan bli bättre på att kommunicera vad vi gör inom alla verksamheter - 

integrera kommunikation i hållbarhetsarbetet (gäller alla mål) (både 

internt och externt)

Öka andelen inslag i evenemang/mässor som informerar och höjer 

kompetensen 

Använd klimatkriterier/CO2 ekvation i upphandlingen när så är möjligt

Uppmärksamma earth hour bättre

Ställ höga krav på driftleverantör och IT-produkter vid leverans och dess 

livscykelhantering ISD-cert:-företag

Gratis cyklar (låna) ersättning lönemässigt om man använder andra 

kommunikationsmedel

Påminna varandra om att släcka lampor och andra energieffektiviseringar

Klimatbanta och tänk på hur du använder transporter, onödiga flyg- och 

bilresor

Mötesmackorna skall alltid vara köttfria tycker jag, tom "köttisar" gillar ost

Rimliga möjligheter

Använd verktyget geokalkyl i den fysiska planeringen/översiktsplan

Belysa frågan och informera om man gör rätt

Alltid digitala möten när det är externt. Måste man resa,varför om man ska 

resa. Bonus till de som använder digitala möten

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Kravställa matleverantörer Minska övergödning läckage: avloppstillsyn, jordbruk, gödselhantering, 

dagvatten

Samarbete mellan miljö och idrott och friluft (badplatser) gällande 

kommunikation till invånarna

Köper bara MSC-märkt fisk Förbättra avloppstillsyn, ta vattenprov



Minska övergödning läckage: avloppstillsyn, jordbruk, gödeselhantering, 

dagvatten

Hjälpa till med tydlig information om "hur" - vad kan 

allmänhet/företag/jordbruk göra för att minska utsläppen

Ca 80 ton fosfor rinner varje år ut i Saltsjön från Mälaren. Vi kan vara med 

och minska utsläppen

Avloppstillsyn, strandskydd, mindre fartyg (eller bättre fartyg), höja 

kunskap för allmänheten

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Avloppstillsyn Bättre avloppsreningsverk Koppla kostnad till miljöpåverkan och sätt tak

Tar hänsyn till, utreder och planerar så att naturvärden /grönstruktur 

bevaras vid samhällsbyggnad ( i största möjliga mån)

Utveckla kompetens och medtoder för klimat och biologisk mångfald, 

ekosystemkonpensation och bevarande

Smmarbete mellan miljöavdelningen och idrott och Friluft i samband med 

t.ex arrangemang (Sommarfestivalen)

Artskyddsbevakning i samhällsplaneringar (naturinventeringar) Viss sopsortering i publika utrymmen -tydligt skyltat Utbilda barn och elever i miljö

Vi vill sopsortera mer, finns idag ingen särskild ansvarig för att hämta(mer 

än större sopor och kompost. Kartong mm sorteras

Regelbunden hämtning av t.ex förpackningar ( mycket sådant går i 

brännbart nu) i fikarum hos kommunens olika verksamheter. Ordentliga 

sorteringskärl = att göra rätt

Tillvara ta och verka för Tärnanområdet Ordenlig sopsortering i personlutrymme i kulturhuset

Kommunicera ut vikten och vinningen av våra skogar Tillvarata och verka för Tärnanområdet

Strategiskt arbete med natur-och kulturrupplevelser i skog o mark Tillvarata och verka för Tärnanområdet

Tillståndsplikt ökar medvetenhet,egenkontroll.Värnas om gröna bilar i 

planarbete

Kommunicera ut vikten och vinningen av våra skogar

Bra naturvårdsarbete från SBF/Gata Park Alltid ta hänsyn till naturens förutsättningar och värden vid skapandet av 

mötesplatser

Pågående utredning om inköp av klart producerat kött, att servera i 

skolmatsalarna

Alltid ta hänsyn till naturens förutsättningar och värden vid skapandet av 

mötesplatser

Återvinning av elektronit Strategiskt arbete med natur-och kulturupplevelser i skog och mark

Öka kunskapen 

Kan bli bättre med en samlad naturvåds -kulturmiljö - 

Friluftslivsplan/Strategi (som även kan gynna näringsliv t.ex bo på 

lantgård,guider

Stötta skolornas miljöutbildning genom att etablera ett naturrum med 

möjlighet till naturskoleverksamhet

Uttnyttja elektronit få bort "köpa nymentalitet"

En mer praktiskt utformad grönstrukturplan. Ta fram en strategi som 

tydligare tillämpas ner i projekten

Inriktningsmål för vad som ska serveras i skolköken: naturbeteskött, 

svenskt, lokalt. Ställningstagande om vegetatiskt kontra kött.

Bygga nya förskolor och skolor hållbart oc kravställa avseende tillgång till 

natur (naturlig) bygga lekpatser/ställningar i naturmatrial

Berätta om vad som görs



Bättre koll på naturvärden och ekosystemtjänster i den fysiska 

planeringen. Iblan är det tillämpningensom brister inte själva 

lagstiftningen.Använd register av databanken mm. Var rädd om de Gröna 

Kilarna !

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Ny Webbplats med mer tillgänglig information Ha med lika behandling & mångfaldsperspektivet i alla arbetsprocesser för 

att öka förutsättningarna till inkludering

intern 2030 klubb ( typ bokklubb)

En ständig och öppen dialog om utanförskap på arbetsplatsen Utvärdera samverkan mellan verksamhet och råd  ex. KPR  KFR Större ansvar / skyldighet från kommunen som arbetsgivare att anställa 

personer med funnktionsnedsättningar

Bygger trygga mötesplatser för dialog och personlig utveckling Utbilda personal om inkludering Samarbeta mellan förvaltningar för att hitta synergier.

Stärka civilsamhället genom förbättrade förutsättningar för föreningslivet Stärka rättssäkerhet , motverka korruption, lyfta dialog

Globala elevråd. Unga kommunutvecklare. Unga med i demokratiprocess i 

Vallentuna.

Bättre dialog. Se till att så många som möjligt får chans att vara med att 

påverka ! Och olika grupper

mobilisera lokala krafter. Tillsammans kan vi bli bättre

Jobba mer med inkluderande miljöer på Idrotts o Friluftsenheten

Bli bättre på att tillämpa barnkonventionen & övriga konventioner

Förbättra jämställdhet genom att höja kunskap

Exempelvis ungdomsråd, mer info via sociala medier

Genomföra mål 16.7: SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH 

REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE

Se till att det inte finns språkhinder i kontakt med innevånare, öka 

tolkmöjlighet

Ett levande kulturhus för alla

Tillgänglighetsperspektiv som genomsyrar kommunens verksamhet

Bekämpa kriminalitet och ställ krav. Då tar vi bort drivkraften för 

främlingsfientlighet

Utveckla olika former för medborgardialog

Lära känna andra kulturer vilket kan bidra med bättre utveckling

Ständigt bekräfta grunläggande värdering av rättigheter och skyldigheter 

som vi vågar stå upp för varje dag



Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Införliva hållbarhets-perspektiv i redan befintliga "aktiviteter" ex 

planeringsdag KLK-möte, avdelningsmöte

Ha dialog och ta fram policybeslut om vem inom kommunen som tar 

kostnaden för en akut sanering vid en olycka. Idag har tillsynsmyndigheten 

ingen egen budget för saneringar. En förorening kan spridas på ngr timmar 

och saneringskostnaden ökar från under 100 000,- kr på en fredag till över 

miljonen om man behöver vänta tills rätt chef tar beslutet att sanera 

veckan efter. Om saneringen föll på kommunen så hade kommunen vunnit 

pengar på att beslutat hade tagits snabbt och beslutsvägarna klargjorts i 

förväg och tillsynsmyndigheten givits befogenhet att ta snabba beslut 

direkt på olycksplatsen vid olyckstillfället. Kostnaden för 

fastighetsavdelningen hade kunnat minska om miljöavd i förväg givits 

mandat att beordra/beställa sanering på annan avd bekostnad.

Få mer miljönytta utförd per tidsenhet: effektivisera: ta bort programmet 

Platina och ersätt med programmet Rxnämnd, som redan finns i 

kommunen. Det skulle förkorta miljöhandläggarnas handlingstid väsentligt 

för ärenden som skall upp i MSN. Både handläggarna och politikerna är för 

detta byte, men KLK har ändå inte genomfört förbättringen

Skolan har en otroligt viktig roll i att forma goda, ansvarstagande 

medborgare som blir redo att ta över. A2030 skulle kunna genomsyra hela 

verksamheten och alla skolämnen. We´re got a job to do!

Temaarbete på skolan kring A2030. Kan arbeta med och beröra de flesta 

mål. Efter temat (återkommande?!) låta arbetet genomsyra verksamheten 

och förhållningssätt tillsammans med och inför eleverna.

Arbetet med A2030 på skolan kan skapa samarbetsmöjligheter och utbyten 

mellan skolor (både inom och utom kommunen) det är våra elever idag 

som styr och är vuxna år 2030

Skolan har en otroligt viktig roll i att forma goda, ansvarstagande 

medborgare som blir redo att ta över. A2030 skulle kunna genomsyra hela 

verksamheten och alla skolämnen. We´re got a job to do!

Samarbeten och relationer med omvärlden

Kommunicera vad kommunen gör kopplat till Agenda2030 till invånare, 

öka medvetenheten om Agenda2030

Arbeta med ett tema klimatmål  i taget, lite mer övergripande som 

kommun? Alltså olika/alla enheter? Projektvis? Vet inte riktigt själv, hitt på 

nåt.
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