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§ 13
Beredning av miljöstipendiat 2019 (KS 2020.013)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har utsett en vinnare och föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar om utnämning av miljöstipendiat 2019.

Ärendebeskrivning
Syftet med det årliga miljöstipendiet är att uppmärksamma och stimulera goda
insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom
Vallentuna kommun. Stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön. 
Föreslagna stipendiater bedöms utifrån kriterierna miljöengagemang utöver det förväntade; 
miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt hur 
stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.

Fem fullständiga förslag har inkommit:
- Ole Utne, för uppstart av företaget Better Bites med veganskt och hållbart fika.
- Vallentuna Rödakorskrets, för återbruksverksamhet och modernisering av 
återvinningsrum/sorteringsstationer.
- Kjell Eriksson, för kartläggning av fåglar runt om i kommunen bland annat vid 
Angarnsjöängen och fortsatt inventerings- och miljöarbete.
- Lena Särenborg m.fl., för start av och genomförda insatser i nätverket Klimatsmart 
Vallentuna och fortsatt påverkansarbete och arrangemang.
- Vallentuna Vävstugeförening, för bevarande av vävtekniker med återbruk av textilier och för 
att lära nya tekniker, utbilda och föra traditionen med återbruk vidare.
De nominerade har lämnat medgivande för hantering av personuppgifter.

Kommunfullmäktige antog i september 2019 nya regler och kriterier för utdelning av 
kommunens miljöstipendium (KS 2019.130). Reglerna anger att miljöstipendiet ska 
annonseras så att förslag inkommer senast 1 okt och att kommunstyrelsen i november beslutar 
om stipendiat och stipendiets storlek. För 2019 gjorde kommunens miljöstrateg en abrovink 
och öppnade för ansökningar/nomineringar 5 nov-12 jan.

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till stipendiat för Vallentuna kommuns 
miljöstipendium 2019. Förslag föredras vid sammanträde 18 feb. Utskottet bedömer utifrån 
kriterierna samt motiverar förslaget till stipendiat. Kommunstyrelsen beslutar vid 
sammanträde 16 mars om stipendiat och stipendiets storlek. Det belopp som utdelas ska högst 
motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet disponeras ur det årliga anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet kan därefter delas ut i vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott har 
utsett en vinnare och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om utnämning av miljöstipendiat 
2019.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar 
enligt det.

Beslutsunderlag
 Beredning av miljöstipendiat 2019
 Förslag miljöstipendiater 2019 för bedömning PlanMU

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Beredning av miljöstipendiat 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utnämning av miljöstipendiat och stipendiesumma för 
2019.

Ärendet i korthet
Syftet med det årliga miljöstipendiet är att uppmärksamma och stimulera goda
insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom
Vallentuna kommun. Stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser 
för miljön. Föreslagna stipendiater bedöms utifrån kriterierna miljöengagemang 
utöver det förväntade; miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än 
enskilda hushåll; samt hur stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare 
miljöåtgärder.

Fem fullständiga förslag har inkommit:
- Ole Utne, för uppstart av företaget Better Bites med veganskt och hållbart fika.
- Vallentuna Rödakorskrets, för återbruksverksamhet och modernisering av 
återvinningsrum/sorteringsstationer.
- Kjell Eriksson, för kartläggning av fåglar runt om i kommunen bland annat vid 
Angarnsjöängen och fortsatt inventerings- och miljöarbete.
- Lena Särenborg och Anna Nyquist, för start av och genomförda insatser i nätverket 
Klimatsmart Vallentuna och fortsatt påverkansarbete och arrangemang.
- Vallentuna Vävstugeförening, för bevarande av vävtekniker med återbruk av textilier 
och för att lära nya tekniker, utbilda och föra traditionen med återbruk vidare.
De nominerade har lämnat medgivande för hantering av personuppgifter.

Kommunfullmäktige antog i september 2019 nya regler och kriterier för utdelning av 
kommunens miljöstipendium (KS 2019.130). Reglerna anger att miljöstipendiet ska 
annonseras så att förslag inkommer senast 1 okt och att kommunstyrelsen i november 
beslutar om stipendiat och stipendiets storlek. För 2019 gjorde kommunens 
miljöstrateg en abrovink och öppnade för ansökningar/nomineringar 5 nov-12 jan. 

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till stipendiat för Vallentuna kommuns 
miljöstipendium 2019. Förslag föredras vid sammanträde 18 feb. Utskottet bedömer 
utifrån kriterierna samt motiverar förslaget till stipendiat. Kommunstyrelsen beslutar 
vid sammanträde 16 mars om stipendiat och stipendiets storlek. Det belopp som 
utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet disponeras ur det 
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årliga anslaget till kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet kan därefter delas 
ut i vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars. 

Handlingar
Förslag miljöstipendiater 2019 för bedömning PlanMU.pdf

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten



Utnämning av Vallentuna kommuns miljöstipendiat 2019
 KS 2020.013

NOMINERING/ANSÖKAN BEDÖMNING OCH MOTIVERING

Föreslagen 

stipendiat

Vad har den föreslagna stipendiaten gjort som 

är bra för miljön? 

Varför ska just den föreslagna stipendiaten uppmärksammas? Hur ska ett eventuellt miljöstipendium 

användas? 

Uppvisar stipendiaten 

miljöengagemang utöver 

det förväntade med 

hänsyn till eventuella 

lagkrav och 

vinstintressen?

Är miljöarbetet av brett 

intresse och till nytta för 

fler än enskilda hushåll?

Kan stipendiet stötta och 

uppmuntra åtgärder som 

ger mervärde till redan 

genomfört arbete, eller 

bidra till kostnader för 

planerade miljöprojekt?

Ole Utne Jag har startat ett företag som ska stödja företag i 

Vallentuna och resten av Stockholm att lätt kunna 

erbjuda sina anställda ett veganskt och hållbart fika 

- Better Bites.

Better Bites kan liknas med en fruktkorg på en arbetsplats. I en kyl av kork (där 

restprodukten av vinindustrin har tagits till vara) kommer näringsrika veganska godbitar att 

serveras. Godbitarna ska ersätta traditionellt svenskt fika som ofta består av 

mjölkprodukter. Alla våra råvaror kommer från ett ekologiskt hållbart jordbruk. Better Bites 

borde få stipendiet eftersom detta är en innovation som stödjer företag att erbjuda ett mer 

miljövänligt fika. Jag är i startgroparna och ett stipendium kan göra skillnad för företagets 

överlevnad. Läs mer på betterbites.se

Ett eventuellt miljöstipendium kommer att 

användas till att starta upp företaget och få till 

den ekologiska certifieringen av produkten.

Vallentuna 

Rödakorskrets

Vallentuna kommuns invånare kan lämna in second 

hand varor till butiken Kupan, som Vallentuna 

Rödakorskrets medarbetare förbereder och gör 

säljklara/säljbara för allmänheten för att åter igen 

kunna användas/återbrukas. Viss textil återanvänds 

och sys om till andra säljbara produkter, krukor 

målas i vackra mönster mm.

Vallentuna Rödakorskrets butik Kupan omhändertar kommunens second hand varor på ett 

för miljön bra sätt. Vi arbetar helt utan egna vinstintressen dvs alla som arbetar i kretsen är 

volontärer. Varorna som kommer in grovsorteras i säljbart och inte säljbart. Det som är är 

säljbart säljs i vår butik och övrigt sorteras enligt kommunens regler i glas, metall, plast 

osv.  Kläder som inte kan säljas, skickas till Tyskland för återanvändning som 

isoleringsmaterial bl a. Kupans Café serverar soppa och kaffe med bröd i porslin och inte 

engångsartiklar.  Kupan återanvänder också alltid inlämnade kassar. Kretsen skulle bli glad 

åt att bli uppmärksammad av kommunen för att kunna göra några förbättringsåtgärder i 

butiken.

Miljöstipendium skulle användas till att 

modernisera vårt återvinningsrum eller några 

av våra nio sorteringsstationer. I dagsläget är 

de inte optimerade för oss äldre personer. 

Behov av t ex bättre belysning, hyllsystem mm.

Kjell Eriksson Styrelseledamot i Angarngruppen sedan 1972. 

Kartläggning av Angarnssjöängens häckfågelfauna. 

Kartläggning av ugglor, vråkar, varfågel i 

kommunen. Kunskap kring Ubbysjöäns 

naturvärden.

Kjell har sedan 1972 som styrelsemedlem i den ideella föreningen Angarngruppen ansvarat 

för dess inventeringsverksamhet. Genom detta har han starkt bidragit till kartläggningar av 

Angarnssjöängens häckfågelfauna. Detta har resulterat i data från 1978 och framåt som klart 

belyser de stora förändringar som skett genom yttre påverkan på klimat och natur. Kjell har 

varit pådrivande i kontakterna med kommunen när det gäller miljön i Okvista-området och 

även lagt ner mycken tid på att inom hela kommunen kartlägga bestånden av fjällvråkar, 

ormvråkar och varfåglar. Kjell har i flera år lett inventeringen kring katt- och hornuggla inom 

ett stort område i kommunens östra del och även bidragit med kunskap i satsningen på 

Ubbysjöns naturvärden.

Genom att tilldela Kjell Eriksson Vallentuna 

kommuns miljöstipendium visar kommunen sitt 

erkännande av hans mångåriga ideella arbete 

och ger honom uppmuntran och ekonomiskt 

bidrag till ett fortsatt inventerings- och annat 

miljöarbete inom kommunen.

Lena Särenborg De föreslagna personerna till stipendiet, Anna och 

Lena, hädanefter kallade stipendiaterna, startade  

nätverket Klimatsmart Vallentuna under hösten 

2018 i spåret av Greta Thunbergs  Fridays for 

Future. Nätverket har drivits som en Facebook 

grupp numera med ca 300 medlemmar. De riktigt 

aktiva har varit ca 50 st.

Syftet med nätverket är att på olika sätt 

uppmärksamma Vallentunabor, politik och företag 

på klimatproblematiken framöver. Detta görs 

genom opinionsbildning, olika enkla kurser, 

demonstration varje fredag på Vallentuna torg och 

nu senast den största satsningen med en Klimatdag 

i Kulturhuset i november. Den gjordes i samverkan 

med kommun, Naturskyddsföreningen och 

Vallentuna Kristna råd. Det blev en mycket lyckad 

dag med stort deltagande i föredrag och 

utställningar.

De drivande i nätverket, som de startade, var stipendiaterna som med kunskap och 

nyfikenhet skapat sig en bra grupp innehållande många specialister blandat med en stor 

grupp vetgiriga Vallentunabor. Under det senaste året har det skapats många mindre 

arbetsgrupper för olika syften hela tiden med målet att öka klimatkunskapen bland 

Vallentunabor. Deras entusiasm har smittat av dig på många i nätverket. Det intressanta 

med nätverket är att det består av grenar från många organisationer förutom personer som 

det senaste året vaknat upp inför klimatutmaningarna.  Nätverket kan framöver användas 

som en katalysator för framtida klimatarbete i Vallentuna. Parallellt med det första nätverket 

håller ett grönt företagarnätverk på att byggas upp med fokus på miljö o klimattema. 

Stipendiet skulle vara ett fint erkännande av stora lokal insatser av stipendiaterna som 

påverkar många Vallentunabor i samklang med förvaltningar och politik.

Det har blivit en bra plattform för framtida arbete för att driva på Vallentunas klimatarbete 

Stipendiet kommer att användas till fortsatt 

påverkans – och upplysningsarbete för 

Vallentunabor. Bla arrangemang av flera 

klimatdagar och ett antal workshops. Eftersom 

nätverket ännu så länge inte är en förening 

behövs resurser för att kalla intressanta talare, 

material, ev hyra mm. I delar av nätverket 

finns också för komplettering ett antal 

medlemmar i föreningar som kan utnyttja sina 

resurser men i dagsläget är det viktigt att lokal 

finansiering kan kompletteras med extra medel.

Vallentuna 

Vävstugeförening

Föreningen arbetar med att bevara vävtekniker, 

och återbruka textilt material, även plast, t.ex. 

gamla VHS-band, till trasmattor, löpare, bonader, 

väskor. Skänkta garner används till de vävar som 

passar, det kan vara lin, ull, bomull i olika 

kvaliteter

Vallentuna Vävstugeförening har sedan 40 år arbetat med att "Väva in det gamla i 

framtiden". Vi bidrar aktivt med att omsättningen på textilier minskar, att återvinningen och 

hållbarheten ökar. Vi har 65 medlemmar med en stadig tillväxt och med föryngring av 

medlemskåren. Vi vet att det är en stort miljöpåverkan vid tillverkning av nya kläder, 

vattenmängderna, kemikalierna. Naturskyddsföreningen visar att det går mycket vatten(v) 

och kemikalier(k) vid nytillverkning av kläder: T-shirt ,250 gram bomull 2600 l v, 0,8 kg 

k.Jeans, 600 gram bomull, 6200 l v, 1,4 kg k. Vi väver in det gamla, återvinner, återbrukar 

textilier och garner i det nya, in i framtiden. Vill väva in hopp och framtid till kommande 

generationer.

Miljöstipendiet kommer att användas till att lära 

nya tekniker, utbilda och föra traditionen med 

återbruk och återvinning vidare. Fortsatt 

utveckling och testning av nya material och sätt 

att komponera vävar och tyger.
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