
Miljöredovisning 2019

11

KS 2020.097



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Miljöredovisning 2019 (KS 2020.097)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2019.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och kommunens miljömål. Arbetet under 2019 
har utgått från kommunens miljöplan med dess tre övergripande miljömål för kommunens 
direkta miljöpåverkan, snarare än miljöarbetet för kommunen som geografiskt område. 
Uppföljningen av miljömålen har sammanställts från förvaltningarnas resultatredovisning i 
Stratsys. Miljöredovisningen publiceras på intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2019
1. Klimatpåverkan ska minska. Sammantaget går det inte att bedöma om kommunens 
klimatpåverkan minskat. Målsättningar för energieffektivisering nås. Laddstolpar har 
etablerats i det centrala garaget och tre rena elbilar införskaffats. Etablering av en gemensam 
bilpool har förberetts under året. Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.

2. Miljöanpassade inköp ska öka. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandling och 
inköp generellt sett har ökat. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med 
att öka miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp, bland annat har stöd för 
att ställa miljökrav tagits fram.

3. Osorterat avfall... Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg. 
Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal 
fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett 
kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla 
kommunens verksamheter startade under året.

… och farliga kemikalier ska minska. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara 
tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att 
minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut 
kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med 
sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat 
ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

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

Miljöredovisning 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2019.

Ärendet i korthet
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som 
innehåller uppföljning av det systematiska miljöarbetet och kommunens miljömål. 
Arbetet under 2019 har utgått från kommunens miljöplan med dess tre övergripande 
miljömål för kommunens direkta miljöpåverkan, snarare än miljöarbetet för 
kommunen som geografiskt område. Uppföljningen av miljömålen har sammanställts 
från förvaltningarnas resultatredovisning i Stratsys. Miljöredovisningen publiceras på 
intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2019
1. Klimatpåverkan ska minska. Sammantaget går det inte att bedöma om kommunens 
klimatpåverkan minskat. Målsättningar för energieffektivisering nås. Laddstolpar har 
etablerats i det centrala garaget och tre rena elbilar införskaffats. Etablering av en 
gemensam bilpool har förberetts under året. Körsträckorna för hemtjänsten har 
eventuellt ökat.

2. Miljöanpassade inköp ska öka. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandling 
och inköp generellt sett har ökat. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar 
löpande med att öka miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp, 
bland annat har stöd för att ställa miljökrav tagits fram.

3. Osorterat avfall... Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är 
fortfarande låg. Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera 
endast en eller ett fåtal fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte 
minskat mer än marginellt. Ett kommunövergripande arbete med att utreda och ge 
förutsättningar för källsortering i alla kommunens verksamheter startade under året. 

… och farliga kemikalier ska minska. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms 
vara tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt 
med att minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har 
aktivt fasat ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har 
under året arbetat med sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland 
annat har förskolorna påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.
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Vallentuna kommuns miljöredovisning 

Det här är Vallentuna kommuns miljöredovisning. Den är en fördjupning av årsredo-

visningen och fokuserar på kommunens systematiska miljöarbete och framsteg mot 

miljömålen. I nuläget ligger fokus på den kommunala verksamhetens miljöpåverkan 

snarare än kommunen som geografiskt område. Redovisningen utgår från 

förvaltningarnas uppföljning och verksamhetsberättelser och har sammanställts av  

Ann Wahlström, miljöstrateg. 

 

Framsida: Ubbysjön, fotograf Christian Graesser 
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Årets händelser 

Vallentuna kommun prioriterar miljöarbetet. Kommunen är certifierad enligt miljö-

ledningsstandarden ISO 14001. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på det 

systematiska miljöarbetet – och att kommunen åtagit sig att ständigt bli bättre.  

Arbetet under 2019 har utgått från kommunens miljöplan med dess tre övergripande 

miljömål. Fokus för de tre målen har varit att minska kommunens direkta miljöpåverkan.  

1. Klimatpåverkan ska minska. Det går inte att bedöma om kommunens klimatpåverkan 

minskat. Insatser görs i många olika kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen 

arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens 

fastigheter. Laddstolpar har etablerats i de centrala kontorens garage så att de första rena 

elbilarna kunnat införskaffas. Etablering av en gemensam bilpool har förberetts under året. 

Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat. 

2. Miljöanpassade inköp ska öka. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar 

och inköp generellt sett har ökat.. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa 

upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp bedöms öka hos 

medarbetarna. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med att öka 

miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Under året har stöd för att 

ställa miljökrav tagits fram och ett arbetssätt med behöriga beställare börjat införas. 

3. Osorterat avfall... Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg 

och förutsättningarna för källsortering är inte tillfredsställande. Fyra av tio kommunala 

enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal fraktioner. 

Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett 

kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla 

kommunens verksamheter har startat under året. Måltidsverksamheten arbetar med ett 

svinn-initiativ för att minska matavfallet. 

… och farliga kemikalier ska minska. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara 

tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att 

minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat 

ut kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat 

med sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna 

påbörjat ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola. 
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Måluppfyllelse ‒ miljömålen 

Arbetet under 2019 har utgått från tre miljömål som i första hand handlat om den 

kommunala verksamhetens direkta miljöpåverkan: 

1. Klimatpåverkan  ska minska 

2. Miljöanpassade inköp ska öka 

3. Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska 

Miljöredovisningen följer upp dessa tre mål, men de slopades i oktober. Då antog 

kommunfullmäktige en miljö- och klimatstrategi med sju inriktningar som ska fungera 

som ett paraply för allt miljöarbete kommunen bedriver. Strategin har varit utgångspunkt 

för höstens verksamhetsplanering och nämndernas mål och prioriteringar för 

verksamheten 2020.  

Vallentunas systematiska miljöarbete 

Miljöarbetet är ett prioriterat område för Vallentuna kommun. Kommunen har infört ett 

miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt standarden ISO 14001:2015. Det 

betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på vårt sätt att jobba med miljö – och att 

kommunen åtagit sig att ständigt förbättra miljöarbetet. Intern och extern revision av 

miljöledningsarbetet har genomförts under hösten respektive våren 2019. 

Miljö ingår i ordinarie styrning och planering. Miljöledningssystemet ger en grön tråd från 

kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete. Kommunens 

miljöutbildning ingår i introduktionen av nya medarbetare och i princip alla medarbetare 

har gjort utbildningen. 

För att tydligare väva in miljöfrågorna i ordinarie verksamhet antog fullmäktige i oktober 

en ny policy och strategi för miljöarbetet. Miljö- och klimatpolicyn utgår tydligt från 

kommunens vision. Miljö- och klimatstrategin slår fast att kommunens övergripande 

miljömål utgår från målet i Kommunplan 2020-2022 (Figur 1). Strategin har sju inrikt-

ningar och fungerar som ett paraply för andra redan fastställda styrdokument och allt 

miljöarbete som kommunen bedriver. 

 

 

FIGUR 1. MILJÖMÅL OCH INRIKTNINGAR. 
Kommunens nya miljömål utgår från Kommunplanen 2020-2022. Målet och sju inriktningar för 

miljöarbetet fastställdes i oktober av fullmäktige i kommunens nya miljö - och klimatstrategi. 
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Vallentuna hamnade på plats 67 av 290 i årets rankning Sveriges miljöbästa kommun. 

Vallentuna har de senaste åren klättrat i placeringarna, från plats 251 år 2016. Det beror på 

det breda och systematiska miljöarbete som bedrivs inom hela kommunen. Rankingen, 

som görs årligen av mediabolaget Aktuell Hållbarhet, täcker hela miljöområdet och 

frågorna varierar från år till år. Undersökningen hade 2019 ett ökat fokus på brett 

hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.  

 

NYCKELTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Placering i Aktuell Hållbarhets ranking av 
kommuner 

251 233 202 84 67 

 

Klimatpåverkan ska minska 

Tjänsteresor med kommunens fordon, transporter och energiförbrukning i kommunens 

lokaler är tre områden där Vallentuna kommun arbetar med att minska klimatpåverkan. 

Insatser görs i många olika kommunala verksamheter. Det går dock inte att bedöma om 

kommunens klimatpåverkan minskat under året.  

Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibespar-

ingar i kommunens fastigheter. Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens 

fastigheter var 2019 den lägsta hittills. Prognos gällande energieffektiviseringar är att 

målsättningarna i kommunens energiplan och strategi för energieffektiviseringar kommer 

att uppnås till målåret 2020. Ett förslag till ny plan för fortsatta energibesparingar har 

arbetats fram under året.  

Energiförbrukningen beror till stor del på medvetenhet i verksamheterna. För att få bättre 

effekt behöver styrning och nyckeltal som kopplar till respektive verksamhets energiför-

brukning utvecklas. 

Laddstolpar har etablerats i de centrala kontorens garage så att de första rena elbilarna 

kunnat införskaffas. Totalt har kommunen nu fyra rena elbilar i drift i verksamheten. 

Etablering av en gemensam bilpool har förberetts under året.  

Samtidigt visar statistik från digitala körjournaler att utsläppen från kommunens tjänste-

resor med bil ökat något. Körsträckor och utsläpp från hemtjänsten har ökat under året. 

Det kan bero på att verksamheten under en period behövde hyra fordon utan körjournaler, 

som sedan ersatts av bilar med digital journal. Det gör att det inte rättvisande går att 

jämföra statistiken mellan 2018 och 2019. 

 

NYCKELTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Koldioxidutsläpp från kommunens bilar med 
digital körjournal (gram CO2/km)1 

n/a n/a 103 98 99 

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2 

121 107,4 104,2 104,3 96,8 

                                                             

1 Genomsnittligt utsläpp av CO2 per körd kilometer totalt för kommunens samtliga fordon med 
digital körjournal, beräknat utifrån faktiska körsträckor och utsläppsschablon för respektive fordon. 
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Miljöanpassade inköp ska öka 

Upphandling är ett viktigt styrmedel för miljö och ett effektivt instrument för att uppnå 

miljömål och bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. I enlighet med 

Vallentuna kommuns miljöpolicy ska kommunen ställa höga miljökrav i upphandling. 

Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandlingar och inköp generellt sett har ökat. 

Arbetet med miljökrav måste hållas levande och följa utvecklingen på marknaden för att 

säkerställa att inköpen bidrar till att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar med att såväl säkerställa som öka 

miljöhänsynen vid upphandling och inköp. Kommunens ledningsgrupp har beslutat att 

införa ett webbaserat beställningssystem som möjliggör styrning och uppföljning av 

miljöanpassade inköp. Införande av ett avtalsuppföljningssystem har förberetts, där bland 

annat miljökrav kan följas upp.  

En checklista för miljöbedömning togs fram under början av året och används nu i 

upphandlingsprocessen för att hjälpa upphandlande verksamheter att identifiera relevanta 

miljökrav. Checklistan kommer att utvärderas och revideras under början av 2020, med 

stöd av miljönätverket och behöriga beställare. Kompetensutveckling kring att ställa 

miljökrav i upphandlingar planeras också för dessa målgrupper. 

Osorterat avfall ska minska 

Insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall är en viktig och 

lagstadgad uppgift för kommunerna. Kommunens avfallsplan, som samordnas av det 

kommunala avfallsbolaget SÖRAB och gäller gemensamt för flera kommuner, innehåller 

mål för att minska avfallsmängder och öka återvinningen. 

Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är dock fortfarande låg. Fyra av tio 

kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal 

fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. 

 

NYCKELTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Andel enheter som har källsorteringskärl2 30 % 34 % 36 % 38 % 40 % 

Återvinning av förpackningar, avfallsmängder 
för kommunala verksamheter (kg)3 

53 665 58 007 62 664 76 528 81 000 

 

Gemensamt, systematiskt arbete för att underlätta för kommunala verksamheter att införa 

källsortering pågår. Under året har riktlinjer för avfallshantering och lathundar för 

källsortering tagits fram. Framtagande av lämpliga källsorteringsmoduler för användning 

på offentliga platser utomhus håller också på att tas fram. 

                                                             

2 Kommunala verksamheter med källsortering av åtminstone en fraktion papper eller 

förpackningar, vid utgången av 2019 sorterade 51 av 128 enheter. Källa SUEZ. 
3 Totalt 71 340 kg förpackningar i kärl och 9 660 kg wellpapp som samlats in i separata containrar. 
Källa: Ragn-Sells och SUEZ. 
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För att kartlägga verksamheternas behov och möjligheter till källsortering för personal, 

kunder och elever, har en enkät skickats ut till samtliga kommunala enheter samt privata 

skolor och förskolor. Fastighetsavdelningen har även särskilt inventerat förskolornas 

soputrymmen och investeringsmedel har avsatts för att kunna bygga soputrymmen på 

samtliga förskolor. Ett hinder för att öka källsorteringen är att kostnaderna för ett 

abonnemang för flera fraktioner är dyrare än hämtning av enkom osorterat avfall. 

Farliga kemikalier ska minska  

De verksamheter som använder kemikalier arbetar systematiskt med att minska risker för 

miljö och hälsa. Kemikaliearbetet överlappar med arbetsmiljöarbetet och regleras också 

enligt såväl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Bedömningen är att målet är uppnått. 

För att säkerställa minskad miljöpåverkan och säker hantering av kemikalier har 

implementering av kommunens kemikalierutin tagits med i flera nämnders 

internkontrollplaner 2019. Internkontrollen visar att kemikaliehanteringen är 

tillfredsställande.  

Kommunen ställer kemikaliekrav i upphandlingar, inte minst arbetar Samhällsbyggnads-

förvaltningen med att ställa miljökrav i byggande genom att använda verktyget Byggvaru-

bedömningen (BVB). Berörda verksamheter har aktivt fasat ut skadliga kemikalier till 

förmån för miljövänliga alternativ. 

Förvaltningarna har under året arbetat med sina respektive uppdrag i kommunens 

kemikalieplan, som fastställdes 2018. Bland annat har barn- och ungdomsförvaltningen 

fått en nystart i arbetet med kemikaliesmart förskola. Samordnat miljöarbete med initialt 

fokus på kemikaliesmart förskola är påbörjat i samtliga förskoleområden. Flera förskolor 

har sett över sina inköp och material i lärmiljöerna med avseende på kemikalier och ett 

antal förskolor har arbetat fram handlingsplaner.  
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Verksamhetsberättelser - miljöarbetet  

Totalt under 2019 har ett hundratal miljöaktiviteter satts igång. De rör allt från återvinning 

av IT-utrustning till inrättande av en central bilpool med elbilar. Verksamhetsberättelsen 

redovisar kortfattat viktiga insatser för miljön som förvaltningarna gjort under året. 

Kommunledningskontoret 

 
FIGUR 2. ÅTERBRUK. 

Under året har kommunen träffat avtal med företaget Inrego om återbruk och återvinning av uttjänt IT -
utrustning. Hitti lls har det gett en miljöbesparing som motsvarar energin för att driva 816 kylskåp under 

ett år. På bilden kommunens IT-chef Kenneth Hedlund (till höger) under ett studiebesök.  

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Kommunstyrelsens mål för 2019 var att följa de lokala miljömålen och verka för minskad 

miljöpåverkan. 

På kommunledningskontoret finns flera centrala funktioner som är viktiga för hela 

kommunens miljöarbete: ekonomi och upphandling, inköps- och stödfunktion för IT, 

kommunikation, näringslivsutveckling samt miljöledning. 

Viktiga händelser under året 

Kommunfullmäktige antog ny miljö- och klimatpolicy samt miljö- och klimatstrategi den 

14 oktober. Policyn utgår tydligt från kommunens vision och anger gemensamma 

förhållningssätt för kommunens miljöarbete. 

Miljö- och klimatstrategin är grunden för kommunens systematiska miljöarbete. Den syftar 

till att utgöra långsiktig, ändamålsenlig styrning och stöd för verksamheten. Tanken är att 

miljö- och klimatstrategin ska gälla på flera års sikt, att de mål och inriktningar som 

fullmäktige beslutat ska aktualiseras varje mandatperiod, och att övrig information i 

strategin ska kunna utvecklas och uppdateras löpande. 
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Nämnderna har under hösten i sina årliga verksamhetsplaner formulerat mål och 

prioriteringar för 2020 med utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin. 

Miljönätverket börjar finna sina former för att fungera som stöd i såväl utveckling som 

genomförande och uppföljning av miljöarbetet. Miljöombudens roll och uppgifter 

diskuteras återkommande i miljönätverket och varje ombud ska ta upp frågan med sin chef 

i den individuella utvecklingsplanen. Kommunens miljönätverk bjuds in till möten tre eller 

fyra gånger per år.  

Den kanske viktigaste uppgiften för miljöombuden är att se till att miljöfrågor tas upp i 

planering av aktiviteter i verksamheten. Under tidig höst har möten med miljöombuden 

med fokus på verksamhetsplanering skett på flera förvaltningar. 

Miljönätverket har bidragit har under året bidragit till framtagandet av kommunens nya 

miljö- och klimatstrategi. Nätverket har även svarat på en enkät om hur avfallshanteringen 

fungerar i verksamheterna delat goda exempel på lathundar och rutiner för källsortering 

och avfallshantering. Information om kommunens eget miljöarbete och aktuellt från 

omvärlden kommuniceras löpande främst via Intranätet och mejl. 

Upphandling  

Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar med att öka miljöhänsynen vid 

upphandling och inköp. En ny inköpsorganisation har börjat implementeras inom 

kommunen med ett begränsat antal behöriga beställare, vilket ökar förutsättningarna för 

att höja miljöambitionerna. 

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att införa ett webbaserat beställningssystem som 

möjliggör styrning och uppföljning av miljöanpassade inköp. Införande av ett system för 

avtalsuppföljning har förberetts, där bland annat miljökrav kan följas upp. En checklista 

för miljöbedömning togs fram under början av året och används nu i upphandlingar för att 

hjälpa upphandlande verksamheter att identifiera relevanta miljökrav. Checklistan ska 

utvärderas och arbetas om under 2020, med stöd av miljöombud och behöriga beställare. 

Kompetensutveckling kring att ställa miljökrav i upphandlingar planeras också för dessa 

målgrupper. 

Avfall och återvinning 

Kommunen har träffat avtal med företaget INREGO, för återbruk och återvinning av IT-

utrustning. Insamling av datorer, skärmar och surfplattor som inte längre kan användas 

verksamheterna underlättas av att de finns centralt registrerade hos IT-avdelningen och 

betalas av verksamheterna tills de är avförda. Sedan sommaren har totalt 597 uttjänta 

enheter gått till återvinning och 395 enheter har kunnat återanvändas. Miljöbesparingen 

beräknas till nästan 8,5 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar energin för att driva 

816 kylskåp under ett år. 

Kommunen har startat upp webbtjänsten REKO som gör det möjligt att överlåta överblivna 

inventarier mellan kommunens verksamheter, för återbruk av till exempel möbler och 

prylar. Avtal har under året träffats med företaget Rekomo för inköp och renovering av 

begagnade möbler. 

Kommunens miljöstrateg har startat ett gemensamt, systematiskt arbete för att möjliggöra 

för kommunala verksamheter att införa källsortering. En viktig del i detta är att säkerställa 

återvinning av övrigt elektronik- och elavfall och annat farligt avfall. Under året har 



 

11 

 

riktlinjer för avfallshantering och lathundar för källsortering tagits fram. En enkät har gått 

ut till samtliga kommunala enheter samt privata skolor och förskolor, för att kartlägga 

verksamheternas behov och möjligheter till källsortering för personal, kunder och elever.  

Miljörevision och ledningens genomgång av miljöledningsarbetet 

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet har genomförts två gånger, i januari och 

juni. Syftet med genomgången, som är ett krav enligt standarden ISO 14001, är att 

kontinuerligt utvärdera hur miljöledningsarbetet fungerar och besluta om förbättringar 

och eventuella resursbehov. Ledningen har fokuserat på resultaten från revisioner samt 

förslag till ny miljöstrategi och hur den bör integreras i ordinarie processer. 

Den lagefterlevnadskontroll som genomförts under 2019 har skett i samband med intern 

miljörevision och fokuserat på egenkontroll enligt miljöbalken. Intern miljörevision skedde 

under november, med utgångspunkt i det revisionsprogram och översiktlig revisionsplan 

för 2018-2020, som tidigare fastställts av ledningsgruppen. Sammanfattningsvis handlade 

den interna miljörevisionen om hur verksamheten arbetar med rutin-/kvalitetsarbete som 

inte är målstyrda aktiviteter, i första hand brandskyddsarbete och egenkontroll enligt 

miljöbalken. Revisionen tittade på styrning och planering, genomförande, uppföljning och 

utvärdering, samt kommunikation och medvetenhet hos medarbetare. 

Det systematiska brandskyddsarbetet bedöms fungera tillfredsställande i de besökta 

verksamheterna – sex skolor och två vårdhem. För verksamheter som skolor, förskolor och 

vårdinrättningar saknas däremot förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt, 

systematiskt arbete med egenkontroll enligt miljöbalken. Vägledning, stöd och verktyg från 

central förvaltning saknas och kommer att tas fram under 2020. 

Internkontrollen kompletterades inför 2019 med ett antal gemensamma miljöprocesser, 

som handlar rutin-/kvalitetsarbete och i viss mån lagefterlevnad. Bland annat finns där 

kontrollpunkter om att miljöfrågor ska beaktas i verksamhetsplanering samt om hantering 

av kemikalier och avfall. Arbetet med att utveckla och säkerställa såväl målstyrda 

aktiviteter som kvalitetsarbete inom miljöområdet behöver fortsätta. 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 

  
FIGUR 3. MILJÖUPPDRAG. 

Kommunens elva fritids har ett miljöuppdrag som startat under höstterminen. Fritids har fått pedagogiskt 

stöd i form av miljöpaket med förslag på aktiviteter och miljökistor med material för att kunna utforska, 

experimentera och pyssla- 

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Barn- och ungdomsnämnden mål inför 2019 var att förvaltningen tillsammans med 

Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola ska medvetet arbeta 

för en långsiktigt hållbar utveckling, samt aktivt bidra till en giftfri miljö och ett återvunnet 

samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan.  

Utbildningsnämndens mål inför 2019 var att förvaltningen tillsammans med Vallentuna 

gymnasium ska arbeta för en långsiktigt socialt hållbar utveckling samt aktivt bidra till en 

giftfri miljö och ett cirkulärt samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan.  

Barn- och ungdomsförvaltningen har flera verksamheter som har stor betydelse för 

kommunens miljöarbete. Allra viktigast är möjligheterna att genom pedagogik för hållbar 

utveckling utbilda barn och unga till medvetna invånare och konsumenter. 

Viktiga händelser under året 

Inom barn- och ungdomsförvaltningen pågår arbete med att utveckla miljöorganisationen 

och ett systematiskt miljöarbete. De centrala förvaltningarnas miljöarbete ska stötta det 

pedagogiska arbetet med hållbar utveckling enligt läroplanerna på förskolor och skolor. 

Kommunens fritids har fått ett särskilt miljöuppdrag som startat under höstterminen. 

Satsningen på just fritids är mycket medveten då fritidshemmen ofta hamnar i skuggan av 

ordinarie skola. Miljöstrateg och chefen för avdelningen för kost, miljö och folkhälsa på 

barn- och ungdomsförvaltningen, har tillsammans med representanter från alla fritids 

arbetat fram ”miljöpaket”, pedagogiska program med förslag på aktiviteter inom olika 

miljöteman. Förvaltningen har även satsat medel på att köpa in utrustning och material i 

”miljökistor” till fritids för att kunna jobba med undersökningar, experiment och pyssel. 
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Genom friluftsliv och utomhuspedagogik kan barn- och ungdomsförvaltningens satsning 

på fysisk aktivitet i skolan knytas samman med miljöarbetet. Kommunen har ansökt om 

statsbidrag för kompetensutveckling/utbildning i naturpedagogik för samtlig 

fritidspersonal. 

Samordnat miljöarbete är påbörjat i samtliga förskoleområden, med initialt fokus på 

kemikaliesmart förskola. Enligt kommunens kemikalieplan ska kommunens förskolor 

upprätta en handlingsplan för att bli kemikaliesmarta. Flera förskolor har sett över sina 

inköp och material i lärmiljöerna med avseende på kemikalier och ett antal förskolor har 

arbetat fram handlingsplaner.  

Alla förskolor och skolor har fått tillsyn enligt miljöbalken med inriktning kemikalier i 

vardagen. Syftet är att öka medvetenheten av kemikalier i barns vardag och hur risker kan 

minskas. Kostenheten har arbetat med att ta fram en kemikalierutin-pärm till alla kök. 

Flera förskolor källsorterar och använder återvinningsmateriel i utbildningen. Flera 

förskolor har deltagit i "Skräpplockardagarna" som Håll Sverige Rent arrangerar. 

Lärarfortbildning AB har under hösten hållit två föreläsningar i ämnet Hållbar utveckling 

för förskolorna. 

En ny Måltidspolicy antogs av kommunfullmäktige under hösten. Policyn innebär en 

helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. Matens negativa 

miljöpåverkan minskas till exempel genom menyernas sammansättning. I skollunchmenyn 

har sedan ett par år tillbaka en del rött kött ersatts med fisk, kyckling eller vegetariskt, 

vilket innebär halverad klimatpåverkan jämfört med ursprunglig meny.  

Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlat och närproducerat och 

köper i möjligaste mån kött från våra lantbrukare i kommunen. Det har fått mycket positiv 

uppmärksamhet från lantbrukare, vårdnadshavare, Länsstyrelsen och grannkommunerna. 

Lokala inköp är möjligt då en särskild organisation bildats mellan leverantören, bonden, 

slaktaren och styckaren. Nötfärs från djur som kommer från Vallentuna har kunnat 

serveras vid elva tillfällen under året. Djuren går ute på bete under en större del av året, 

och när de går i vinterstallar fodras de med egenproducerat ensilage och klimatcertifierat 

kraftfoder. 82% av inköpen av färsk kyckling och 78% av djupfrysta kycklingprodukter har 

haft svenskt ursprung. 

 

NYCKELTAL 2015 2016 2017 2018 2019 

Andel inköpta ekologiska livsmedel till 
kommunens måltidsverksamhet4 

15 % 20 % 23 % 30 % 26,8 % 

 

Matsvinn är en stor bidragande faktor till negativ klimatpåverkan och kostar också 

samhället mycket pengar varje år. Förvaltningens svinn-initiativ pågår med gemensam 

utveckling av arbetssätt och uppföljning samt försöksaktiviteter i respektive kök. 

Livsmedelsverket har nyligen presenterat en nationell mätmetod för matsvinn som kan 

komma att implementeras som verktyg i köken. Att minska matsvinn är ett angeläget 

arbete som med stöd av måltidspolicyn behöver lyftas till en övergripande nivå med bland 

                                                             

4 Omfattar måltidsverksamhet inom skola och förskola. 
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annat den pedagogiska verksamheten och fastighetsförvaltning som kan påverka 

upplevelsen av måltiden och måltidsmiljön  

Barn- och ungdomsförvaltningen medverkar i kommunens gemensamma ansträngningar 

för att etablera källsortering i alla verksamheter. Flertalet förskolor och skolor har bidragit 

till en kartläggning av hur källsortering och hantering av avfall fungerar i dagsläget.  
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Fritidsförvaltningen 

  
FIGUR 4. FRILUFTSLIV. 

Under hösten har arbete påbörjats för att i årskurs 4 ha fokus på friluftsliv och natur, som en del av de 

kommunala skolornas satsning på fysisk aktivitet. Fritidsförvaltningen deltog i en sju veckors provomgång 

på temat Allemansrätten och Fri luftsliv på Karlbergskolan.  

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Fritidsnämndens mål inför 2019 var att nämnden arbetar systematiskt för att minska 

verksamheternas klimatpåverkan, samt att Vallentunas invånare har lika rättigheter och 

möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.  

Fritidsförvaltningen arbetar med att främja en meningsfull fritid för kommunens invånare 

och stödjer föreningslivet, förebyggande ungdomsarbete, samt ansvarar för kommunens 

sport- och friluftsanläggningar.  

Viktiga händelser under året 

Fritidsförvaltningen har inventerat vilka kemikalier som används i verksamheten, för att i 

nästa steg titta på vilka som kan ersättas av miljövänliga alternativ. Fordonsvård och 

maskintvätt sker på ett miljövänligt sätt i automatisk tvätthall. Utredning av en egen 

tvätthall med oljeavskiljare har startat. 

I syfte att sänka förbrukningen av kemikalier på Kvarnbadet har badet haft en 

informationskampanj kring vikten av att tvätta sig innan bad. På Vallentuna IP har 

nämnden genomfört ett byte av konstgräs på den västra fotbollsplanen. Det gamla 

konstgräset har och kommer att återanvändas på små grusfotbollsplaner runt om i 

kommunen för att göra dessa mer användarvänliga. Grusplaner som anläggs med 
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återvunnet konstgräs fylls med sand istället för granulat för att minska mängden 

mikroplatser. 

Arbetet med att byta ut fordons- och maskinparken till fossilbränslefria alternativ 

fortsätter och under året har bland annat ett fordon kunnat ersättas av en helt eldriven bil. 

Ett nytt återvinningssystem som tar tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna har under 

hösten installerats på Vallentuna IP och driftsatts under december. Effektförbrukningen 

kommer att mätas under 2020 för att se effekten av återvinningssystemet. Under året har 

närvarostyrd belysning testats på en del av elljusspåret vid Vallentuna IP. 

Under året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och miljömedvetenheten hos 

verksamheternas besökare genom att informera om energi- och vattenförbrukning på 

Vallentuna IP. För att minska vatten- och energiförbrukningen har förvaltningen haft 

dialog med föreningar kring att med start kommande höst minska antalet spolningar av 

isarna. Arbete har påbörjats kring teknisk lösning för en snögrop för att kunna återvinna 

vatten.  

I samband med flytten av fritidsgården från NOVA till MEGA har en ny, bättre lösning för 

källsortering skapats. Fritidsgården Haket har fixat med återvinningskärl och batteriholk. 

Ung Fritid har under året smugit igång med tema-dagar kring miljöfrågor. Under en 

skräpplockardag gick ungdomar och personal ut tillsammans och plockade skräp och 

Haket har ibland småtävlingar där ungdomar som samlar ihop skräp utanför fritidsgården 

blir bjuden på en kaka. 

Utveckling av fritidsförvaltningens arbete med naturupplevelser och friluftsliv har 

rivstartat under året. Ett av syftena är att bidra till värdefull förståelse för miljö och klimat i 

linje med kommunens miljö- och klimatstrategi, som fullmäktige antog under hösten. En 

organisation för att samordna förvaltningarnas arbete och stärka samverkan med 

föreningslivet har initierats.  

Under våren ordnade fritidsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen en natur- 

och kulturguidning för nyanlända. Närmare 40 personer fick en busstur och information 

om kommunens idrottsplatser, badplatser, föreningar, historia och natur. Bussturen 

avslutades med fika och diskussion om allemansrätten vid Angarnssjöängen. Evenemanget 

var uppskattat och diskussion pågår kring fler tillfällen under våren 2020. 

Material på flera språk om vistelse i natur och om allemansrätten har spridits via 

integrationsnätverk, aktiviteter för nyanlända och digitala kanaler.  

För att inventera hur pass tillgängliga och framkomliga kommunens natur- och 

kulturmiljöer med anläggningar är, har fritidsförvaltningen under året låtit inventera två 

naturområden i Björkby-Kyrkviken och Ekskogen-Kårsta. En tillgänglighetstur erbjöds 

kommuninvånare och sju rullstolsburna personer deltog. På kommunens webb finns 

information om dessa "Tillgängliga miljöer", där även vandringsleder som Gustavs Udde 

och Hälsans stig finns med. Arbetet kommer att fortsätta under 2020. 
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Kulturförvaltningen 

 

FIGUR 5. MILJÖTIPS. 

Under en klimatdag i 

november delade besökare 

på Kulturhuset med sig av 

sina bästa miljötips på 

papperslöv som sattes fast 

på bokträdet i bibliotekets 
barnavdelning. 

 

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Kulturnämndens mål inför 2019 var att genom att ta tillvara den unika historiska miljön 

som finns i Vallentuna och dess rika kulturarv bidrar kulturnämnden till en hållbar 

kulturpolitik.  

 

Kulturförvaltningen lockar många besökare till bibliotek, evenemang, utställningar, 

föreläsningar, Kulturskola och Skapande skola. Dessa verksamheter är jätteviktiga för att 

sprida kunskap ocjh medvetenhet som underlättar för kommuninvånare att göra hållbara 

val. 
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Viktiga händelser under året 

Kulturförvaltningen har anordnat flera evenemang med miljö, hållbarhet och återbruk i 

fokus, för att öka invånarnas kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar 

livsstil. Evenemangen har  bestått av allt från utställningar, shower och 

teaterföreställningar till interaktiva äventyr och tävlingar och riktat sig till olika 

åldersgrupper. 

Under våren visades utställningen Koll på kläder som följer kläders resa från fiber till trasa. 

Utställningen utmanar dagens syn på konsumtion och produktion. I november var 

kulturenheten medarrangör till Hållbarhetsdagen som arrangerades i Kulturrummet av 

Klimatsmart Vallentuna och som hade ett hundratal besökare.  

Årets Fröshow där 130 av Kulturskolans färskaste elever medverkade byggde på 

berättelsen om "Dunderklumpen". I berättelsen vävs värdet av natur och miljö in. 

Bibliotekets personal turas om att tipsa om miljörelaterade boktips varje fredag. Under 

#librariesforfuture ryms böcker, filmer och annat med fokus på miljö och hållbarhet. En av 

de bokklubbsböcker som använts under året har varit Gerda Raidts faktabok Sopor. Boken 

ger en bra grund för samtal och funderingar kring miljö och konsumtion, och är samtidigt 

rolig!  

Biblioteket uppmärksammade Earth hour i mars med skyltning och Instagramtips, och 

under sommaren var temat hemester för att inspirera biblioteksanvändarna till att 

upptäcka smultronställen och sevärdheter på hemmaplan.  

I september bjöds förskolorna in gratis till föreställningen Det stora sopäventyret som 

handlade om återvinning och sortering. Detta var ett samarbete med kommunens gatu- 

och parkavdelning och var en avslutning på Håll Sverige rent - där förskolor varit med och 

plockat skräp. I september arrangerades också en leksaksbytardag som uppmuntrade till 

återbruk. Under ledning av konstpedagogen Lovisa Wänn så genomfördes en Re-make 

pysseldag i kreativa verkstaden.  

Kärl för sopsortering har köpts in och ska installeras i de publika delarna i Vallentuna 

kulturhus. I november togs automatiska utskriften av A4-kvitton i den publika skrivaren 

bort för att minska onödigt papperssvinn. Förvaltningen arbetar för att ta fram lånepåsar 

av tyg som miljövänligt och gratis alternativ till plastpåsarna. Lånepåsarna ska helt sys av 

återbrukat material, gärna inom kommunens verksamheter. 

Plastinsamling infördes på miljöombudens initiativ i fikarummet i början av året. I mars 

uppmärksammades Earth Hour med olika stationer i lunchrummet. Kollegor kunde där 

byta sticklingar och frön, dela med sig av klimatsmarta recept och hemestertips och skänka 

pengar till Vi-skogen.  

Kulturförvaltningen deltar i arbetet med samhällsplanering för att bland annat ta tillvara 

de kulturhistoriska värdena i landskapet. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
FIGUR 6. HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE. 

Ett arbete med att stärka "den gröna tråden" har startat, för att säkerställa kommunens ambitioner  

kring miljö och hållbarhet genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av Agenda 2030 och  
de 17 globala hållbarhetsmålen fördjupade sig samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och 

miljöombud i hållbarhetsfrågorna under två halvdagar.  

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Kommunstyrelsens mål för 2019 var att följa de lokala miljömålen och verka för minskad 

miljöpåverkan. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens mål för 2019 var att nämnden ska följa de lokala 

miljömålen samt arbeta aktivt mot övergödning så att sjöar, vattendrag, grundvatten och 

kustvatten uppnår minst god status.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsplanering och utveckling av nya 

bostads- och verksamhetsområden, förvaltning och utveckling av kommunens 

naturområden, parker, byggnader, gator och vägar och andra anläggningar. Förvaltningen 

ansvarar också för myndighetsutövning rörande förebyggande arbete, prövning och tillsyn 

enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Viktiga händelser under året 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit central i framtagandet av miljö- och 

klimatstrategin, som kommunfullmäktige antog i oktober. Miljöombud, chefer och 

experter på förvaltningen har bidragit. Strategin fungerar som paraply till de olika 

styrdokument för förvaltningens miljöarbete som redan finns. 
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Ett arbete med att stärka "den gröna tråden" genom hela samhällsbyggnadsprocessen har 

startat. Det ska säkerställa kommunens miljö- och hållbarhetsambitioner i hela kedjan från 

planering till förvaltning och uppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp 

och miljöombud hade under hösten två halvdagar med utbildning och workshops kring 

miljö och hållbarhet för att arbeta fram underlag för långsiktiga prioriteringar och 

verksamhetsplanering. Det förankrades med och kompletterades av medarbetarna under 

förvaltningens gemensamma SBF-dag i oktober. 

Kommunens översiktsplan styr utvecklingen av markanvändningen i kommunen fram till 

år 2040. Fokus ligger på en hållbar utveckling där bebyggelseutveckling sker i 

kollektivtrafiknära lägen. I utbyggnadsområdet Kristineberg utvecklas arbetssätt för att 

stärka en hållbar utveckling. Planeringen utgår från ett särskilt miljöprogram för den 

hållbara friluftsstadelen Kristineberg.  

I början av året höll kommunen en sjätte workshop som summerade de fem 

hållbarhetsdialoger som hållits med byggherrar och andra berörda aktörer. Ett av syftena 

var att tillsammans hitta former för hur aktörerna kan konkretisera sina åtaganden för 

social och ekologisk hållbarhet i området. Därefter har förvaltningen i dialog med berörda 

utvecklat åtagandeförklaringar som kommer att kontinuerligt följas upp under den långa 

utbyggnadsperioden. 

Avfall och återvinning 

Insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall är en viktig och 

lagstadgad uppgift för kommunerna, som ombesörjs av förvaltningen. Avfallsföreskrifter 

och Avfallsplanen, som båda beslutats av kommunfullmäktige, innehåller kommunala 

bestämmelser för avfallshantering respektive kommunens mål för bland annat återvinning. 

Avfallsplanen gäller gemensamt för flera kommuner och samordnas av det kommunala 

avfallsbolaget SÖRAB.  

Under året har förvaltningen deltagit i framtagandet av förslag till en ny Avfallsplan, för 

perioden 2021-2032, och involverat kommunens miljöombud i arbetet. I november 

beslutade kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att ställa ut förslaget för 

granskning. 

Tillsammans med SÖRAB arbetar kommunen för att anlägga en återvinningscentral, en 

returpark, öster om Vallentuna centrum. Returparken fokuserar på återbruk och åter-

vinning.  

Under året har en större informationskampanj pågått för att öka matavfallsinsamlingen. 

Ett par hundra nya hushåll har därefter börjat sortera matavfall. Den totala insamlingen av 

matavfall från hushållen ökade med cirka 42 procent jämfört med motsvarande period 

2018. Trots ökningen kommer målet om 50 procent återvinning av matavfall i nuvarande 

avfallsplan inte att nås. En utvärdering av kampanjen kommer att göras som underlag för 

aktiviteter för att nå målen i den kommande avfallsplanen. 

Energi 

Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibespar-

ingar i kommunens fastigheter. Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens 

fastigheter var 2019 den lägsta hittills. Prognos gällande energieffektiviseringar är att 

målsättningarna i kommunens energiplan och strategi för energieffektiviseringar kommer 

att uppnås till målåret 2020.  
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Ett förslag till ny plan för fortsatta energibesparingar har arbetats fram under året. 

Planering för att etablera solceller på kommunala fastigheter pågår. 

Energiförbrukningen beror till stor del på medvetenhet i verksamheterna. För att få bättre 

effekt behöver styrning och nyckeltal som kopplar till respektive verksamhets energiför-

brukning utvecklas. 

Vallentuna kommun får statligt bidrag för kommunal energi-och klimatrådgivning (EKR) 

till hushåll, företag och lokala organisationer. Vallentuna delar en bidrags-finansierad 

heltidstjänst för lokal energi- och klimatrådgivare med Sollentuna kommun och Upplands 

Väsby. Tjänsten var vakant under en stor del av det gångna året. 

Transporter 

Vid nybyggnation av kommunala fastigheter strävar Fastighetsavdelningen efter att styra 

bort biltrafik och istället underlätta andra kommunikationssätt. Hagaskolan, som invigdes 

under året, har utformats för att biltrafik inte ska köra direkt till skolan för att få bättre 

luftkvalitet och säkerhet vid skolan. Gatu- och parkavdelningen har påbörjat planering och 

projektering för utbyggnad av cykelstråk öster om Brottby till Åkersbergavägen. 

Laddstolpar i de centrala kontorens garage invigdes under året så att de första rena 

elbilarna kunnat införskaffas. Totalt har kommunen nu fyra elbilar i drift i verksamheten. 

Etablering av en gemensam mobilitetspool, med bilar och tjänstecyklar, har förberetts 

under året.  

Kemikalier 

Städverksamheten har arbetat med att utveckla rutiner för kemikaliehantering. Det 

innebär bland annat att minska antalet produkter samt att kemikalieförteckning och 

säkerhetsdatablad finns på alla kemikalier med åtgärdsinstruktioner vid första hjälpen. 

Lokalvårdspersonal ska kunna bära med sig denna information med god tillgänglighet och 

hög beredskap via en mobilteknisk plattform om någonting händer och där det händer. 

Natur och friluftsliv 

I en slinga vid Ubbysjön har kommunen byggt en 1,8 kilometer lång vandringsled med 

tillhörande bryggångar, grillplats, vindskydd, en parkeringsplats och en plattform för 

fågelskådning. Delar av anläggningarna, såsom en slingrande brygga över sjön (se 

framsidan), är tillgänglig även för funktionshindrade. Ubbysjön Runt invigdes i maj. 

I Prästgårdsparken har ett insektshotell och en sandbädd anlagts under året (se Figur 7). 

Tillsammans med väl valda växtarter i planteringarna gynnar det den biologiska mång-

falden. Sommaren 2019 gjorde Gatu-och parkavdelningen en inventering för att se om 

konceptet för planteringarna fungerade och vilka växter som lockade vilka pollinatörer. 

Totalt 42 olika arter av bin, humlor och fjärilar hittades. Bland dem fanns 13 så kallade 

naturvårdsarter, arter som är extra skyddsvärda, däribland vallhumla, midsommarblåvinge 

och det rödlistade svartpälsbiet. 
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FIGUR 7. MÅNGFALD. 

Kommunen utvecklar och sköter flera parkytor så att insekter trivs. I Prästgårdsparken har växter, 

sandbäddar och insektshotell etablerats. Bland annat lockas vallhumlor till  blommande kantnepeta. 

 

Vattenvård 

Kommunens vattenvårdsarbete har fått förnyad kraft under 2019. En Blåplan har arbetats 

fram och sänts på externt samråd. Blåplanen antas troligtvis av fullmäktige under första 

halvåret 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inom befintliga resurser avsatt en 

halvtidstjänst som vattensamordnare. Syftet är att åstadkomma ett aktivt arbete för att 

minska miljöpåverkan i kommunens sjöar och vattendrag.  

Kommunen deltar i Oxunda och Åkerströmmens vattensamverkan. Under sommaren och 

hösten 2019 har vattensamordnaren tillsammans med kommunens miljöstrateg och en 

lokal åtgärdssamordnare vid Norrtälje Naturvårdscentrum, etablerat samarbete med LRFs 

lokala grupp och Garnsvikens m.fl. sjöars torrläggningsföretag. Tre möten och ett 

studiebesök till slussen i Åkers kanal har genomförts. Ett konsultuppdrag, som bekostas av 

statligt bidrag inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA), om att utreda hydrologiska och 

juridiska förutsättningar i Åkerströmmen har formulerats i samråd med berörda. 

Samarbetet har varit mycket positivt och stora steg framåt har tagits för att bygga upp 

förtroende och samsyn mellan markägare, torrläggningsföretag och kommunen.  

I arbetet har initiativ till att restaurera Mörtsjön och Helgösjön kommit upp. Kommunen 

har också tagit en aktiv roll i den kommunala samverkan inom Åkerströmmen och bland 

annat åtagit sig att leda en utvärdering som ska ge underlag till att utveckla samverkan. 

Utsikterna att starta ett systematiskt vattenvårdsarbete som kan ge faktiska resultat 

bedöms nu vara goda.  

Arbetet med restaurering av Vallentunasjön fortsätter. Kommunerna har sedan 2010 varje 

år fiskat upp vitfisk i Vallentunasjön för att få ned betestrycket på zooplankton och få en 

bättre balans mellan de olika fiskarterna som finns i sjön. Fisket har visat sig vara ett 

kostnadseffektivt sätt minska fosforhalten i sjön och under året togs 12,5 ton vitfisk upp ur 

sjön. Totalt har 185 ton vitfisk fiskats upp under en tioårsperiod och om en vitfisk består av 

ca 0,8 % fosfor så innebär att det att 1,5 ton fosfor har tagits bort från sjön via fisket. 

Under maj månad testade kommunerna i samarbete med KTH Teknikmarknad en ny 

metod med lågflödesmuddring för att minska internbelastningen i sjön. Det översta lagret 

av bottensediment "dammsugs" upp med automatiserad flotte och pumpas till bassänger 

på land. Pilotförsöket föll väl ut och kommunerna vill gå vidare med metoden i större skala. 

Statligt bidrag har sökts för åtgärden, liksom för anläggning av en våtmarkspark vid 

Ormstaåns utlopp i Vallentunasjön.  
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Vallentuna kommun beviljades under hösten 200 000 kr i statligt bidrag från Havs- och 

vattenmyndigheten för insatser riktade till hästgårdar och jordbrukare i Åkerströmmens 

och Oxundaåns avrinningsområden. Bland annat ska en hästkunskapsdag kopplat till 

gödsel och övergödning arrangeras och kommunikation kring strukturkalkning ske. 

Kommunen gick under hösten in med åtta ansökningar om totalt drygt 23 miljoner kronor 

från de statliga anslagen för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokala 

vattenvårdsprojekt (LOVA). 

Tillsyn 

Tillsynen enligt miljöbalken är dels en resurs för de egna verksamheter som tillsynas, dels 

en viktig verksamhet för kommunens stöd till enskilda och företagare. Tillsynen spänner 

över vitt skilda frågor såsom enskilda avlopp, dagvatten, gödselhantering, kemikalier, 

inomhusmiljö i skolor och förskolor, markföroreningar, luftföroreningar och direkta eller 

indirekta miljö- och hälsoeffekter överlag. Tillsynen ska kontrollera hur lagen följs och 

stödja verksamheten i att förebygga och minska påverkan på människor och miljön. 

Den årliga tillsynen utgår från bygg- och miljötillsynsnämndens tillsynsplan. Det baseras 

på gällande lagstiftning men också på lokala miljömål och kunskap om till exempel 

vattenstatus i sjöar och vattendrag. Under 2019 har cirka 80 fastigheter fått tillsyn, med 

fokus på inventering och tillsyn av enskilda avlopp i området runt Angarnssjöängen. Sedan 

2009 har cirka 1 500 enskilda avlopp i kommunen fått tillsyn. Cirka 70 procent uppfyller 

inte gällande krav på rening.  

Under året har kommunen haft dialog med Lantbrukarnas riksförening (LRF) för att 

stärka samverkan och informera om den tillsyn som planerades under året. Bygglov, 

miljöavdelningen, kommunens miljöstrateg och vattensamordnare har deltagit på möten 

med LRF:s lokala förening. Tillsyn på större lantbruk har genomförts.  

Tillsynen bidrar även aktivt med expertis kring bland annat dagvattenfrågor i detaljplane-

arbetet, för att säkerställa att kommunen klarar miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Alla förskolor har fått tillsyn med inriktning kemikalier i vardagen under våren och samma 

tillsyn har skett i skolorna under hösten. Syftet är att öka medvetenheten av kemikalier i 

barns vardag genom att ge kunskap om risker kopplat till kemikalier och kemikalier i 

produkter som kan förekomma i förskolemiljön, och hur dessa risker kan minskas. 

Bygglov har arbetat fram riktlinjer för att uppnå en samsyn av bedömning av bygglov så att 

de blir miljömässigt och långsiktigt hållbara. En checklista har skapats för att i ett tidigt 

skede lyfta miljö- och hållbarhetsaspekterna i samband med bedömning av 

förhandsbesked och nybyggnad av bostadshus utanför planlagt område. 

 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 

Tillsyn förskolor, kemikalier i vardagen (antal) 23 23 25 23 

Tillsyn skolor, kemikalier i vardagen (antal) 25 25 25 23 
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Socialförvaltningen 

 
FIGUR 8. ÅTERVINNING. 

För att gynna fåglar, fladdermöss och insekter har SL under året satt upp insektshotell och holkar under 

byggnationen av Molnbydepån. Cirka hälften av dem är byggda av deltagare i Vallentuna arbetscoachning 

(VAC) sysselsättning och daglig verksamhet, på uppdrag av SL. 

Nämndens mål och förvaltningens verksamhet 

Socialnämndens mål för 2019 var att nämndens verksamheter ska utveckla det 

systematiska arbetet med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas.  

Socialförvaltningen arbetar bland annat med äldreomsorg och hemtjänst, stöd till och 

omsorg av individer med olika funktionshinder, familjerådgivning och ekonomiskt bistånd. 

Viktiga händelser under året 

Socialförvaltningen har cirka 50 fordon som körde nästan 694 700 kilometer under 2019. 

Det motsvarar 17,3 varv runt jorden. Som ett led i arbetet för att minska klimatpåverkan 

införde förvaltningen digitala körjournaler i sina fordon 2017. Körjournalerna ger 

uppgifter synliggör utsläppen av koldioxid vilket gör att personalen medvetet kunnat välja 

fordon med lägre utsläpp. 

Jämfört med föregående år ökade den totala körsträckan med 7,6 procent och utsläppen 

med 6,3 procent. Ökningen kan dock mycket väl vara felaktig då verksamheten under en 

period behövde hyra fordon som saknade digital körjournal och sedan ersattes med bilar 

med körjournal. Tjänsteresor är en av förvaltningens tyngsta miljöaspekter och arbetet 

med att minska klimatpåverkan fortsätter. 
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Utökningen av andel miljöklassade fordon avstannade under andra halvåret 2019 och ett 

större antal fordon kommer att ersättas i början av 2020. Socialförvaltningen har under 

året deltagit i arbete med att skapa kommungemensam bilpool, i syfte att öka 

användningsgraden och succesivt byta ut fossildrivna fordon mot elbilar. 

 

NYCKELTAL 2017 2018 2019 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga 
förvaltningens fordon 

1 682 km 1 768 km 1 908 km 

Genomsnittlig beräknat CO2-utsläpp/dag totalt 
samtliga förvaltningens fordon 

176,9 kg 172,8 kg 183,8 kg 

 

På ett äldreboende används relativt stora mängder miljöpåverkande produkter i det dagliga 

arbetet. Under året har Korallen somatik och demens arbetat med att minska användandet 

av kemitekniska medel genom att öka personalens kunskaper i hur olika kemikalier ska 

användas och använda rätt dosering.  

Under året har en översyn av alla kemitekniska produkter gjorts. Antalet produkter har 

kunnat minska och de mest miljövänliga alternativen har valts. Produkter köps in i stora 

förpackningar och verksamheten återanvänder påfyllnadsflaskor för att på så vis kasta 

mindre mängd plastflaskor. Verksamheten har bytt till spraymunstycken på flaskor vilket 

gör det lättare att dosera. Den sammantagna bedömningen är målsättningen att minska 

användningen av kemitekniska produkter med 10 procent jämfört med 2018 har nåtts. 

Socialförvaltningen arbetar med att utveckla utbudet av e-tjänster och digitala arbetssätt. 

Projekt digitala lås inom hemtjänsten syftar till att minimera administrationen och 

logistiken kring nycklar och även att öka kvaliteten i verksamheten. Systemet gör att 

personal kan öppna låsen med hjälp av mobilen och slipper lägga arbetstid på att hämta 

och lämna nycklar på kontoret inför hembesök eller larm. Behovet av transporter för att 

hämta och lämna nycklar minskar vilket leder till minskad miljöbelastning. 

Under året har en förstudie gjorts av likartade system i andra kommuner, upphandling har 

skett och det faktiska införandet av digitala lås kan påbörjas under 2020.  

Källsortering är en viktig förutsättning för att minska miljöpåverkan av avfall. Flera av 

Socialförvaltningens verksamheter har redan tidigare tagit egna initiativ till sortering av 

avfall och Korallen demens och somatik har arbetat aktivt med att minska förbrukningen 

av engångsartiklar. Källsorteringen sker dock på olika sätt och i olika utsträckning, och det 

finns en del praktiska problem som behöver lösas gemensamt inom kommunen. Daglig 

verksamhet har under året upphört med tjänsten att hämta källsorterat avfall vilket 

försvårat för vissa verksamheter så att källsortering upphört. 

Vallentuna arbetscoachning (VAC) daglig verksamhet och sysselsättning har på SL:s 

uppdrag varit med och byggt fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell. De har satts 

upp i ett naturområde vid Molnbydepån, för att gynna den biologiska mångfalden när SL 

bygger depå för Roslagsbanan. Hundratals nya bostäder för fåglar, fladdermöss, humlor, 

fjärilar och andra mindre djurarter finns nu uppsatta vid Molnbydepån. Cirka hälften av 

dem är byggda av deltagare i VAC sysselsättning och daglig verksamhet.  
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Framtiden 

Poängen med miljöledningssystem är att dels att hålla ordning och reda, dels att 

kontinuerligt arbeta med förbättringar. Omvärldsanalys och regelbunden utvärdering av 

hur arbetet fungerar sker regelbundet genom intern och extern miljörevision. Det ger 

underlag för att utveckla styrning och arbetssätt. Varje medarbetare kan bidra till 

utvecklingen av kommunens miljöarbete, till exempel i verksamhetsplanering.  

Intresset för miljöfrågor hos medarbetarna är påtagligt. Satsningar på att höja 

miljömedvetenheten inom organisationen och politiska signaler om ”mod att gå före” 

bäddar för att öka antalet initiativ kopplat till miljö.  

Samverkan kring miljöfrågor inom och mellan förvaltningarna har stärkts tack vare 

förvaltningarnas miljösamordnare och ledningsgruppernas engagemang. Samarbetet 

mellan förvaltningarna, inför planering av ett nytt verksamhetsår, kan med fördel stärkas 

för att hitta gemensamma prioriteringar och en bättre planering av personalresurser. 

Kommunplanens mål är de som främst styr verksamheten. Ett viktigt syfte med 

kommunens nya miljö- och klimatstrategi är att förstärka den gröna tråden från 

kommunplanens mål ut i alla verksamheter. Strategins sju inriktningar väver in 

målsättningar och riktlinjer från andra styrdokument.  

Miljö- och klimatstrategin ska ge underlag och förhoppningsvis även inspiration för 

nämndernas mål och prioriteringar i de årliga verksamhetsplanerna. Det stärker den gröna 

tråden då miljöfrågorna tydligt integreras i kommunens styrmodell och verksamhetsstöds-

system för förvaltningarnas målstyrda aktiviteter och kvalitetsarbete. 

Nämnderna har under hösten i sina årliga verksamhetsplaner formulerat mål och 

prioriteringar för 2020 med utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin (se tabell på nästa 

sida). Flera nämnder har också knutit nyckeltal/indikatorer till nämndsmålen. Med stöd av 

miljö- och klimatstrategin finns ett ökat fokus på verksamheternas indirekta miljöp-

åverkan, där kommunen på olika sätt påverkar andra aktörer. Detta ger goda 

förutsättningar för kommunens miljöarbete kommande år. 
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Nämndernas mål och indikatorer för miljöarbetet 2020  

Kommunstyrelsen 

Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. 
Underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val och minska sin 
klimatpåverkan. 

• Placering i Aktuell Hållbarhet kommunranking 
• Koldioxidutsläpp från kommunens bilar per körd km 
• Andel kommunala enheter som har källsortering 
• Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, andel 
• Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv 

Barn- och ungdomsnämnden 

Hållbar skolkommun (Vallentuna ska för barnets bästa verka för att vara en hållbar skolkommun 
utifrån miljö, sociala och ekonomiska perspektiv). 

• Skolmatens klimatpåverkan 
• Andelen inköp av ekologiska livsmedel 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens verksamheter ska minska sin klimatpåverkan och främja elevers och 
anställdas förutsättningar till att göra hållbara val. 

• Skolmatens klimatpåverkan beräknad utifrån antal resor mellan Stockholm och Malmö 
• Källsortering i gymnasiets verksamhet 

Socialnämnden 

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med energi och miljö så att 
påverkan på miljön minskas. 

• Koldioxidutsläpp/km 
• Körsträcka under period 
• Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall. 
• Energiförbrukning förvaltningens fastigheter. 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan. 

• Energiförbrukning ishallar (kWh) 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden ska systematiskt minska verksamheternas klimatpåverkan. 

• Andel miljömärkta inköp (%) 

Bygg- och miljötillsynsnämnden  

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. 

• Antal, tillsyn avlopp  
• Andel vattendrag med god ekologisk status 

 

 



 

 

Miljöredovisning 2019 
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen 

och innehåller uppföljning av det systematiska miljöarbetet och kommunens 

miljömål. Arbetet under 2019 har utgått från kommunens miljöplan med dess 

tre övergripande miljömål för kommunens direkta miljöpåverkan. 
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