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Sammanfattning 
Vallentuna kommuns arbete med hållbar utveckling 
och Agenda 2030 

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

av demokratiska värden och hållbarhetsperspektiv och utgör ledstjärnor för medarbetarnas 

förhållningssätt och arbetssätt. I såväl visionen som i kommunplanen, som antas varje år av 

kommunfullmäktige och utgör den viktigaste styrningen av kommunens verksamhet, finns 

målsättningen att utvecklingen i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar utifrån sociala, ekonomiska 

och miljömässiga perspektiv. Nämnderna antar årliga verksamhetsmål med utgångspunkt i 

kommunplanens mål.  

Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kartläggningen tydliggör att 

kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Kommunens styrning och 

verksamhet regleras av flera författningar, inte minst Regeringsformen (1974:152), den grundlag som 

utgör basen för vår demokrati, medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete 

med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. Därtill har kommunerna ansvar 

för många viktiga funktioner som är centrala i ett hållbart samhälle. 

Listan över kommunens bidrag till genomförandet av Agenda 2030 är lång. Figuren nedan 

sammanfattar endast kort de viktigaste insatser som Vallentuna kommun arbetar med, med 

utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och kommunpolitiska ambitioner. 
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Kartläggning 
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. 

Som en start för kartläggningen bjöds alla kommunens medarbetare in till öppna workshops under 

hösten 2018 och ett fyrtiotal medarbetare deltog. Våren 2020 lanserades en utbildning i hållbar 

utveckling, för alla kommunens verksamheter. Utbildningen innehöll diskussionsfrågor som syftade 

till att förankra och kvalitetssäkra kartläggningen. 

Kommunens medarbetare har bidragit genom att reflektera kring vad verksamheten gör idag som 

bidrar till de 17 olika globala hållbarhetsmålen. Med utgångspunkt i kommunplanens mål 

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar och nämndernas mål i 

verksamhetsplanerna för 2020 har även funnits möjlighet att diskutera hur verksamheten och 

samarbeten kan utvecklas för att bättre bidra till globala hållbarhetsmål.  

Läsanvisning 

Inledningsvis finns en sammanfattning av Vallentuna kommuns arbete med hållbar utveckling och 

målen i Agenda 2030. Därefter följer kartläggningen för vart och ett av de globala hållbarhetsmålen. 

Kommunens arbete beskrivs mycket kortfattat och viktiga styrdokument, som vägleder kommunens 

verksamheter i linje med målet, är markerade med understruken text. De citat som anges under några 

mål kommer från medarbetarna. Situationen för uppfyllelse av målet i Sverige och i Vallentuna 

beskrivs med stöd av nyckeltal.  

På de sista sidorna finns information om Agenda 2030, regeringens handlingsplan och kommunernas 

roll, samt en sammanställning av de uppgifter som kommunens nämnder ansvarar för. 

 

Nyckeltal till stöd för arbetet med Agenda 2030 

Rådet för kommunala analyser (RKA) har valt ut ett antal nyckeltal till stöd för kommunernas 

och regionernas genomförande av Agenda 2030. Nyckeltalen publiceras i databasen Kolada. 
Tabellerna under varje mål presenterar nyckeltalen och tillgänglig data för Vallentuna kommun.  

Färgerna rött, gult och grönt i tabellen talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga, utan 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/verktyg/jamforaren, välj 

nyckeltalsurvalet för Agenda 2030 och Vallentuna kommun. 

  

http://www.kolada.se/verktyg/jamforaren
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Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former 
överallt  

Kommunplanen 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. 

Vallentuna arbetscoachning inriktning arbete (VACiA) vänder sig till personer 

som har försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personer som beviljas insatser via 

VACiA får en arbetscoach som ger stöd under den tid som personen behöver för att komma ut i eget 

arbete. VACia erbjuder praktik, arbete eller utbildning.  

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. 

Situationen för målet 

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard. Utmaningen är att 

inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och en ökande andel av befolkningen lever i 

relativ fattigdom. Vissa grupper - utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till 

ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga 

pensionärer - löper större risk för ekonomisk utsatthet.  

Skillnaden mellan inkomstgrupper omfattar inte bara pengar. Fattigdom inkluderar även brist på 

frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Vallentuna kommun har en positiv 

situation med låg andel biståndsmottagare och låg andel barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun.  

  2016 2017 2018 2019 

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

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen 

0,6 0,5 0,5 0,5 
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Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition 
samt främja ett hållbart jordbruk  

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. 

 

 

Vi lagar maten på ett sätt som gör det lättare att ta till vara på 

mat som inte äts upp vid lunchserveringen. Mat tas fram i små 

mängder åt gången och fylls i stället på oftare för att på så sätt 

få mindre rester över. 

 

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. Måltidsverksamheten arbetar aktivt med ett särskilt matsvinnsinitiativ 

som också inkluderar den pedagogiska verksamheten på skolor och förskolor.  

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. 

Situationen för målet 

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. Ohälsosamma matvanor i kombination 

med bristande fysisk aktivitet är ett ökande hälsoproblem i samhället men i Vallentuna är andelen 

invånare med fetma relativt låg. Sverige har låg självförsörjningsgrad av livsmedel.  

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 låg i jämförelse med andra kommuner. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Invånare med fetma, andel (%)   13  

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 6 7 7 7 
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Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar 

Kommunens folkhälsostrategi har sex prioriterade fokusområden: Delaktighet 

och inflytande i samhället; Barn och ungas uppväxtvillkor; Miljöer och 

produkter; Fysisk aktivitet; Matvanor och livsmedel; Alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel. Tryggare Vallentuna är kommunens samverkansforum 

för att främja hälsa och trygghet. Kommunen följer upp hälsoläget hos olika målgrupper, till exempel 

genom den återkommande enkäten Ung Livsstil. 

Kommunen har en mängd hälsofrämjande uppgifter enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet styrs av flera olika riktlinjer. 

Öppenvården arbetar både förebyggande och med behandling för att främja psykisk hälsa och 

behandla missbruksrelaterade sjukdomar. Flera av kommunens verksamheter arbetar med fokus på 

barn och unga för att förebygga ohälsa kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om 

pengar (ANDTS). 

Seniorhälsoprojektet hjälper äldre att hitta motivation för att börja träna och stärka sin fysiska hälsa. 

Trygg hemgång ger stöd till personer som vistats på sjukhus eller korttidsboende. Digitaliserade 

terapikatter skapar lugn på demensboenden.  

 

 

Vi tycker att vi bidrar till att nå detta mål genom insatser för  

att förhindra isolering och ensamhet bland vår målgrupp äldre, 

till exempel dagverksamhet och promenader. Vi arbetar för att 

avlasta anhöriga, till exempel genom avlösning i hemmet och 

växelvård. 

 

Kommunen stödjer föreningars fritidsverksamhet och skapar förutsättningar för fysiska aktiviteter 

genom anläggningar, spår och leder för spontan rörelse, idrott, motion och friluftsliv. Riskful Play är 

en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att 

möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet. 

Vallentunas grundskolor ingår i en idrotts-och kultursatsning som ger elever mer rörelse under den 

ordinarie skoldagen. Kommunen samarbetar med Generation Pep för att sprida kunskap och skapa 

engagemang kring barns och ungdomars hälsa. De kommunala grundskolorna och gymnasiet har egna 

skolhälsovårdsmottagningar som arbetar förebyggande och ger gratis vaccinationer.  

Kommunens tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen förebygger miljö- och hälsopåverkan, 

livsmedelsförgiftning och smitta. Kommunen har beredskap för att hantera miljöolyckor efter 

räddningstjänstens insats. 

Kommunen som arbetsgivare arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och erbjuder 

friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Förvaltningarna har friskvårdsinspiratörer. Chef och 

medarbetare ska diskutera sambandet arbete-hälsa-fritid i utvecklingssamtal och vid behov upprätta 

individuella hälsoplaner. 
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Situationen för målet 

Ur ett globalt perspektiv har vi god folkhälsa i Sverige, med bra sjukvård och hög medellivslängd. I 

Vallentuna skattar tre fjärdedelar av invånarna sin hälsa som god, vilket är en relativt hög andel. 

Jämfört med andra kommuner har Vallentuna lägre ohälsotal som rör utbetalda dagar med olika typer 

av sjukersättning. Försäljningen av antibiotika ligger i nivå med rikssnittet. Hälsoläget är dock 

ojämlikt mellan olika grupper i samhället.  

Två av de nationella utmaningar som lyfts fram gäller även för Vallentuna: psykisk hälsa i alla åldrar 

och livsstilsbetingade riskfaktorer som matvanor, stillasittande, rökning och alkohol. I samhället i stort 

ökar arbetsmiljörelaterade problem i form av stress och psykisk ohälsa. En relativt stor andel av 

långtidssjukskrivningar i Vallentuna är psykiskt relaterad. Antalet fallskador bland äldre är också det 

högt, jämfört med andra kommuner. Sjukfrånvaron för medarbetare i kommunen är något högre än 

det nationella medelvärdet, liksom andelen långtidssjukskrivna.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)   75   

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

Medellivslängd män, år 82,4 82,5 82,5 82,2 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 

56,4 57,4 59,5   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 3 614 4 097 4 272   

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 295,9 289,9 287,4 264,3 
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Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla 

Kommunen ansvarar enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 

vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare (SFI). Kommunen driver ett systematiskt kvalitetsarbete för att alla barn och elever ska 

trivas och nå goda resultat. Idrotts-och kultursatsningen, satsningen på elevhälsan och andra insatser 

för trygghet och studiero är en del i detta. Med hjälp av kuratorer och specialpedagoger möter skolorna 

varje elevs enskilda behov. 

Vallentuna deltar tillsammans med tio andra kommuner i Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa 

skola”. Förutom läroplanerna styrs arbetet av kommunens egna riktlinjer kring olika frågor. De 

kommunala verksamheterna följs upp och utvärderas genom bland annat sammanställning av betyg, 

enkäter till elever och vårdnadshavare och Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar. 

Lärande för hållbar utveckling är en del av läroplanerna. Flera skolor arbetar med ämnesintegrerad 

undervisning, för att ge eleverna en bättre bild av verkligheten som en helhet och inte uppdelad i 

skolämnens innehåll.  

Vallentunas kommunala fritids har ett särskilt miljöuppdrag för att stärka det pedagogiska arbetet och 

knyta samman det med kommunens systematiska miljöarbete. En utbildning i friluftsliv och 

utomhuspedagogik har erbjudits för alla medarbetare på kommunens fritids. Flera skolor erbjuder 

läxläsning på fritids, för att stötta varje enskild elevs behov. 

Vallentuna gymnasium arbetar med projektet Drömmar och drivkrafter som syftar till att skapa goda 

relationer mellan elever på olika program och grupper på skolan. Gymnasiet ordnar Framtidsdag för 

alla elever i årkurs 9, med föreläsningar om hållbarhet, innovationer, teknik och FN-rollspel. 

Hållbarhetsfrågor och de globala målen adresseras i flera av gymnasiets kurser och projekt, bland 

annat Naturebiz för yrkeselever, Ung företagsamhet, Hållbart samhällsbyggande och Energibyggarna. 

Genom att erbjuda anpassad studiegång och individuella lösningar strävar gymnasiet efter att bygga 

självförtroende för elevgrupper som i andra sammanhang kan vara utsatta. 

Vallentunas rektorer, och även biträdande rektorer, går utbildning inom rektorsprogrammet. Globala 

förstelärare arbetar tillsammans och skolövergripande med olika utvecklingsuppdrag. Vallentuna 

samarbetar med flera lärosäten och tar emot lärarstudenter (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) i 

förskola, grundskola och på gymnasiet för att locka fler till läraryrket och kommunen. 

Elevråd, som ger eleverna möjlighet till inflytande över sin undervisning och skolmiljö, finns på 

samtliga skolor. Skolorna arbetar hela tiden med att stärka förtroendet mellan elever och personal, för 

att skapa en trygg och god lärandemiljö. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en 

självklarhet och sker såväl genom löpande kontakt med mentorer som via föräldramöten. 

 

 

Vi arbetar aktivt med allas lika värde och hur man är en  

bra kompis. Vi har faddring och rastaktiviteter för att skapa 

trygghet och hålla barnen sysselsatta. Vi anpassar miljö, 

läromedel och undervisning så att det passar alla så bra  

som möjligt. 
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Situationen för målet 

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem med avgiftsfri utbildning, en hög utbildningsnivå och 

tradition av folkbildning. De utmaningar som identifierats nationellt rör kunskapsskillnader mellan 

flickor och pojkar och bristande likvärdighet mellan olika skolor, samt att en icke försumbar andel 

unga varken studerar eller arbetar.  

Lärarbrist och svårigheter att rekrytera pedagogisk personal är problematisk för Vallentuna, liksom för 

många andra kommuner. Fler än nio av tio elever som bor i Vallentuna är behöriga till yrkesprogram 

efter årskurs 9. Andelen gymnasieelever med examen är hög jämfört med andra kommuner men fler 

än två av tio elever har inte tagit examen inom fyra år. Problematiskt för Vallentuna är att nästan var 

fjärde elev i årskurs 9 inte känner sig trygg i skolan.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 84 79 86 86 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

93,1 91,6 91,2 92,3 

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

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

76,9 78,2 81,3   

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning,  
andel (%) 

43,6 44,5 45,1 45,7 
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Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors  
och flickors egenmakt 

I enlighet med kommunplanen ska Vallentuna kommun ständigt skapa bättre 

möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. 

Jämställdhet lyfts fram, liksom vikten av att verka för kvinnors och mäns lika 

rättigheter och möjligheter, däribland jämställda möjligheter för företagande 

oavsett bakgrund och kön. 

Kommunens värdegrund lyfter fram Allas lika värde, vilket innebär att alla medarbetare ska möta 

andra utan fördomar, med respekt och empati. En satsning på att medvetandegöra och realisera 

värdegrunden pågår inom organisationen. 

Kommunen arbetar systematiskt med likabehandling och mångfald (LIMÅ) utifrån diskriminerings-

lagstiftningen. Det är samordnat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer erbjuds intern 

utbildning i att motverka diskriminering och främja LIMÅ. Arbetet styrs av Personalpolitiskt program 

för kommunen och av kommunens policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Kommunen 

använder en kompetensbaserad intervjumetodik vid rekrytering av nya medarbetare. 

Medarbetare ska i första hand ta upp frågor och problem som rör diskriminering, trakasserier eller 

kränkning med närmaste chef. Andra vägar är att kontakta skyddsombud eller anmäla fysiskt, psykiskt 

eller socialt arbetsmiljöproblem i systemet KIA. Kommunens medarbetsenkät tar upp frågor kring 

bland annat arbetsvillkor och likabehandling. För allvarliga fall av diskriminering eller trakasserier 

finns en visselblåsarfunktion. 

Vallentuna deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Heltidsresan för att möta 

framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Kommunen erbjuder tillägg till 

föräldrapenning som motsvarar 10 procent av lönebortfallet i 180 dagar. 

Situationen för målet 

Globalt finns mycket att göra för att säkerställa flickors och kvinnors rättigheter. Sverige och övriga 

nordiska länder ligger i framkant i arbetet med jämställdhet i internationella jämförelser. Men i 

Sverige råder ännu inte jämställdhet. Utmaningar som identifierat nationellt torde gälla även för 

Vallentuna: mäns våld mot kvinnor; skillnader i inkomst och hälsa mellan kvinnor och män; 

ojämställd representation i chefspositioner och i bolagsstyrelser; och ojämnt ansvar för hushåll och 

barn.  

I Vallentuna tar män ut drygt en tredjedel av föräldraledigheten, vilket är över medel för alla 

kommuner. När det gäller vård av barn (VAB) tar män i Vallentuna färre dagar än snittet i riket. 

Kvinnor i Vallentuna tjänar ungefär 80 procent av vad männen gör. Kommunanställda kvinnor tjänar 

nästan lika mycket som män. Två tredjedelar av de kommunanställda har heltidstjänst. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 65 66 66 68 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 30,8 31,5 33,1 34,7 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

36,9 37,5 36,8 37,3 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 

79,5 79,1 80,2   
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Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för alla 

Kommunen ansvarar i enlighet med vattentjänstlagen för att vattenförsörjning 

och avlopp ordnas med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Arbetet 

styrs av kommunens VA-plan och dagvattenpolicy och bedrivs huvudsakligen via 

de kommunala bolagen Roslagsvatten och Vallentunavatten samt 

kommunförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. I skrivande stund arbetar kommunen med 

provtagning och provpumpning av reservvattentäkter, för att ge täkterna erforderligt skydd i samband 

med kommande planarbete och exploatering eller förändrad markanvändning. 

Vissa delar av Vallentuna är inte anslutna till det kommunala VA-nätet. Kommunen erbjuder hjälp 

med analys av dricksvattenprover och ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn av enskilda 

avlopp är prioriterat i enlighet med kommunens tillsynsplan. Tillsynen omfattar även miljöfarlig 

verksamhet såsom hantering av gödsel och bekämpningsmedel inom lantbruket. 

Översiktsplan 2040 styr mot såväl hållbar utveckling av VA-nätet som god vattenförvaltning och 

vattenvård. VA-försörjning och god vattenkvalitet säkerställs i planprocessen. Vattenvård ingår i 

kommunens miljö- och klimatstrategi. Kommunens blåplan ger stöd för kommunens åtaganden för att 

förbättra vattenmiljöerna i enlighet med svensk vattenförvaltning och vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram 2016–2021 för Norra Östersjön. 

Vallentuna kommun samarbetar med grannkommunerna inom Oxunda vattensamverkan och 

Åkerströmmens vattenvårdsförbund. Kommunen bedriver miljöövervakning och provtagning av 

miljötillståndet i kommunens vatten. Kommunens vattensamordnare fokuserar på vattenvårds-

åtgärder i samverkan med markägare, markavvattningsföretag, hästföretagare och LRF och 

kommunen söker aktivt statliga bidrag för åtgärder. 

Situationen för målet 

I Sverige är tillgången till dricksvatten och sanitet god. Sjösänkningar och rätning av vattendrag har 

dock förändrat landskapet under de senaste seklen. Vallentunas vatten är påverkade av övergödning 

och fysiska förändringar som markavvattning och vandringshinder för vattenlevande organismer. 

Endast en av fem sjöar och ett av sju vattendrag har god ekologisk status.  

Ett förändrat klimat medför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar, som 

vattenbrist och torka. Vallentuna har periodiskt mycket låga grundvattennivåer men 

grundvattenförekomsterna har god kemisk och kvantitativ status. Reservvattentäkterna i Vallentuna 

saknar skydd. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  0,0   

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

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

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, 
andel (%) 

100,0    
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Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla 

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 har flera mål för energiförsörjning och minskad 

klimatpåverkan från energianvändning och transporter i Vallentuna. Energieffektivitet och minskad 

miljöpåverkan är centrala frågor i samhällsplanering och nybyggnation. 

Vallentuna kommun driver i egenskap av fastighetsägare ett systematiskt arbete för att 

energieffektivisera och minska energianvändningen i kommunägda lokaler. Arbetet utgår från 

kommunens strategi för energieffektivisering och energibesparingsplan. Flera verksamheter, till 

exempel förskolor och skolor, arbetar aktivt för att minska sin energianvändning. Kommunens 

energiarbete följs upp med nyckeltal för bland annat energiförbrukning. Kommunen har bytt ut gamla 

kvicksilverarmaturer till LED-armaturer i belysning längs gator och gång- och cykelvägar.  

Kommunen erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, opartisk och kostnadsfri energi- och 

klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Kommunen 

följer Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler genom att lämna råd och ställa krav kopplat till 

energi och klimat i bygglovsärenden.  

Kommunen har i dagsläget ingen egen produktion av förnybar el. Fastighetsavdelningen har utrett 

potential och praktisk genomförande för att etablera solceller på kommunala fastigheter och arbete 

pågår för att samordna det med underhållsplanen för att etablera solceller vid takrenoveringar. 

Omställning av transportsektorn till förnybara bränslen är en stor utmaning för Vallentuna. Läs mer 

under mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.  

Situationen för målet 

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

ökar. Energianvändningen inom Vallentunas gränser är relativt sett låg, men så även 

energiproduktionen. Vallentuna ingår i E.ON:s fjärrvärmenät som i dagsläget inte kan erbjuda 100 

procent förnybart, då en smärre andel fossila bränslen används som reservkraft. Kapacitetsbristen i 

elnätet är problematisk för hela Stockholmsregionen, och innebär att tillräcklig leverans av el för att 

möta efterfrågan vid varje tidpunkt idag inte kan säkerställas. Elförsörjningen är lokalt sårbar för 

tillfälliga avbrott och avbrottstiderna varierar över tid. I Vallentuna finns utöver solenergi, i viss mån 

förutsättningar för vindkraft.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund 

43 55 20   

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det 
geografiska området, andel (%) 

95,2 96,0    

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/inv 

 15 11   
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Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsätt-
ning med anständiga arbetsvillkor för alla 

Vallentuna kommun bidrar på flera olika sätt till att stärka tillväxten och säkra 

sysselsättning och goda arbetsvillkor för alla. Kommunplanen 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 (se även mål 1). Vallentuna arbetscoachning daglig verksamhet och sysselsättning 

(VAC) erbjuder stöd till att ta steget ut mot arbete, utbildning eller annan sysselsättning för personer 

som har insats genom lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS eller socialpsykiatrin.  

Kommunplanen och kommunens näringslivsstrategi styr mot att Vallentuna kommun ska vara en 

attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Kommunen arbetar aktivt med stöd och råd för 

företagare bland annat genom funktionen Företagslots och främjar samverkan via kommunens 

näringslivsråd, samt anordnar anbudsskola med grundläggande utbildning inom upphandling för att 

underlätta för lokala leverantörer. Översiktsplan 2040 ger planeringsinriktningar för utvecklingen av 

arbetsplatser, handel, besöksnäring, jord- och skogsbruk. Kommunen ställer krav på arbetsrättsliga 

villkor i relevanta upphandlingar.  

Som arbetsgivare driver kommunen ett systematiskt arbetsmiljöarbete som styrs av personalpolitiskt 

program och policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Alla anställda ska ha regelbundna 

utvecklingssamtal och en arbetsbeskrivning. Vallentuna deltar i Sveriges kommuner och regioners 

(SKR) projekt Heltidsresan för att ge möjlighet att arbeta heltid i alla typer av tjänster. Kommunen har 

ett omfattande kompetensprogram för chefer och ledare. Kommunens policy för att förebygga och 

upptäcka korruption och visselblåsarfunktion är andra verktyg för anständiga arbetsvillkor. 

Situationen för målet 

Internationellt sett är Sverige den sjunde största ekonomin i EU och BNP1 har ökat med drygt två 

procent per år från 1970. Sverige är nu i en lågkonjunktur vilket minskar kommunens skatteintäkter 

eftersom löneökningar minskar. Vallentuna har låg BRP1 utslaget på alla kommuninvånare. Orsaken är 

en hög andel barn och äldre. BRP beräknat på invånare i sysselsättning är dock hög i Vallentuna 

jämfört med andra kommuner.  

Vallentuna har en knappt 4 000 privatägda företag inom olika branscher och en mycket stor andel 

små- och egenföretagare. Långtidsarbetslösheten är låg i Vallentuna, liksom andelen ungdomar som 

varken arbetar eller studerar.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

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

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 5,5 5,2     

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 1,0 1,0 1,2 1,4 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 86,3 86,2 86,1   

                                                             

1 BNP, eller bruttonationalprodukt, används som ett mått på ekonomisk tillväxt över tid. Bruttoregionalprodukt, 
BRP, är den regionala motsvarigheten till BNP. 
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Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur,  
verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 

Ansvaret för infrastruktur och kollektivtrafik ligger i stor utsträckning på 

regional och nationell nivå, på region Stockholm och Trafikverket. Kommunen 

samarbetar med grannkommunerna och verkar för att kommunens 

utvecklingsbehov kring vägar, järnväg och kollektivtrafik ska tillgodoses. Kommunen ansvarar för det 

kommunala gatunätet. 

Kommunen ansvarar också för samhällsplanering. Översiktsplan 2040 och kommunens trafikstrategi 

styr mot att öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel, bland annat genom utbyggnad av 

cykelvägnätet. Bebyggelse planeras främst i kollektivtrafiknära lägen, vilket även ingår i kommunernas 

avtal med staten om Roslagsbanans förlängning till T-centralen. Vallentuna verkar för en utbyggnad 

av Roslagsbanan norrut till Arlanda för att förbättra kollektivtrafiksystemet och gynna 

företagsetableringar. 

I enlighet med kommunens bredbandsprogram sker en marknadsdriven bredbandsutbyggnad och 

kommunen arbetar för att bidra till ett neutralt och öppet stadsnät under fri konkurrens. I planering 

av nya bostads- och verksamhetsområden ska fiberutbyggnad möjliggöras. 

Situationen för målet 

Sverige har en industri i framkant och Vallentunas fåtaliga industrier arbetar aktivt med hållbarhet. 

Med en tradition av innovationer finns förutsättningar för stark svensk konkurrenskraft i övergången 

mot cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige har också en väl utbyggd infrastruktur2, men lantbruket 

i Vallentuna har behov av ökad bärighet i vägnätet.  

Den främsta utmaningen rör omställningen till en fossilfri infrastruktur och mobilitet. Bland 

närliggande kommuner har Vallentuna störst skillnad i restid med kollektivtrafik och bil, och högst 

andel bilresor. Bristfälliga tvärförbindelser med kollektivtrafik, avsaknad av cykelvägar och en gles 

bebyggelse utanför tätorterna främjar användandet av bilen som transportmedel. Drygt 80 procent av 

Vallentunas invånare bor dock i kollektivtrafiknära lägen och nästan lika många har tillgång till 

bredband.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 73,6 75,1 79,6 82,0 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 72 63   67 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 78,7 80,6 78,5   

  

                                                             

2 Vad gäller infrastruktur i tekniska försörjningssystem såsom vatten och avlopp samt energi, se mål 6 och 7. 
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Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

Kommunens värdegrund lyfter fram Allas lika värde, vilket innebär att alla 

medarbetare ska möta andra utan fördomar, med respekt och empati. En 

satsning på att medvetandegöra och realisera värdegrunden pågår. Kommunen 

arbetar systematiskt med likabehandling och mångfald (LIMÅ) utifrån 

diskrimineringslagstiftningen, samordnat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer erbjuds 

intern utbildning i att motverka diskriminering och främja LIMÅ. Arbetet styrs av Personalpolitiskt 

program för kommunen och av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Kommunen 

använder en kompetensbaserad intervjumetodik vid rekrytering av nya medarbetare. 

Skolorna arbetar aktivt med elever om att alla är lika värda i alla situationer. Lovverksamhet, "Sommar 

för alla”, anordnas med stöd av statliga medel. Den centrala Barn- och elevhälsan, 

Ungdomsmottagningen och stödcentrum för unga brottsutsatta är HBTQ-certifierade. 

Kommunen arbetar med stöd och omsorg till utsatta grupper i samhället, i enlighet med social 

lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag. Kommunens funktionshinderråd och pensionärsråd är 

rådgivande organ som bidrar med perspektiv från personer med funktionsnedsättning respektive 

pensionärer när beslut ska fattas.  

Kommunplanen lyfter fram att flyktingmottagandet bland annat ska skapa delaktighet i samhället, 

värna demokratiska värden samt förebygga och motverka diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. Kommunen samarbetar med civilsamhället och med Arbetsförmedlingen, som 

har samordningsansvar för nyanländas etablering, och erbjuder arbetscoachning (se mål 1 och 8) 

Kommunen ansvarar i vissa fall för att ordna bostad för nyanlända samt för svenskundervisning, 

samhällsorientering, barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg.  

Situationen för målet 

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men samtidigt det OECD-land där den 

ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. Vallentuna har, liksom nästintill alla 

Stockholmskommuner, ojämnare fördelning av inkomster än kommunsnittet i riket. Det finns även 

ojämlikheter mellan grupper gällande hälsa, utbildning och möjligheter till arbete3. Varierande 

förutsättningar mellan kommuner medför utmaningar att erbjuda likvärdig offentlig service.  

Funktionshindrade brukare i daglig verksamhet i Vallentuna anser sig ha möjlighet till inflytande. 

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

anpassar svenska asylregler till EU-rättens miniminivå och har negativa konsekvenser för mänskliga 

rättigheter. En relativt hög andel nyanlända flyktingar i Vallentuna kommer ut i sysselsättning. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)   17   

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 
20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 

  58,8   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

76 87 88 87 

                                                             

3 Se även mål 3, 4 och 8. 
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Mål 11. Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga  
och hållbara 

Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen bestämmer hur mark 

skall användas och bebyggas inom kommunen. Kommunen har därmed en helt 

central roll för att uppnå alla delmålen under mål 11: säkra och ekonomiskt 

överkomliga bostäder; tillgång till hållbara transportsystem; inkluderande och hållbar planering och 

förvaltning av bebyggelse; skydd av kultur- och naturarv; mildra negativa effekter av naturkatastrofer; 

städernas miljöpåverkan; säkra och inkluderande grönområden. 

I enlighet med kommunplanen ska kommunen växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till 

miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas och företagens möjligheter att 

göra miljömässigt hållbara val ska öka. Genom varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer 

skapas socialt hållbara bostadsområden. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning vägleder 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och rör såväl miljömässig som social hållbarhet.  

Plan- och bygglagen samt miljöbalken innehåller bestämmelser som styr arbetet med hållbar 

utveckling och den fysiska planeringen. Kommunens översiktsplan 2040 har en central funktion och 

adresserar förutom kommunens målsättningar även relevanta nationella och regionala mål. 

Energiplan, grönstrukturplan, blåplan och kulturmiljöprogram syftar till att ge ytterligare vägledning i 

samhällsplaneringen. Översiktsplan och detaljplaner omfattas av bestämmelser kring 

miljöbedömningar. Arbetet med att ta fram översiktsplaner och detaljplaner är därtill en demokratisk 

process. Kommunens planarbete väger samman allmänna och enskilda intressen för att nå en bra 

helhetslösning.  

 

 

Plan- och bygglag (2010:900), 1 kap. 1 §: 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 

och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

 

Vallentuna kommun har för den nya stadsdelen Kristineberg arbetar fram ett särskilt miljöprogram 

och hållit hållbarhetsdialoger med byggherrar, entreprenörer och andra berörda. Kommunen stärker 

hållbarhetsfrågorna i den fysiska planeringen genom att utveckla nya arbetsstöd och testa 

hållbarhetskonsekvensbedömningar. I detaljplaner tas hänsyn till bland annat fastighetsnära 

källsortering, grönytor, dagvattenhantering och trygghetsfrågor.  

Kommunen ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens naturområden, parker, tätortsnära 

natur, gator och vägar samt trafiksäkerhet. Kommunen sköter nybyggnad, drift och underhåll av egna 

lokaler och fastigheter, såsom skolor. Kommunen arbetar med prövning och tillsyn enligt plan- och 

bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  

Samhällsplanering är ett centralt verktyg som kan göra det lätt att göra rätt för miljön. Men 

kommunen bestämmer inte över hur invånarna väljer att leva sina liv. Kommunens arbete med 

information och rådgivning är viktigt för att underlätta för invånarna att göra medvetna val. 
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Situationen för målet 

En stor majoritet av Sveriges befolkning bor i och runt städer och tätorter. Stadsutveckling medför 

sociala och miljömässiga utmaningar i form av bostadssegregation, bostadsbrist och ökad 

skuldsättning, hög byggtakt med risk för brister i planering och byggande, samt klimat- och 

miljöpåverkan.  

Vallentuna är en storstadsnära och växande kommun. En klar majoritet av kommunens drygt 33 100 

invånare bor i tätorter– nästan 85 procent, varav merparten i Vallentuna tätort. Det bor 93 invånare 

per kvadratkilometer. Det finns cirka 12 500 bostäder varav cirka 65 procent småhus. Kommunen 

förväntas öka med i snitt 790 personer per år från och med 2022. 

Vallentuna har god balans mellan olika åldersgrupper med en medelålder på 38,7 år, och relativt låg 

andel trångboddhet. Den så kallade demografiska försörjningskvoten, som speglar antalet yngre och 

äldre i relation till antalet i åldern 20-64, är tillfredsställande. Försörjningskvoten pekar på relationen 

mellan utgifter för skola, vård och omsorg i förhållande till skattebasens storlek. 

Luftkvaliteten är relativt god med låga halter luftföroreningar. Utmaningarna för Vallentuna rör 

främst klimat, resursnyttjande, avfall, vattenkvalitet och påverkan på naturmiljöer och grönstruktur 

(se mål 6, 12, 13 och 15). 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

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

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 12,5 11,9 12,5 13,8 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 7,1 7,8 7,4  

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 1,50 1,52 1,37  
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Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

Hanteringen av hushållsavfall är en viktig och lagstadgad uppgift för 

kommunerna gentemot kommuninvånarna. Kommunen måste ha en avfallsplan 

och kommunala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen innebär att kommunen ska 

minska avfallets mängd och farlighet, öka insamlingen av matavfall och 

materialåtervinning, samt stimulera återbruk och lösningar för cirkulär ekonomi. Kommunfullmäktige 

beslutade i juni 2020 om ny, miljöstyrande avfallstaxa och obligatorisk insamling av matavfall för 

biogasproduktion från småhus. Arbete pågår för att säkerställa återvinning och säker hantering av 

farligt avfall i alla kommunens verksamheter. 

Kommunen ska i enlighet med miljö- och klimatstrategin på olika sätt arbeta aktivt för att stimulera 

och underlätta för invånare och företag att konsumera hållbart. Kommunen har hittills i begränsad 

omfattning arbetat med konsumtionsfrågor riktat till invånarna. I kulturhuset arrangeras 

återkommande evenemang såsom klädbytardagar, föredrag, utställningar och bokskyltningar på temat 

hållbar konsumtion. På torget brukar varje höst växter från kommunens planteringar bjudas ut för 

återbruk i privata trädgårdar. MIVA Secondhand drivs som daglig sysselsättning för 

funktionshindrade och tar vara på begagnade kläder och saker som säljs i en egen butik. 

klädbytardagar och.  

Kommunen har stor potential till indirekt miljöpåverkan via skolor och förskolor. Hållbar utveckling 

ingår i läroplanerna för förskola, grundskola, fritids och gymnasiet - bland annat ska barn och elever få 

förståelse för kretslopp och hur livsstil och människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 

utveckling. Kommunens systematiska miljöarbete och den pedagogiska verksamheten vävs samman, 

för att ge bättre stöd till pedagoger. 

 

 

Vi bidrar till att stärka barns intresse för kultur genom livet som 

i minimal utsträckning förutsätter konsumtion. 

Vår undervisning ger eleverna kunskaper som ger dem bättre 

förutsättningar att göra kloka hållbara val. 

 

Kommunens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott har ambitionen att lyfta hållbarhetsfrågor i 

samverkan med det lokala näringslivet bland annat via kommunens återuppväckta Näringslivsråd. I 

egenskap av tillsynsmyndighet för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, stödjer 

kommunen verksamhetsutövare vad gäller bland annat avfallshantering.  

Kommunen arbetar strategiskt med upphandling och styrning av inköp för att uppnå miljömål och 

bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. Kommunen strävar efter att ställa höga 

miljökrav i upphandling, i enlighet med kommunens miljö- och klimatpolicy. Specifika miljökrav ställs 

i de olika upphandlingarna, beroende på upphandlingens art. En checklista för miljöbedömning 

hjälper verksamheterna att identifiera relevanta miljökrav. Kommunens miljönätverk och behöriga 

beställare har erbjudits kortare kompetensutveckling i att ställa miljökrav. Den interna CE Upp-

gruppen fungerar som resurs och bollplank till förvaltningarna i att ställa hållbarhetskrav och i 

synnerhet cirkulära krav i upphandlingar. Som ett led i kommunens kvalitetsutveckling av 

upphandling införs digitala beställnings- och avtalsuppföljningssystem som möjliggör styrning och 

uppföljning av miljöanpassade inköp.  

Måltidsverksamheten i Vallentuna kommun satsar på upphandlingssätt som gynnar närodlat och 

närproducerat och köper i möjligaste mån kött från lantbrukare i kommunen. 



 

20 

Miljö- och klimatstrategin och kommunens kemikalieplan innebär bland annat att kommunen ska 

ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp, minska användning och utsläpp av kemikalier och 

sträva efter att minska plastanvändningen. Vissa verksamheter har plastbantat och bytt ut produkter 

mot miljövänligare alternativ. Utbildning och samordnat arbete för kemikaliesmart förskola pågår i 

samtliga förskoleområden. 

Vid byggnationer och renoveringar använder kommunen en projektmodell och Byggvarubedömningen 

(BVB) för att säkerställa miljöhänsyn i olika skeden av byggprocessen. BVB gör bedömning av 

produkters miljöpåverkan under livscykeln och ger stöd för att ställa och följa upp miljökrav vid 

upphandling av entreprenad. 

Kommunen har avtal för återbruk och återvinning av IT-utrustning och för inköp och renovering av 

begagnade möbler. Den interna webbtjänsten REKO möjliggör återbruk av till exempel möbler och 

prylar mellan kommunens verksamheter. Frågor kring cirkulär ekonomi ingår i kommunens 

utvecklingsprogram för chefer och medarbetare. 

Situationen för målet 

Detta är det mål där Sverige har störst utmaningar. Svenska myndigheter köper varor och tjänster för 

mer än 600 miljarder kronor per år. Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna men 

konsumtionen ökar. Rådande konsumtionsmönster har negativ inverkan på människors hälsa, samt 

påverkar miljö och klimat genom råvaruutvinning, utsläpp från produktion, transporter, spridning av 

kemikalier och ökade mängder avfall. De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser är höga, 

speciellt kopplat till livsmedel, transport och boende. En stor andel av de varor och produkter som 

konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre hållbarhetskrav. Importerade varor 

leder till utsläpp av farliga ämnen i Sverige, ämnen som varken är tillåtna i Sverige eller EU.  

En genomsnittlig invånare i Vallentuna slänger 479 kg hushållsavfall per år och endast 31 procent går 

till materialåtervinning. Vallentuna har hög andel boende i småhus och många barnfamiljer, vilket 

generellt sett genererar mer avfall från trädgårdar och renoveringar samt hushållssopor. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska varor.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 503 488 479  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 

37 37 31  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 19 23 29 26 
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Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna  
och dess konsekvenser* 

Kommunens vision, som anges i energiplanen, är att Vallentuna år 2050 inte ska 

ha några nettoutsläpp av växthusgaser och ha halverat energianvändningen i 

byggnader. Energiplanen har flera mål för minskad klimatpåverkan i den 

kommunala verksamheten och för kommunen som helhet – se även mål 7 Hållbar energi för alla. 

Utsläppen från transporter, inte minst personbilar, är den stora klimatutmaningen för Vallentuna. 

Kommunens Översiktsplan 2040 och trafikstrategi styr mot att ständigt utveckla transportsystemet i 

en mer hållbar riktning genom att minska bilberoendet och öka resorna med kollektivtrafik, gång och 

cykel. Målsättningen är att fordonsflottan och transporterna i Vallentuna ska vara oberoende av fossila 

bränslen år 2030. 

Utveckling av bebyggelse sker i kollektivtrafiknära lägen. Förbättringar och förlängning av 

Roslagsbanan är en högt prioriterad fråga för kommunen, för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. 

Förvaltningarna arbetar utifrån en cykelplan och under vintern 2018-2019 genomfördes projekt 

Vintercyklisten för att dels uppmuntra till ökad cykling, dels samla information till hjälp att förbättra 

för cyklister. Ett pilotprojekt med anropsstyrd kollektivtrafik har tagits fram i samarbete med SL och 

ska inom kort testas. Hagaskolan som invigdes 2019 är byggd för att vara bilfri i möjligaste mån, för att 

bidra till bättre luftkvalitet och ökad trafiksäkerhet. Några skolor har återkommande gång-cykel-

projekt eller tävlingar, ofta kopplat till den årliga trafikantveckan. 

Kommunens strategi för laddinfrastruktur har medfört att laddstolpar etablerats på flera platser i 

kommunen. Förutsättningarna för förnybara bränslen brister dock. Kommunen har gått med i det 

regionala projektet Fossilfritt 2030 bland annat för att utreda etablering av tankställe för biogas och 

laddmöjligheter för kommunens verksamheter och företag.  

I upphandling ställer kommunen krav för att minska klimatutsläppen, med fokus på cirkulär ekonomi 

och transporter. Tjänsteresor sker inom vissa verksamheter i stor utsträckning med bil. Digitala 

körjournaler hjälper till att minska utsläppen. Kommunens fordonspolicy anger målsättningen att 

fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030, främst genom att om möjligt välja elbilar. 

Tjänsteresor av annat slag ska i enlighet med kommunens resepolicy i första hand ske med 

kollektivtrafik och tåg. En miljötransportpool med elcyklar, cyklar och elbilar för kommunens 

verksamheter är färdig att sjösättas. Flera verksamheter har köpt in cyklar som används i tjänsten. 

 

 

Jag cyklar när jag kan i tjänsten. Ofta går det lika snabbt som 

att ta bilen. Dessutom är det skönt att få röra på sig och chefen 

uppmuntrar oss att gå eller cykla.  

 

Vallentuna erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-

föreningar, organisationer och företag. Bygglovavdelningen arbetar med att väcka intresset för att 

minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till 

energi och klimat.  

Kommunens måltidsverksamhet har minskat matens negativa miljöpåverkan genom menyernas 

sammansättning. I skollunchmenyn har sedan ett par år tillbaka en del rött kött ersatts med fisk, 

kyckling eller vegetariskt. Klimatpåverkan uppskattas ha minskat med nästan 50 procent.   
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Situationen för målet 

Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna riskerar att leda 

till allvarliga konsekvenser för ekosystem och utgör en risk för konflikter och storskalig ofrivillig 

migration på global nivå.  

Vallentuna ligger bra till i jämförelse med andra kommuner vad gäller utsläpp av växthusgaser, vilket 

till del beror på avsaknaden av större industrier. De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är 

drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per person. Utsläppen har halverats sedan 1990, då de totala 

utsläppen var nästan 198 000 ton. Notera dock att statistiken rör de utsläpp som sker inom 

kommunens gränser, och inte har med utrikes transporter eller konsumtion av varor. Om man räknar 

in konsumtion släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton, enligt nationella beräkningar. För att klara 

att hålla klimatförändringarna på en säker nivå behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 

2050. 

Jämfört med andra kommuner är körsträckorna och andelen miljöbilar relativt hög. Samtidigt är 

transporter den stora utmaningen, då hälften av utsläppen i Vallentuna kommer från transporter ‒ 

1,48 ton per invånare eller totalt drygt 49 000 ton växthusgaser för år 2016, varav drygt 30 500 ton 

från personbilar.  

Knappt hälften av kommunorganisationens fordon är miljöbilsklassade. En satsning pågår för att 

kraftigt öka andelen. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 3,04 3,32 3,16   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 34,7 50,7 48,6 46,9* 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, 
(%) 

20,0 17,5 15,9   

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 686,8 674,1 673,5 648,8 

* Data från Transportstyrelsens fordonsdatabas via Miljöfordonsdiagnos.se, läst 2020-10-21. I databasen 

Kolada anges att Vallentuna kommun har 22,2 procent miljöbilar, vilket är en felaktig siffra från preliminära 

datakörning. 



 

23 

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

Läs mer om kommunens arbete med vatten och avlopp, tillsyn enligt miljöbalken 

samt vattenvårdsarbete under mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.  

Kommunen ställer miljökrav i upphandling och inköp av livsmedel till offentliga måltider. I enlighet 

med kommunens måltidspolicy köper kommunen bara miljömärkt fisk, med MSC- eller ASC-

märkning. 

Kommunen arbetar för att minimera läckage av mikroplast från konstgräs och lekplatsytor. Miljökrav 

ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. Gummigranulat 

används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är granulatsfria och har istället 

sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i dagvattenbrunnar vid alla kommunens 

tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna. 

Situationen för målet 

Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av haven är en nationell utmaning för Sverige. Även om 

Vallentuna saknar kust mot havet så mynnar kommunens vattendrag i slutändan ut i Östersjön och vi 

nyttjar marina resurser. Utmaningar i havsmiljön där kommunen kan bidra är kopplade till 

övergödning, marint skräp och mikroplaster, föroreningar, överfiske och destruktiva fiskemetoder. 

Forskare beräknar att 8,3 miljarder ton plast har producerats i världen hittills. Cirka 9 procent har 

återvunnits och 12 procent har bränts. Resten finns kvar och plastskräp löper stor risk att hamna i 

havet, där endast en mycket liten andel syns på stränder och det mesta sjunker i djupen. Mikroplaster 

kommer bland annat från bildäck, båtbottenfärger, konstgräsplaner, tvätt av kläder av syntetfiber, 

kosmetika och nedskräpning. 

NYCKELTAL för mål 14 finns inte med i Rådet för kommunala analysers urval, se www.kolada.se.  
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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 

Kommunens översiktsplan 2040, grönstrukturplan och miljö- och klimatstrategi innebär att 

kommunen ska säkra ekosystemtjänster och en långsiktigt hållbar grön infrastruktur med ett rikt och 

livskraftigt växt- och djurliv. Naturmiljöer, värdefulla kulturmiljöer, landskapskaraktärer och 

tätortsnära grönstrukturer ska bevaras, förvaltas och användas som en resurs vid utveckling. 

Kommunen underlättar och uppmuntrar friluftsliv och vistelse i natur för att bidra till ökad 

miljömedvetenhet och bättre folkhälsa. Arbete pågår för att öppna ett naturcentrum vid 

naturreservatet Angarssjöängen. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att identifiera värdefull natur i planprojekt, i projekten tas ofta 

naturvärdesinventeringar fram och avvägningar görs där samtliga värdefulla naturvärdesobjekt inte 

alltid kan bevaras. Vallentuna kommun medverkar aktivt i samverkan kring Stockholms gröna kilar. 

Kommunen arbetar löpande med att bevara och utveckla tätortsnära grönområden med stöd av 

skötselplan för bebyggelsenära natur. Skötseln av några av kommunens parkområden har anpassats 

för att gynna biologisk mångfald, till exempel genom att anlägga ängsytor eller planteringar som lockar 

pollinerande insekter. De skogar som ägs av kommunen har endast naturvårdande skötsel. 

Kommunen har med avstamp i en kartläggning av förutsättningar för människors möjlighet till 

friluftsliv i Vallentuna kommun nyligen formerat en organisation för kommunens friluftslivsarbete och 

samverkan med föreningar. En utbildning i friluftsliv och utomhuspedagogik har erbjudits för alla 

medarbetare på kommunens fritids, för att främja att skolnära natur används i undervisningen och 

stärka kunskaperna om allemansrätten. 

Situationen för målet 

Förlust av arter och naturmiljöer sker globalt. Ohållbart nyttjande och föroreningar stör ekosystemens 

funktioner. Främmande arter ökar i Sverige. Nationella utmaningar är bland annat att ha ett hållbart 

skogsbruk samtidigt som bioekonomin stärks, bevara ängs- och betesmarker, samt att återskapa 

våtmarker. Stockholms län är en växande storstadsregion. Över tid har exploateringar medfört att 

naturområden försvunnit och spridningsvägar för djur och växter försvagats.  

Vallentuna har en rik natur med varierande och unika landskap. Närheten till grönska, gröna 

värdekärnor med höga naturvärden och tydliga, levande kulturmiljöer attraherar besökare och 

invånare. Andelen natur som har formellt skydd är dock relativt låg. 

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

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

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar som syftar till god offentlig förvaltning. Kommunallagen 

innehåller grundläggande regler för vad en kommun får göra, hur den ska organiseras och 

allmänhetens insyn. Förvaltningslagen omfattar bland annat serviceskyldigheten mot medborgare. 

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- 

och sekretesslagen innehåller bestämmelser om meddelarfriheten och allmänna handlingars 

offentlighet. Kommunen har flera interna rutiner som säkerställer att reglerna följs. 

Kommunen arbetar med ledning av strategi för demokratiutveckling för att möjliggöra delaktighet och 

inflytande, samt med globala elevråd och så kallade unga kommunutvecklare. ”Kompislotsar" ökar 

kontaktytorna mellan gymnasieungdomar av olika härkomst. Barnkonventionen implementeras i 

verksamheterna. Inom flera verksamheter finns ett aktivt och framgångsrikt samarbete med 

civilsamhällets organisationer och föreningar, bland annat för att främja fritidsaktiviteter och 

integration. 

 

 

Vi verkar för ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och 

representativt beslutsfattande genom att ha en öppen och 

återkommande dialog med civilsamhället. 

 

Kommunens verksamhet är till stor del skattefinansierad. Det ställer stora krav på transparens och 

objektivitet, vilket styrs av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, policy för 

insyn i kommunala bolag och policy för att förebygga och upptäcka korruption. Kommunen 

upprätthåller offentlighetsprincipen som ger invånarna rätt att ta del av kommunens beslut och 

allmänna handlingar. Kommunens revisorer är förtroendevalda som granskar om verksamheten når 

de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. 

Kommunen arbetar systematiskt med kvalitet i enlighet med kommunens kvalitetsstrategi samt med 

miljö i enlighet med miljö- och klimatstrategin. Kommunens miljöarbete är certifierat enligt 

miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Systematiskt kvalitetsarbete följer även av skollagen och 

Socialstyrelsens föreskrifter. 

Samråd i samhällsplaneringen är en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen. 

Synpunkter, felanmälningar eller misstankar om oegentligheter i kommunens verksamheter, kan 

lämnas via kommunens webb eller kontaktcenter. Medarbetare kan rapportera oegentligheter via en 

intern visselblåsarfunktion. 

I det lokala brottsförebyggande rådet och nätverket Tryggare Vallentuna ingår representanter från alla 

kommunens förvaltningar, samt polis och räddningstjänst. Arbetet styrs av handlingsplan Tryggare 

Vallentuna 2019-2020. Kommunen och polisen har en formell samverkansöverenskommelse med mål 

att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. En grannsamverkansbil rullar i samarbete 

med frivilliga i syfte att avskräcka brott, upptäcka förberedelser till inbrott samt stödja invånare kring 

hur inbrott kan försvåras och förhindras. 
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Kommunen har lagstadgade skyldigheter som styrs av krisledningsplan för den kommunala 

organisationen och kriskommunikationsplan och driver ett kontinuerligt arbete med säkerhet och risk- 

och sårbarhetsanalys. Kommunen har riktlinjer för arbetet med säkerhet och en organisation för 

Tjänsteman i beredskap (TiB). Implementering av ett ledningssystem för informationssäkerhet pågår. 

Situationen för målet 

Sverige är ett fredligt land med väl fungerande institutioner, stark tilltro till rättssystemet, låg 

korruption och hög mellanmänsklig tillit. Kommunerna har en viktig roll i den svenska demokratin 

och styrs av politiker som väljs direkt av kommuninvånarna genom demokratiska val. Det utmaningar 

som definierats nationellt rör bekämpning av korruption, problem med våldsbejakande extremism och 

organiserad brottslighet, barn som utsätts för övergrepp, samt att den upplevda otryggheten ökar.  

Vallentuna har relativt få anmälda våldsbrott och en genomsnittlig andel invånare som upplever 

otrygghet. Jämfört med andra kommuner har Vallentuna en hög andel förstagångsväljare och ett gott 

finansiellt resultat.  

NYCKELTAL. Rådet för kommunala analyser, RKA, har valt ut nyckeltal som stöd för 
genomförandet av Agenda 2030, se www.kolada.se. Här är resultatet för Vallentuna kommun. 

  2016 2017 2018 2019 

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

  26  

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 930 790 568 642 

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

81 81 85 85 

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och 
statsbidrag 

   4,5 
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Mål 17. Stärka genomförandemedlen och åter-
vitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling 

Mål 17 handlar om det globala genomförandet av agendan och är i stora delar inriktat på 

internationellt samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna.  

Hjälmstaskolan arbetar med internationella utbyten för att högstadieelever ska lära sig att knyta 

internationella kontakter och få möjlighet att resa till flera olika länder. Vallentunagymnasium arbetar 

med utbildning utan gränser som ger eleverna möjlighet till internationella resor och studentutbyten 

eller att ha arbetsplatsförlagd praktik utomlands. 

Situationen för målet 

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och de globala hållbarhetsmålen kan bara 

förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Sverige har en stark tradition av samarbete och 

partnerskap både nationellt och internationellt och har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Sverige är 

även en stark biståndsnation samt bidrar med andra former av kapacitetsuppbyggnad och 

resursmobilisering internationellt. I ett kommunalt perspektiv kan målet fungera som stöd för 

övergripande processer och för att utforska kommunens möjligheter till samarbete med aktörer i 

andra länder.  

NYCKELTAL för mål 17 finns inte med i Rådet för kommunala analysers urval, se www.kolada.se.  
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Om 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 hållbarhetsmål4 antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. 

Agendan syftar till att nå en 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 

                                                             

4 Förenta nationerna resolution 70/1. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (svensk 
översättning av regeringskansliet). 
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”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. 

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. 

  



 

30 

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 20305 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. 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. SKR har en viktig roll. 

                                                             

5 www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 



 

31 

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.6 

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, 

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 samhällsfunktioner7: 

• 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 Region 

Stockholm) - lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

                                                             

6 Pwc. 2018. Bättre kan vi! En lägesrapport över kommunernas hållbarhetsarbete 2019. 
7 www.regeringen.se/artiklar/2015/05/indelning-och-uppgifter-i-kommuner-och-landsting/  
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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, 

• 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 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. 
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