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Tjänsteskrivelse

Beredning av miljöstipendiat 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utnämning av miljöstipendiat och stipendiesumma 
2020.

Ärendet i korthet
Syftet med det årliga miljöstipendiet är att uppmärksamma och stimulera goda
insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom
Vallentuna kommun. Stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser 
för miljön.

Föreslagna stipendiater bedöms av kommunstyrelsen utifrån kriterierna:
- miljöengagemang utöver det förväntade; 
- miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt 
- hur stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.

Tre nomineringar har inkommit (se bilaga 1):
Sparrens Natur- och Vattenvårdsförening
Rolf Andersson, fotograf
Anna Nyquist, Klimatsmart Vallentuna

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till miljöstipendiat sittande bord och 
motiverar förslaget till stipendiat. Kommunstyrelsen beslutar stipendiat, motivering 
och stipendiets storlek. Det belopp som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. 
Medel för ändamålet disponeras ur det årliga anslaget till kommunstyrelsens 
förfogande. Miljöstipendiet kan delas ut vid därpå följande kommunfullmäktiges 
sammanträde.

De nominerade har lämnat medgivande för hantering av personuppgifter. Utlysning 
och hantering av ärendet sker i enlighet med regler och kriterier för utdelning av 
kommunens miljöstipendium (KS 2019.130).

Handlingar
Bilaga 1 - Föreslagna miljöstipendiater 2020 för bedömning PlanMU

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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BEDÖMNING OCH 

MOTIVERING

NOMINERING/ANSÖKAN

Föreslagen 

stipendiat

Vilka huvudsakliga 

miljöområden har den 

föreslagna 

stipendiaten bidragit 

till?

Vad har den föreslagna stipendiaten gjort som är bra för miljön? Varför ska 

just den föreslagna stipendiaten uppmärksammas? På vilket sätt ger detta 

miljöarbete nytta för andra?

Hur ska ett eventuellt miljöstipendium användas? 

Sparrens Natur- och 

Vattenvårdsförening

Natur och landskap

Vatten och övergödning

Föreningen följer på ett systematiskt sätt utvecklingen i naturen och förändringar i 

vattenmiljön. Med små medel har föreningen engagerat sina medlemmar att delta i 

rapportering av fynd i och kring sjön Sparren.  Ett antal medlemmar i föreningen mäter, 

vid ett antal mätpunkter runt den långsträckta sjön Sparren, vattnets kvalitet, siktdjup 

m.m. Arbetet sker systematiskt och resultatet presenteras årligen i en rapport. 

Föreningen påbörjade arbetet efter att i många år ha genomfört stora, kostsamma, 

mätningar med externt stöd som inte kunde fullföljas pga de höga kostnaderna.  

Föreningen, som har funnits i mer än 50 år, bör uppmärksammas för att uppmuntra 

deras arbete med att skydda natur och vatten i och omkring sjön Sparren. Föreningen är 

liten och drivs helt ideellt av medlemmarna.  Föreningens arbete påverkar hela 

omgivningen runt och i sjön Sparren. Den möjliggör för människor i omgivningen att 

engagera sig i sin närmiljö. Tillsammans kan medlemmarna, och andra intressenter, följa 

utvecklingen i såväl natur som vatten. Tillsammans kan medlemmarna utreda olika 

sorters fenomen och dokumentera dem.

Om föreningen får ta del av stipendiet kan det att användas för 

anskaffning av kompletterande mätutrustning samt för att försöka 

attrahera fler medlemmar som kan hjälpa till med att arbeta vidare 

i föreningens anda!  Om föreningen kan anskaffa lite mer 

avancerad mätutrustning kan ytterligare mätningar genomföras. 

Resultaten bidrar till att ge en mer detaljerad och mångfacetterad 

bild av sjöns status.

Rolf Andersson Natur och landskap

Hållbar konsumtion

Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Rolf Andersson fotograferar och delar med sig av bilder  på djur och natur i Vallentuna. 

Hans bilder medverkar till en större kännedom om naturen i Vallentuna, dels genom sitt 

arbete i Angarnsöänggruppen, dels genom publiceringar i likaltidningen Vallentuna Nya

Det ger Rolf ännu mer möjlighet att fotografera vår fauna som ger 

Vallentunabor en möjlighet att lära känna den lokala naturen och 

djurlivet. Möjligtvis finns det tillräckligt med material även för 

utställning på Kulturhuset.

Anna Nyquist   

Klimatsmart 

Vallentuna

Energi och fossilfrihet

Hållbar konsumtion

Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Anna var en av de som startade nätverket Klimatsmart Vallentuna under hösten 2018 i 

spåret av Greta Thunbergs Fridays for future. Nätverket har drivits  som en FB grupp, 

numera med ca 300 medlemmar. De riktigt aktiva  är just nu ca 50 personer. Syftet 

med nätverket är att på olika sätt uppmärksamma Vallentunabor, politiker, tjmän och 

företag på klimatproblematiken. Detta görs genom opinionsbildning, kurser, 

fredagsdemonstrationer  på Vallentuna torg och Klimatdag både hösten 2019 och 

planlagt nov 2020. Görs i samverkan med flera organisationer och i nära samarbete med 

Vallentuna Kommun.

Stipendiet ska användas för fortsatt påverkans- och 

upplysningsarbete för alla Vallentunabor. Hemsida med lokal 

klimatinfo, arrangemang av workshops och Klimatdagar. Detta görs 

med kunskap, vetenskap och nyfikenhet och ett utökat nätverk. 

Långsiktighet är nödvändigt för arbetet och då knyta många 

organisationer, politiker och företag till arbetet. Klimatsmart har 

redan blivit en en bra plattform med att driva Vallentunas 

klimatarbetet och vill då växa ändå mer genom engagerade 

medborgare.

¤ Uppvisar stipendiaten miljöengagemang utöver det förväntade med hänsyn till eventuella lagkrav och vinstintressen?

¤ Är miljöarbetet av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll?

¤ Är stipendiet tänkt att användas så det ger mervärde till redan genomfört arbete, eller bidrar till kostnader för planerade miljöprojekt?
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