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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-05-17

Referensnummer för signaturer:

§ 100
Miljöredovisning 2020 (KS 2021.074)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och framsteg mot miljömål och inriktningar för 
miljöarbetet. Utgångspunkten är kommunens miljö- och klimatstrategi. Redovisningen är 
baserad på förvaltningarnas uppföljning och nämndernas verksamhetsberättelser och har 
förankrats med miljösamordnare och miljöombud. Miljöredovisningen kommuniceras via 
intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2020
Kommunen har nu erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. 
Bedömningen är att samtliga förvaltningar gjort betydande insatser för att minska 
verksamhetens egen miljöpåverkan. Beroende på kärnverksamheten har flera förvaltningar 
även tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt i det utåtriktade arbetet att underlätta för 
invånare med flera att göra miljömässigt hållbara val.

Viktiga händelser:
 Beslut om ny Avfallsplan 2021-2032 och om obligatorisk matavfallsinsamling för 

småhus, satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten.
 Satsning på transportmiljöpool och ökad andel fossilfria fordon, utredningar för att 

etablera infrastruktur för förnybara bränslen.
 Satsning på utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
 Kartläggning av ekosystemtjänster, organisation för friluftsliv har etablerats, 

fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik.
 Blåplan färdigställts och vattensamordnare etableras på heltid.
 System som möjliggör uppföljning av miljökrav införts, intern grupp formerats som 

resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar.
 Hållbarhetsutbildning i alla verksamheter, hållbarhetsprogram i större projekt och 

hållbarhetsbedömningar för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, 
avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser från byggaktörer i Kristineberg, 
miljöfrågor märkbara i kulturhusets bibliotek och programverksamhet, 
utvecklingsarbete för att stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar 
utveckling.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen 2021-05-17

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §39 Planmu Miljöredovisning 2020
 Miljöredovisning 2020 tjskr
 Miljöredovisning 2020 REV Vallentuna kommun
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§ 39
Miljöredovisning 2020 (KS 2021.074)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och framsteg mot miljömål och inriktningar för 
miljöarbetet. Utgångspunkten är kommunens miljö- och klimatstrategi. Redovisningen är 
baserad på förvaltningarnas uppföljning och nämndernas verksamhetsberättelser och har 
förankrats med miljösamordnare och miljöombud. Miljöredovisningen kommuniceras via 
intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2020
Kommunen har nu erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. 
Bedömningen är att samtliga förvaltningar gjort betydande insatser för att minska 
verksamhetens egen miljöpåverkan. Beroende på kärnverksamheten har flera förvaltningar 
även tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt i det utåtriktade arbetet att underlätta för 
invånare med flera att göra miljömässigt hållbara val.

Viktiga händelser:
 Beslut om ny Avfallsplan 2021-2032 och om obligatorisk matavfallsinsamling för 

småhus, satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten.
 Satsning på transportmiljöpool och ökad andel fossilfria fordon, utredningar för att 

etablera infrastruktur för förnybara bränslen.
 Satsning på utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
 Kartläggning av ekosystemtjänster, organisation för friluftsliv har etablerats, 

fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik.
 Blåplan färdigställts och vattensamordnare etableras på heltid.
 System som möjliggör uppföljning av miljökrav införts, intern grupp formerats som 

resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar.
 Hållbarhetsutbildning i alla verksamheter, hållbarhetsprogram i större projekt och 

hållbarhetsbedömningar för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, 
avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser från byggaktörer i Kristineberg, 
miljöfrågor märkbara i kulturhusets bibliotek och programverksamhet, 
utvecklingsarbete för att stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar 
utveckling.
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Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-04-13
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Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Miljöredovisning 2020 tjskr
 Miljöredovisning 2020 Vallentuna kommun
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Tjänsteskrivelse

Miljöredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som 
innehåller uppföljning av det systematiska miljöarbetet och framsteg mot miljömål 
och inriktningar för miljöarbetet. Utgångspunkten är kommunens miljö- och 
klimatstrategi. Redovisningen är baserad på förvaltningarnas uppföljning och 
nämndernas verksamhetsberättelser och har förankrats med miljösamordnare och 
miljöombud. Miljöredovisningen kommuniceras via intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2020
Kommunen har nu erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. 
Bedömningen är att samtliga förvaltningar gjort betydande insatser för att minska 
verksamhetens egen miljöpåverkan. Beroende på kärnverksamheten har flera 
förvaltningar även tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt i det utåtriktade arbetet att 
underlätta för invånare med flera att göra miljömässigt hållbara val. 

Viktiga händelser:
● Beslut om ny Avfallsplan 2021-2032 och om obligatorisk matavfallsinsamling för 
småhus, satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten.
● Satsning på transportmiljöpool och ökad andel fossilfria fordon, utredningar för att 
etablera infrastruktur för förnybara bränslen.
● Satsning på utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
● Kartläggning av ekosystemtjänster, organisation för friluftsliv har etablerats, 
fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik.
● Blåplan färdigställts och vattensamordnare etableras på heltid.
● System som möjliggör uppföljning av miljökrav införts, intern grupp formerats som 
resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar.
● Hållbarhetsutbildning i alla verksamheter, hållbarhetsprogram i större projekt och 
hållbarhetsbedömningar för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, 
avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser från byggaktörer i Kristineberg, 
miljöfrågor märkbara i kulturhusets bibliotek och programverksamhet, 
utvecklingsarbete för att stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar 
utveckling.
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Konsekvenser för hållbar utveckling
I enlighet med kommunens miljö- och klimatpolicy samt miljöledningssystem ska 
kommunen ständigt förbättra miljöarbetet genom att ta fasta på resultaten av 
regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Miljöredovisningen, som ger en samlad 
bild, är en viktig del i detta. Policyn och miljöledningsstandarden betonar även vikten 
av att öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan, i 
syfte att genom kommunikation och dialog motiverar invånare och de som verkar i 
Vallentuna att agera klimat- och miljömedvetet.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Satbschef Miljöstrateg

Expedieras till:
Akten

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

visningen och fokuserar på kommunens systematiska miljöarbete och framsteg mot 

kommunens miljömål och inriktningar för miljöarbetet. Redovisningen utgår från 

förvaltningarnas uppföljning och nämndernas verksamhetsberättelser och har 

sammanställts av Ann Wahlström, miljöstrateg. 

 

Framsida: Angarnsjöängen, nyårsafton 2020. Under pandemiåret har antalet besökare 

i naturområden ökat markant. 
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Vallentuna kommun prioriterar miljöarbetet. Kommunen är certifierad enligt miljöled-
ningsstandarden ISO 14001. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på det 
systematiska miljöarbetet – och att kommunen åtagit sig att ständigt bli bättre.  

Arbetet under 2020 har utgått från kommunens miljö- och klimatstrategi och kommunens 
tudelade miljömål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar:  
I) Kommunens egen miljöpåverkan ska minska, II) Invånarnas och företagens möjligheter 
att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Strategins sju inriktningar fungerar som ett 
paraply för andra redan fastställda styrdokument och allt miljöarbete som kommunen 
bedriver. Viktiga miljöaktiviteter under året 2020 är i korthet:  
 

● Ny Avfallsplan 2021-2032 beslutades av kommunfullmäktige i oktober. 
Flera satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten 
har genomförts, till exempel för inventarier och IT-utrustning. Fullmäktige  
har beslutat om obligatoriskt matavfallsinsamling för småhus. 

● Med stöd av det regionala projektet "Fossilfritt 2030" har ett intensivt 
arbete pågått under året. En satsning har gjorts för att öka andelen fossilfria 
fordon i kommunens verksamheter och en transportmiljöpool har förberetts. 
Utredningar för att etablera tankställe för biogas och eventuellt vätgas pågår. 

● 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 en satsning på 
utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola genomförts. 

● Kartläggning av ekosystemtjänster har arbetats fram för att ge underlag till 
fysisk planering och exploateringar. Flera åtgärder för att gynna biologisk 
mångfald i parker och kommunägd natur har genomförts. En förvaltnings-
överskridande organisation för friluftsliv har etablerats och planerat inför 
Friluftslivets år 2021. Fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik. 

● Blåplan för Vallentuna kommun passerade under hösten kommunstyrelsen 
för behandling i fullmäktige. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i 
kommunen har fått ett märkbart uppsving och från årsskiftet etableras 
kommunens funktion för vattensamordnare på heltid. 

● Ett avtalsuppföljningssystem har införts, där bland annat miljökrav kan 
följas upp. CEUpp-gruppen, för Cirkulär Ekonomi i Upphandling, har 
formerats som resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar. 

● En hållbarhetsutbildning genomfördes under våren av alla avdelningar. 
Arbete med hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar 
för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner pågår. Byggaktörer i 
Kristineberg har upprättat avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser. 
Miljöfrågorna har tydligt genomslag i kulturhusets bibliotek och program-
verksamhet. Utvecklingsarbete för att stödja det pedagogiska arbetet med 
lärande för hållbar utveckling pågår. 
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‒
Arbetet under 2020 har följt kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av 
fullmäktige i oktober 2019. Kommunens övergripande miljömål utgår från det första 
målet i Kommunplanen (Figur 1). Strategin har sju inriktningar och fungerar som ett 
paraply för andra redan fastställda styrdokument och allt miljöarbete som kommunen 
bedriver. Strategins inriktningar ger underlag till nämndernas årliga mål och 
förvaltningarnas planering av verksamheten.  

Vallentuna kommun har nu har erforderlig styrning och tillräckliga underlag för 
miljöåtgärder. De övergripande utmaningarna handlar om klimatomställning och 
infrastruktur för förnybara bränslen, omställningen till cirkulära system med ökat 
återbruk och återvinning, samt samverkan med olika intressenter för bättre vattenkvalitet. 

Bedömningen är att samtliga förvaltningar gjort betydande insatser för att minska 
verksamhetens egen miljöpåverkan. Beroende på kärnverksamheten har flera 
förvaltningar även tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt i det utåtriktade arbetet att 
underlätta för invånare, kunder, elever, föreningar och företag att göra miljömässigt 
hållbara val. 
 

 

FIGUR 1. MILJÖMÅL OCH INRIKTNINGAR. 

Kommunens miljömål utgår från Kommunplanen och miljöarbetet styrs av de sju inriktningarna.  

 

Miljö ingår i ordinarie styrning och planering. Ett brett och systematiskt miljöarbete har 
etablerats inom hela kommunen, med stöd av kommunens miljöledningssystem som är 
certifierat enligt standarden ISO 14001.  

Nämnderna har i de årliga verksamhetsplanerna formulerat mål 
och prioriteringar för 2020 med utgångspunkt i miljö- och klimat-
strategin. Flera nämnder har också knutit nyckeltal/indikatorer till 
nämndsmålen. Det har stärkt den gröna tråden då miljöfrågorna 
tydligt integreras i kommunens styrmodell och verksamhetsstöds-
system för förvaltningarnas målstyrda aktiviteter och kvalitets-
arbete. Med stöd av miljö- och klimatstrategin finns ett ökat fokus 
på verksamheternas indirekta miljöpåverkan, där kommunen på 
olika sätt påverkar andra aktörer.  
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Miljönätverket 

Intresset för miljöfrågor hos medarbetarna är påtagligt. Miljöombuden fyller viktiga 
funktioner i att initiera och stödja miljöarbetet i sina respektive verksamheter. Det interna 
nätverket underlättar nya samarbeten och spridning av goda exempel, vilket var fokus för 
ett miljöombudsmöte på våren. Miljöombuden på berörda förvaltningar har även bidragit 
genom en enkät om hur avfallshanteringen fungerar i verksamheterna. 

Miljöombudens roll och uppgifter diskuteras återkommande i miljönätverket och varje 
ombud ska ta upp frågan med sin chef i den individuella utvecklingsplanen. Den kanske 
viktigaste uppgiften för miljöombuden är att se till att miljöfrågor tas upp i planering av 
aktiviteter i verksamheten. Under hösten arrangerades ett kommungemensamt 
miljöombudsmöte med fokus på verksamhetsplanering, vilket följdes av fördjupade 
diskussioner på flera förvaltningar. 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. 

Revision och utvärdering 

I vårens miljörevision av Svensk Certifiering AB fick kommunen huvudsakligen positiva 
omdömen. En avvikelse noterades, som handlade om att kommunens egna mål och 
riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 2030 inte följts när dieselbilar köpts in. Ett 
hinder är att infrastrukturen för förnybara bränslen brister i Vallentuna, läs mer under 
inriktningen Energi och fossilfrihet. Revisionen lämnande ett antal generella 
förbättringsområden, bland annat att hantering och riktlinjer för källsortering är fortsatt 
utvecklingsområde inom kommunens verksamhet; att internkontrollen kan utvecklas med 
konkreta verktyg för att skapa samsyn mellan verksamheter om hur 
uppföljningsparametrar ska bedömas och hanteras; behov av att följa upp hur  invånare 
och andra intressenter konkret uppfattar kommunens kommunikation kring miljöarbetet; 
samt att målstyrning generellt kan stärkas, då målstyrning bedrivs med olika intensitet i 
olika verksamheter.  

I rankningen av Sveriges miljöbästa kommun föll Vallentuna i år till plats 152. Den 
främsta orsaken till den sämre placeringen bedöms vara att utsläppen av växthusgaser 
ökat i Vallentuna under åren 2016-2017. Den allra största ökningen står transporterna för, 
framför allt personbilar. En anledning kan vara att Roslagsbanan varit avstängd för 
utbyggnad av dubbelspår. 
 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Placering i Aktuell Hållbarhets ranking  
Sveriges miljöbästa kommun 

233 202 84 67 152 
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Vallentuna kommun förebygger att avfall uppstår samt återanvänder 
och återvinner för att få såväl miljömässig som ekonomisk nytta. 
Kommunens egna verksamheter ska vara ett föredöme genom att 
källsortera, minska det osorterade avfallet och matsvinnet. Kommunen 
hanterar farligt avfall så att hälsorisker och miljöpåverkan minimeras. 

Vallentuna kommun underlättar för invånare och företag att minska 
avfallsmängderna, återvinna och göra resurseffektiva val. Insamling av 
matavfall och materialåtervinning ska öka. Kommunen stimulerar 
återbruk och främjar kretsloppslösningar för cirkulär ekonomi. 
Kommunen verkar för minskad nedskräpning i hela Vallentuna och tar 
ansvar för nedskräpning på allmänna platser.  

Drygt hälften av kommunens verksamheter källsorterar (se nyckeltal). Andelen ökar men 
är inte tillräcklig, i synnerhet som några verksamheter sorterar en eller ett fåtal fraktioner. 
En enkät för att kartlägga verksamheternas behov och möjligheter till god avfallshantering 
för personal, kunder och elever besvarades av ett 90-tal kommunala enheter och privata 
skolor och förskolor under våren. Hindren för fungerande källsortering består av såväl 
budgetbegränsningar som lokaler. Systematiskt arbete för att alla verksamheter ska kunna 
källsortera och hantera farligt avfall enligt konstens alla regler pågår, med sikte på att ta 
fram förslag för praktiska lösningar för alla verksamheter under första tertialen 2021. 
Framtagande av lämpliga källsorteringsmoduler för användning på offentliga platser 
utomhus håller också på att tas fram. 

Arbetet med att minska matsvinnet i måltidsverksamheten har inte uppnåtts i förväntad 
grad. Under 2020 har en modell för matsvinnsmätningar tagits fram med stöd av 
Livsmedelsverkets verktyg. För att minska på matsvinnet behövs bred samverkan mellan 
kökspersonal, elever/matgäster, pedagoger som påverkar schemaläggning och trivseln, 
samt med lokalstrateg som kan påverka matsalsmiljön. Ett samarbete med globala 
elevrådet för att minska matsvinnet initierades i slutet av året och nya former för att 
arbeta med matsvinn tas fram för 20211. 

Sedan sommaren 2019 har kommunen avtal med ett externt företag för återbruk och 
återvinning av IT-utrustning. Under 2020 beräknas detta har minskat miljöpåverkan med 
drygt 13 ton CO2. En viktig aspekt, även om statistik över mängder saknas, är även att 
mineraler och sällsynta jordartsmetaller kan återanvändas i nya produkter. Återbruk av 
IT-utrustning har därtill ekonomiska fördelar för kommunen.  

Den interna webbtjänsten REKO för återbruk av till exempel möbler och prylar i 
kommunens verksamheter har marknadsförts intern under året, liksom möjligheten att 
köpa begagnade möbler via en av kommunens upphandlade leverantörer. Bland annat 

                                                        

1 Vallentuna valdes i februari 2021 ut som en av fyra kommuner till utvecklingsmiljöer i ett nationellt projekt 
för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem. 
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hade en chefsdag i september ett dedikerat block om prylbantning och återbruk där 
deltagarna fick uppdrag att lägga ut annonser på REKO. 

Insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall är en viktig och 
lagstadgad uppgift för kommunerna. En ny Avfallsplan 2021-2032 beslutades i 
kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen främjar ett cirkulärt system och är 
vägledande för såväl kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare.  

Vallentuna har en stor andel småhus och barnfamiljer, vilket generellt sett leder till 
relativt mycket avfall. I jämförelse med Sveriges övriga kommuner visar Vallentuna svaga 
resultat vad gäller mängder av hushållsavfall och farligt avfall samt andel som återvinns2, 
som inte enkelt kan förklaras av demografiska och geografiska förhållanden. Vallentuna 
bör göra en analys av jämförbara kommuner i syfte att identifiera framgångsrika åtgärder.  

Invånarna i Vallentuna slängde 441 kg avfall per invånare år 2020, vilket är en betydande 
minskning från 462 kg per invånare året innan. Resultatet är särskilt positivt eftersom till 
exempel mängderna av förpacknings- och matavfall ökade på grund av ändrade 
levnadsvanor under pandemin. Andelen hushållsavfall som återvinns ligger på en jämn 
och relativt låg nivå de senaste åren (se nyckeltal). I jämförelse med övriga kommuner 
ligger Vallentuna i den sämsta tredjedelen3. En anledning kan vara att det finns få 
återvinningsstationer som driftas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen vilket bidrar 
till att större mängd förpackningar hamnar i restavfallet istället för att återvinnas. Det 
saknas återvinningsmöjligheter för boende i Lindholmen då områdets återvinningsstation 
flyttades i samband med en ombyggnation.  

Insamlingen av matavfall från hushållen har under året ökat till cirka 33 procent. Det är 
dock svårt att nå målen i avfallsplanen om 50 procent återvinning av matavfallet. I Avfall 
Sveriges kommunindex 2020 gällande bästa avfallsverksamhet håller Vallentuna 
placering 108 av 248 kommuner. I Håll Sverige Rents kommunindex klättrar kommunen 
till plats 14 av 290 kommuner.  

Prognosen på några års sikt är att mängderna restavfall kommer minska då andelarna 
som återvinns bör öka betydligt. SÖRAB arbetar med att etablera Vallentuna Returpark 
som kommer underlätta återvinning och återbruk för invånarna. Fastighetsnära insamling 
av förpackningsavfall ska införas nationellt. Kommunfullmäktige har fastställt reviderad 
avfallstaxa som bland annat ger incitament för sortering av matavfall. Kommunstyrelsen 
beslutade i juni 2020 om att förbereda införande av obligatoriskt matavfallsinsamling från 
enbostadshus 2021. Renhållningsfunktionen förstärks nu och två tjänster blir tre.  
 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel kommunala enheter med källsortering4 34 % 36 % 38 % 40 % 52 % 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, andel5 

29 % 29 % 31 % 33 % 32 % 

                                                        

2 Nyckeltal för avfallsmängder/invånare av olika fraktioner samt andel hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning inklusive biologisk behandling. Källa: Kolada och Avfall Sverige. 
3 Jämföraren på Kolada.se, nyckeltal Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning. 
4 Kommunala verksamheter med källsortering av åtminstone en fraktion papper eller förpackningar, vid 
utgången av 2019 sorterade 51 av 128 enheter. Källa SUEZ. 
5 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Källa: Avfall 
webb 
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Vallentuna kommun arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan 
och nå visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser. Kommunen ska 
ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar i 
planering och uppförande av bebyggelse. Kommunen effektiviserar och 
minskar energianvändningen löpande och samtliga verksamheter ska bli 
fossilbränslefria.  

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att underlätta för invånarna att 
minska sin klimatpåverkan. Kommunen använder den fysiska 
planeringen för att minska samhällets klimatpåverkan och säkerställa 
klimatanpassning. Kommunen främjar privatpersoners, föreningars och 
företags arbete med hållbara resor, omställning till fossilfrihet, 
energieffektivisering och produktion av förnybar energi. 

Tjänsteresor med kommunens fordon, transporter och energiförbrukning i kommunens 
lokaler är tre områden där Vallentuna kommun arbetar med att minska den egna 
verksamhetens klimatpåverkan. Det går dock inte att bedöma om klimatpåverkan totalt 
sett minskat under året.  

Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibespar-
ingar i kommunens fastigheter. Energiförbrukningen för uppvärmning i kommunens 
fastigheter var 2020 den lägsta hittills. Energiförbrukningen minskar kontinuerligt 
beroende dels på energiåtgärder som har vidtagits i kommunens anläggningar och dels på 
nybyggnation av mer energisnåla byggnader. Den graddagskorrigerade förbrukningen har 
minskat med 12,4 procent den senaste 5-årsperioden, från 107,4 kWh/m2 år 2016 till 94,1 
kWh/m2 år 2020 (se nyckeltal).  

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som inkluderar stöd 
för omställning till fossilfri fordonsflotta. En satsning har gjorts under året för att öka 
andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta. Andelen miljöklassade personbilar är 69 
procent och den totala andelen, när även lätta lastbilar är inräknade, är 59 procent6. 
Kommunen har fem rena elbilar i drift i verksamheten.  

Cykelgarage för såväl tjänstecyklar som personalens egna cyklar har byggts i kommun-
husets garage. Kommunens transportmiljöpool blev klar att tas i drift och förväntas öka 

                                                        

6 Uppgifter från Miljöfordon Sverige via miljofordonsdiagnos.se. Statistiken används för nyckeltal i Kolada, 
dock är det viss eftersläpning på uppdateringen av nyckeltalet. 
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andelen miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade 
fordon och på sikt minska fordonsflottans storlek.  

Samtidigt har utsläppen från kommunens tjänsteresor med bil ökat något (se nyckeltal). 
Hemtjänsten, som står för merparten av bilkörningen i kommunen, nyttjar fler så kallade 
SUV:ar och några elhybridfordon har ersatts av gas-bensinhybrider med högre utsläpp – i 
synnerhet som de i väntan på tankställe för biogas drivs av bensin. En orsak är att 
verksamheten på landsbygden ska vara säkerställd även i händelse av extremväder.  

Hemtjänstens körsträckor har ökat med 20,3 procent under året, medan övriga 
verksamheter inom Socialförvaltningen har minskat med 41 procent. Orsaken till detta 
finns förmodligen att finna i effekter av pandemin, där hemtjänsten får ökade resor medan 
andra verksamheter minskar resorna för att minimera risken för smittspridning. 

Utsläppen av växthusgaser i Vallentuna ligger på drygt 3 ton per person och år, ej inräknat 
utsläpp kopplat till konsumtion eller utrikesresor. I jämförelse med Sveriges övriga 
kommuner är det relativt bra och till stor del beroende på avsaknaden av industrier och 
dylika större enskilda utsläppskällor.  

Omkring hälften av utsläppen kommer från transporter och merparten från personbilar. 
Vallentuna tillhör de relativt få kommuner där utsläppen ökade något 2017 (se nyckeltal). 
En orsak är eventuellt Roslagsbanans avstängning men kommunen saknar också 
infrastruktur för förnybara bränslen såsom biogas.  

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt 
"Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för 
utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utredning av etablering av tankställe 
för biogas och eventuellt vätgas i Vallentuna har startat. En enkät till lokala företag gick 
under sommaren för att samla underlag om företagens förutsättningar för förnybara 
bränslen. Endast ett fåtal svarade, men svaren ger ändå signaler om att företagen vill ställa 
om till främst eldrift och att bristande möjligheter att ladda och att tanka förnybart 
hindrar omställningen till förnybart i företagens fordon. Flera företag är intresserade av 
att samverka kring fordonsladdning och ett par företag av samverkan kring biogas.  

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten bland 
annat för att utveckla kollektivtrafiken. Utredning av stombusslinje mellan Arninge och 
Upplands Väsby via Vallentuna pågår, liksom förberedelser för uppstart av anropstyrd 
kollektivtrafik i delar av kommunen.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och 
cykelpendling. Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politisk antagen men ett 
underlag för att utveckla cykelvägar inom kommunen. Under 2020 har en förstudie och 
projektering tagits fram för en första etapp för gång- och cykelväg mellan Vallentuna och 
Karby/Brottby. En andra etapp med förlängning till Össeby Garns kyrka utreds och 
förhandlingar av mark pågår. Detaljprojektering är klar för en gång- och cykelväg norr om 
Lindholmen, byggstart avvaktar detaljplan för Lindholmen-Strömgården. Anläggande av 
gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen och asfaltering av cykelväg söder om 
Kragstalund avvaktar Roslagsbanans färdigställande. 

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att anläggas, 
under året har en infartsparkering färdigställts vid Kragstalunds station. Det finns planer 
på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i Kragstalund. 
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Under ett par veckor i november kommunicerade kommunen på klimattemat och ordnade 
fyra webbinarier, öppna för såväl medarbetare som allmänheten, med fokus på fossilfria 
transporter. Ett digitalt program med klimataktiviteter för elever och ungdomar delades 
till gymnasiet, grundskolor och fritidsgårdar. 
 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Energiförbrukning för uppvärmning, 
graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2 

107,4 104,2 104,3 96,8 94,1 

Koldioxidutsläpp kommunens bilar per körd km7 - 103 98 99 102 

Energiförbrukning ishallar (MWh) - - 2 032 2 190 1 728 

Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv.8 3,04 3,32 3,16 - - 

  

                                                        

7 Genomsnittligt utsläpp per körd kilometer totalt för kommunens samtliga fordon med digital körjournal, 
beräknat utifrån faktiska körsträckor och utsläppsschablon för respektive fordon. 
8 Utsläppstatistiken har två års eftersläpning, nyckeltalet visar senast tillgänglig data. Källa: Nationella 
Emissionsdatabasen/Sveriges Officiella Statistik. 
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Vallentuna kommun har en hög medvetenhet om kemikalier och 
arbetar löpande för minskad användning och minskade utsläpp av 
kemikalier. Kommunen prioriterar utfasning av potentiellt skadliga 
kemikalier. Barn och ungdomar ska inte utsättas för farliga 
kemikalier i vardagen. Kommunen strävar efter att minska 
plastanvändningen, ersätta plast och syntetiska textilier med 
miljösmartare alternativ samt att köpa in och använda biobaserad 
eller återvunnen plast. 

Vallentuna kommun bidrar till att öka medvetenheten kring 
kemikalier och plast hos privatpersoner och företag. Kommunen 
prioriterar tillsyn och rådgivning kring kemikalier. Kommunen 
prioriterar, som markägare, exploatör och tillsynsmyndighet, att 
arbeta för att förorenade områden ska inventeras, riskbedömas 
och efterbehandlas på lämpligt sätt. 

De verksamheter som använder kemikalier arbetar systematiskt med att minska risker för 
miljö och hälsa, i enlighet med kommunens kemikalierutin. Kemikaliearbetet överlappar 
med arbetsmiljöarbetet och regleras också enligt såväl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. 
Kommunen ställer kemikaliekrav i upphandlingar, inte minst arbetar Samhällsbyggnads-
förvaltningen med att ställa miljökrav i byggande genom att använda verktyget Byggvaru-
bedömningen (BVB).  

Kommunen arbetar föredömligt för att minska spridningen av mikroplast från 
konstgräsplaner. Mindre grusplaner anläggs succesivt med återbrukat konstgräs som fylls 
med sand istället för granulat för att minimera mängden mikroplaster. Arbete pågår för 
att minska spridningen av mikroplast via dagvattenbrunnar. 

Några omsorgsverksamheter har tidigare sett över inköp och förbrukning av engångsart-
iklar i syfte att minska plastanvändningen. I pandemins spår har behovet av hygien-
material ökat och det har inte alltid varit möjligt att ersätta plast eller ens köpa in de 
miljövänligaste alternativen, då efterfrågan varit mycket hög i samhället. Nya tag för att 
minska förbrukningen av plast och engångsartiklar kan tas när läget normaliseras. 

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.  



 

 

13 

Kommunen bedriver rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksam-
heter som bland annat syftar till att minska kemikalieanvändningen och säkerställa en 
korrekt hantering av kemikalier och avfall. Under 2020 har färre planerade tillsynsbesök 
genomförts på grund av coronapandemin. 

Biblioteket har under året ”plastbantat” med ett initiativ som förtjänar att särskilt lyftas 
fram för dess signalvärde. För att ersätta bokkassar i plast skapade biblioteket vackra 
lånetygpåsar av återbrukade tygrester. Tack vare en artikel i lokaltidningen har även 
biblioteksbesökare bidragit med egensydda tygpåsar, efter mönster som biblioteket 
tillhandahåller. 
 

NYCKELTAL 

Nyckeltal kopplat till inriktningen har ännu inte utvecklats för nämndernas mål i 
verksamhetsplanerna. 

 

 

FIGUR 2. MILJÖSMART. 

Vallentuna bibliotek och biblioteksbesökare har skapat lånetygpåsar som alternativ till  bokkassar i plast. 
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Vallentuna kommun säkrar ekosystemtjänster och en långsiktigt hållbar 
grön infrastruktur, med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv, genom 
såväl skydd som hållbart brukande och nyttjande. Vallentunas identitet, 
rika historia och attraktivitet stärks genom att naturmiljöer, värdefulla 
kulturmiljöer, landskapskaraktärer och tätortsnära grönstrukturer 
bevaras, förvaltas och används som en resurs vid utveckling.  

Vallentuna kommun tillvaratar vårt kultur- och natursköna läge och 
strävar efter att bli en regional knutpunkt för människor som vill vistas i 
natur. Kommuninvånare och besökare har god tillgång till olika typer av 
grönområden och kulturmiljövärden, anläggningar för ett rikt friluftsliv, 
naturvägledning och upplevelser av naturen i såväl tätort som på 
landsbygd. Kommunen underlättar och uppmuntrar friluftsliv och 
vistelse i natur för att bidra till ökad miljömedvetenhet och bättre 
folkhälsa. 

Under året har intern samverkan mellan förvaltningarna kring friluftslivsfrågor etablerats. 
En utredning av hur kommunen kan ställa miljömässiga krav på arrendatorer av 
kommunens mark landade i att intresserade arrendatorer bedöms utifrån bäst 
miljöpåverkan. Vilka miljöaspekter som bedöms beror på marktyp och kan handla om 
prioritering av ekologisk odling på jordbruksmark, åtaganden i närområdet som gagnar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, eller betestryck. 

Hänsyn till natur och ekosystemtjänster är en viktig aspekt i fysisk planering. Under året 
har grundliga kommunövergripande kartläggningar av ekosystemtjänster gjorts för att ge 
underlag för pågående och kommande fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och 
exploateringar. Som underlag till den pågående fördjupade översiktsplanen i Västra 
Vallentuna har en områdesspecifik analys av ekosystemtjänster tagits fram, för att 
möjliggöra tillräcklig hänsyn till ekosystemen och dess värden. 

En positiv konsekvens av pandemin är att kommuninvånarnas nyttjande av natur och 
anläggningar för friluftsliv ökat kraftigt. Flera konkreta aktiviteter pågår och planeras med 
sikte på Friluftslivets år 2021. Under hösten har kommunen sökt statligt bidrag från lokala 
naturvårdssatsningen, LONA, för utveckling av skolskogar vid kommunens grundskolor; 
upprustning av Roslagsleden; förstudier och projektering av friluftsområde i Gävsjödalen; 
tillgänglighetsanpassning kring Ubbysjön; samt för att öppna upp naturcentrum i 
Örstastugan vid Angarnssjöängen. Dialog förs med Länsstyrelsen som förvaltar den 
statligt ägda Örstastugan för att få till stånd erforderliga renoveringar och kommunen 
planerar att etablera naturskoleverksamhet i stugan.  
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Natur- och kulturmiljöer med anläggningar har inventerats med fokus på tillgänglighet för 
personer med funktionshinder. Inventeringen har resulterat i åtgärder för att öka 
framkomligheten och i kommunikation kring tillgängliga miljöer och promenader.  

Läsåret 2019-2020 startade ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar med syfte att 
stärka arbetet med miljö, natur, friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan och dessutom 
att lyfta personalen på fritidshemmen som en resurs i miljö- och folkhälsoarbetet. Under 
hösten 2020 har 120 pedagoger på kommunens fritidshem gått den skräddarsydda 
utbildningen ”Friluftsliv och utomhuspedagogik”, vilket möjliggjorts av LONA-bidrag. 
Syftet med kompetensutvecklingen har varit att ge personalen ökad kunskap så att de kan 
använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av fritidshemmens ordinarie 
verksamhet utifrån kunskapen att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, 
inlärning och omtanke för miljön.  

Under sommaren påbörjade kommunen en ny metod där betande får bekämpade den 
invasiva växten jätteloka, vilket fick önskat resultat. Parken vid Fornminnesvägen har 
upprustats till en ”fruktpark” med syftet är att gynna biologisk mångfald, främst insekter 
och fåglar, samt att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla åldrar, där 
besökare på sikt kan plocka bär och äpplen för eget bruk. Flertalet insekts- och fågelholkar 
har även monterats i parken. Kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald i 
parker och kommunägd natur uppmärksammades nationellt under hösten då det andra 
svenska fyndet av vandrarklokrypare hittades i en av kommunens faunadepåer. 
 

NYCKELTAL 

Nyckeltal kopplat till inriktningen har ännu inte utvecklats för nämndernas mål i 
verksamhetsplanerna. 

 

 

FIGUR 3. NATURPEDAGOGIK. 

Hösten 2020 deltog 120 fritidspedagoger i utbildningen ”Friluftsliv och utomhuspedagogik”, för att få kunskaper  

och mod att använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av fritidshemmens ordinarie verksamhet.  
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Vallentuna kommun verkar för god vattenkvalitet och säkerställer sina 
åtaganden för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Medveten 
vattenplanering i Vallentuna skapar förutsättningar för att bevara och 
stärka en mångfald av arter och livsmiljöer i sjöar och vattendrag, 
stärker natur- och rekreationsvärden, samt minimerar risken för att 
vattenkvaliteten i kommunens vatten försämras. Vattenmiljöernas 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, förvaltas och 
användas som en resurs vid utveckling.  

Vallentuna kommun samverkar med markägare, verksamhetsutövare, 
företag, föreningar och grannkommuner för att motverka och åtgärda 
övergödning och föroreningar. Kommunen erbjuder proaktiv tillsyn och 
rådgivning. Kommunen främjar initiativ till att restaurera och återskapa 
vattenmiljöer till sin naturliga form och funktion. 

Blåplan för Vallentuna kommun passerade under hösten kommunstyrelsen för behandling 
i fullmäktige9. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet 
aktiviteter och från årsskiftet etableras kommunens funktion för vattensamordnare på 
heltid.  

Tillsyn enligt miljöbalken är ett centralt beting för kommunerna i vattenförvaltningen. 
Kommunens tillsyn av enskilda avlopp har fått förstärkning och är tillsammans med den 
aktiva tillsynen på lantbruk och hästgårdar viktiga insatser för att minska övergödningen 
av sjöar och vattendrag. Under året har 175 avlopp inventerats (se nyckeltal) och även 
tillsyn på dagvatten har prioriterats. 

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan har bland annat tagit fram uppdaterat underlag 
för vattenvårdsåtgärder i ett så kallat åtgärdsbibliotek. Ett gödselwebbinarium riktat till 
hästhållare genomfördes under Vallentuna kommuns ledning inom Åkerströmmens 
avrinningsområde. En utredning av juridiska och hydrologiska förutsättningar i 
Åkerströmmen har genomförts med stöd av bidrag från den statliga lokala 
naturvårdssatsningen, LONA. En enkät skickades ut till 186 markägare, med frågor och 
kartfunktioner för att samla information om problem och möjligheter kring vattenföring 
och vattenvårdsåtgärder. Parallellt har kommunen medverkat i en förstudie för 
restaurering av Helgösjön, ett markägarinitiativ som fått bidrag från kommunen via 
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Utredningen om Åkerströmmen låg under hösten 

                                                        

9 Blåplanens Strategi för vattenvårdsarbetet antogs av kommunfullmäktige 18 januari 2021. 
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/2.%20bygga%2C%20bo%20och%20milj%C3%B
6/2.11%20planer/2.11.10%20Bl%C3%A5plan%20f%C3%B6r%20Vallentuna%20kommun.pdf 
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till grund för en ansökan om bidrag för fortsatt arbete från lokala vattenvårdsprojekt, 
LOVA10. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en 
åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning13. Vidare håller 
dämmet i Vallentunasjöns södra utlopp på att åtgärdas. I Vallentunasjön har även 12 ton 
vitfisk fångats i reduktionsfisket och miljöprovtagning genomförts. 

Våtmarksparken erhöll drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag och en omstart av 
projektet har initierats. För att realisera lågflödesmuddring av Vallentunasjön i större 
skala har bidrag under hösten sökts från både Baltic Sea Action Plan-fonden och LOVA13. 
En LOVA-ansökan har även gått in för restaurering av Snapptunaån13, med koppling till 
fritidsnämndens projekt för utveckling av Snapptunafältet. Utkast till lokalt 
åtgärdsprogram för Ormstaån finns och ska beredas vidare av förvaltningarna under 2021. 

Förstudie för restaurering av Gävsjön, som tidigare beviljats 200 000 kronor i statligt 
LONA-bidrag, startade i december.  
 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Tillsyn avlopp, antal - - 194 78 175 

Vattendrag med god ekologisk status, 
andel11 

14,3 % 44 % 44 % 44 % 44 % 

 

  

                                                        

10 Kommunens samtliga fyra ansökningar om bidrag för vattenvårdsprojekt fick i början av 2021  
– i hård konkurrens – bifall om totalt cirka 3,65 miljoner kr. Lågflödesmuddring i Vallentunasjön beviljades 
bidrag från Baltic Sea Action Plan-fonden. Hästgödselprojekt i samarbete med Vallentuna ridskola, åtgärder 
i Snapptunaån, samt fortsatt utredning i Åkerströmmen beviljades statligt bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA). 
11 Vattenförvaltningens statusklassning sker successivt i sexårscykler. Data är preliminära fram till slutåret, 
cykel 3 löper 2017-1021. Källa: VISS och Länsstyrelserna. 
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Vallentuna kommun strävar efter att ställa höga miljökrav vid 
upphandling av produkter, tjänster och entreprenader, i synnerhet vad 
gäller miljö- och hälsofarliga ämnen. Kommunen har en helhetssyn på 
hållbarhet i upphandling och strävar efter att tillämpa ett 
livscykelperspektiv. Kommunen prioriterar miljömärkning vid inköp.  

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att stimulera och underlätta för 
invånare och företag att konsumera hållbart. Kommunen främjar 
hållbart företagande, miljöinnovation och livsmedelsproduktion i 
Vallentuna. 

Upphandling är ett viktigt styrmedel för miljö och ett effektivt instrument för att uppnå 
miljömål och bidra till hållbar produktion och konsumtion i samhället. 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. Ett avtalsuppföljningssystem har införts under 
året, där bland annat miljökrav kan följas upp. Utveckling av miljöhänsyn i upphandling 
sker nu också med fokus på cirkulär ekonomi. För att stödja verksamheterna i att ställa 
miljökrav har CEUpp-gruppen – cirkulär ekonomi i upphandling, med representanter från 
förvaltningarna etablerats under hösten. CEUpp-gruppen har kompetensutvecklats under 
hösten och miljöombuden erbjöds under våren en kort utbildning kring att ställa 
miljökrav i upphandlingar. 

En checklista för miljöbedömning togs fram under början av året och används nu i upp-
handlingsprocessen för att hjälpa upphandlande verksamheter att formulera relevanta 
miljökrav. Checklistan har utvärderats av CEUpp-gruppen och görs om under 2021. 

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som bland annat innebär 
strävan att köpa livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med god djurhållning. 
Det gör köken fokuserar på inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade 
livsmedel. Under året fram till 30 november 2020 beräknas måltidsverksamhetens 
livsmedelsinköp motsvara utsläpp av 1,61 kg växthusgaser per kilogram livsmedel (se 
nyckeltal), vilket är betydligt lägre än närliggande kommuners 2,0 CO2e kilogram.  

Konsumtionsfrågor adresseras indirekt gentemot kommuninvånare i olika sammanhang, 
såsom i kulturverksamhetens programutbud, i klimatfrågor och i avfallsarbetet. Inga 
särskilda initiativ kring den privata konsumtionen har dock tagits. 
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I läroplanerna för förskola, skola och gymnasium ingår mål för elevernas kunskaper om 
och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet väckte snart efter att det bildades frågan om 
samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling. I december 2021 började detta konkretiseras då utskottet beslöt att kommunen 
ska utforma förslag till koncept för hållbarhetslöften, med inspiration från Länsstyrelsen i 
Uppsala län. Hållbarhetslöften är frivilliga åtaganden och genom konceptet kan 
kommunen stödja samverkan genom forum som Näringlivsrådet och eventuellt även 
erbjuda verktyg eller metodstöd till mindre företag som så önskar.  
 

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel inköp av ekologiska livsmedel till 
förskolor och skolor 

20%  23 % 30 % 26,8 % 26,9 % 

Skolmatens klimatpåverkan per kilogram 
livsmedel (kg CO2e) 

- - - - 1,61 
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Vallentuna kommun ökar kontinuerligt medarbetarnas miljö-
medvetenhet och miljökompetens. Medarbetarna har bra koll på 
kommunens uppdrag och lagstiftning inom miljöområdet. Kommunen 
följer och kommunicerar effekterna av kommunens miljöarbete med 
hjälp av nyckeltal. Miljöhänsyn och långsiktighet är centralt i hållbar 
samhällsplanering och byggande. 

Vallentuna kommun prioriterar miljö som en del i att öka attraktiviteten 
för invånare och företag. Kommunen har en aktiv kommunikation kring 
tillståndet i miljön, kommunens miljöarbete och information som 
underlättar för invånare och företag att minska sin miljöpåverkan. 
Kommunen levandegör miljöfrågor genom naturvägledning. Kommunen 
tar initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och 
organisationer. Kommunens förvaltningar stödjer skolornas och 
förskolornas pedagogiska arbete med lärande för hållbar utveckling. 

Kommunens miljöutbildning ingår i introduktionen av nya medarbetare och i princip alla 
medarbetare har gjort utbildningen. En hållbarhetsutbildning, med fokus på kommunens 
egna mål och verksamheter samt Agenda 2030, lanserades för alla avdelningar under 
våren. Hållbarhetsutbildningen bidrog till kartläggning av kommunens arbete med 
Agenda 2030. För att stärka bland annat hållbarhetsperspektivet i kommunens beslut har 
konsekvensbedömningar förts in som ett stående avsnitt i kommunens tjänsteskrivelser. 

Strategiska miljöbedömningar av planer och program görs i planprocessen. Hållbarhets-
konsekvensbedömning som beaktar sociala och ekonomiska dimensioner arbetas fram i 
samband med fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna och arbete pågår med 
hållbarhetsprogram i större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. En 
omfattande analys av ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som underlag för 
bland annat fysisk planering (läs mer under inriktningen Natur och landskap). 

En översyn av hur markanvisningsavtal kan ge riktlinjer kring miljöhänsyn har gjorts. En 
checklista för avfallshantering i planprocessen har tagits fram och en Blåplan har 
färdigställts som bland annat utgör underlag för hur den fysiska planeringen kan bidra till 
att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. 

Med avstamp i miljöprogrammet för den nya stadsdelen Kristineberg höll kommunen 
tidigare år flera ”Hållbarhetsdialoger”. Syftet var att byggherrar och andra aktörer skulle 
kunna komplettera och konkretisera vad de vill göra för att tillsammans med kommunen 
skapa den hållbara friluftslivsstadsdelen Kristineberg. Hållbarhetsdialogerna resulterade 
under 2020 i att de sex byggaktörerna i etapp 1, plus kommunen, presenterade egna 
avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser. Vallentuna kommun skapade ett koncept där 
byggaktörernas miljö- och hållbarhetsinsatser kunde nå olika nivåer för sina prestationer. 
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Insatser för miljö och hållbarhet utöver de som tidigare har avtalats tilldelades stjärnnivå. 
De sex byggaktörernas avsiktsförklaringar innehåller totalt 48 insatser på stjärnnivå. 

Den pedagogiska verksamheten med ledning av läroplanerna för förskola, skola och 
gymnasium är den kanske viktigaste nyckeln till ökad miljömedvetenhet i samhället. 
Läroplanerna har flera mål för elevernas kunskaper om och förståelse för natur, miljö och 
hållbar utveckling. Som ett första steg i att stötta pedagogerna har kommunens fritidshem 
ett särskilt miljöuppdrag. Miljöpaket, pedagogiska program med olika miljöteman för 
fritidshemmen, togs fram 2019 och har fortsatt använts i verksamheterna under 2020. 
Många elever har ett stort engagemang i miljöfrågor och materialet har gett fritidsperson-
alen möjlighet att utmana eleverna ytterligare i miljöarbetet. Utvecklingsarbete har startat 
för att bredda de centrala förvaltningarnas insatser för att stödja det pedagogiska arbetet 
med lärande för hållbar utveckling, bland annat med satsning på kemikaliesmart förskola. 

Även Kulturnämndens verksamheter har goda möjligheter att öka allmänhetens kunskap 
och medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och skapa ett 
ökat intresse för dessa frågor. Under året arrangerades kursen Bli klimatinspiratör! 
tillsammansmed ABF. Detta i syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling, hur man 
som invånare kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och hur man kan inspirera 
och engagera andra att göra detsamma. Miljöboktips lyfts fram på egen permanent 
skyltplats i entrén till biblioteket i kulturhuset.  

Vallentuna kommuns årliga miljöstipendium delades ut två gånger under året. I och med 
ett omtag på stipendiet där fullmäktige beslutade om nya kriterier och regler hösten 2019, 
korades Röda korset i Vallentuna och deras second hand-butik Kupan till miljöstipendiat 
2019 i mars och i december utnämndes Sparrens vattenvårdsförening och Klimatsmart 
Vallentuna till stipendiater 2020. 

På vallentuna.se har information om kommunens ambitioner och arbete utvecklats med 
utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin. Kommunens verksamheter är dock generellt 
sett ganska dåliga på att kommunicera sitt miljöarbete och dess resultat. Arbetssätt och 
kanaler för att spegla kommunens verksamhetsuppföljning kan med fördel utvecklas. 
 

NYCKELTAL 

Nyckeltal kopplat till inriktningen har ännu inte utvecklats för nämndernas mål i 
verksamhetsplanerna. 

 

   

FIGUR 4. MILJÖMEDVETNA. 
Röda Korset i Vallentuna utnämndes till kommunens miljöstipendiat 2019 i mars och i december utsågs Sparrens 

vattenvårdsförening till en av de två stipendiaterna 2020, jämte Klimatsmart Vallentuna. 
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 Målet är uppfyllt 

Kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030 och de 17 
globala hållbarhetsmålen är klar och behandlades av kommunstyrelsen i november. 
Den tydliggör kommunens omfattade insatser för ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar utveckling, med ledning av såväl författningar som kommunens mål. 

En hållbarhetsutbildning, med fokus på kommunens egna mål och verksamheter 
samt Agenda 2030, har genomförts och omfattar alla avdelningar. Hållbarhetsutbild-
ningen bidrog till kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030. Syftet med 
såväl kartläggningen som utbildningen är att, förutom att öka medvetenheten, även 
stödja verksamhetsplaneringen. Kommunstyrelsen beslutade under hösten att 
kommunen under nästa år ska söka deltagande i Glokala Sverige, ett kommunika-
tionsprojekt som stödjer kommuner och regioners genomförande av agendan. 

Hållbarhetskonsekvensbedömning arbetas fram i samband med fördjupad översikts-
plan för Västra Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetspro-
gram i större projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner.  

För att stärka bland annat hållbarhetsperspektivet i kommunens 
beslut har konsekvensbedömningar förts in som ett stående avsnitt i 
kommunens tjänsteskrivelser. Tjänsteskrivelserna sammanfattar de 
underlag som ligger till grund för förtroendevaldas beslut i nämnder och fullmäktige. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kommunen ska utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens 
egen miljö- och klimatpåverkan med fokus på hållbar upphandling, ökad 
källsortering och fossilfri energi.  Kommunen ska aktivt minska sin klimatpåverkan 
och nå visionen om noll nettoutsläpp av växthusgaser genom alternativa och 
innovativa energilösningar, energieffektivisering och fossilbränslefria tjänsteresor. 
Vallentuna kommun ska sträva efter att ställa höga miljökrav i upphandling, tillämpa 
ett livscykelperspektiv och prioritera miljömärkning vid inköp. 
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Målanalys 

Ett brett och systematiskt miljöarbete har de senaste åren etablerats inom hela 
kommunen. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, 
upplevs överlag som ett stöd i verksamheterna. Strategin lyfter fram sju 
inriktningsområden och utgör underlag för nämndernas mål. I rådande ekonomiskt 
läge är tydliga prioriteringar via nämndernas verksamhetsmål mycket viktiga för 
förvaltningarnas resurssättning och avvägningar i miljöarbetet. 

Systematiskt miljöarbete 

Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör årligen en undersökning av kommunernas 
miljöarbete. Vallentuna kommun har stadigt förbättrat resultatet de senaste fem åren, 
från plats 233 år 2016 till 67 år 2019, men föll i år till plats 152. En orsak till årets 
tapp är att kommunen missat att svara på den årliga rapporteringen om vattenfrågor 
till Vattenmyndigheterna. Kommunen har nu stärkt rutinerna för att säkerställa att 
uppföljningen till statliga myndigheter fungerar. I jämförelse med andra kommuner 
kan Vallentuna också förbättra insamlingen av matavfall och öka källsorteringen. Den 
främsta orsaken till den sämre placeringen bedöms dock vara att utsläppen av 
växthusgaser ökat i Vallentuna under åren 2016-2017. Den allra största ökningen står 
transporterna för, framför allt personbilar. En anledning kan vara att Roslagsbanan 
varit avstängd för utbyggnad av dubbelspår. 

Certifieringen av kommunens miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 
innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Vårens miljörevision som 
genomfördes av externt företag resulterade i ett flertal positiva iakttagelser, 24 
förbättringsförslag samt en mindre avvikelse. Miljörevisionens avvikelse handlar om 
att ett antal dieselbilar har köpts in till verksamheter, främst lätta lastbilar, vilket inte 
är i linje med kommunens egna mål och riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 
2030. En orsak till att dieselbilar har köpts in är att möjlighet att tanka biogas saknas 
i Vallentuna. En viktig förutsättning för att öka antal miljöbilar är att det finns 
möjlighet till att ladda el eller tanka biogas.  

Kommunens miljönätverk träffas regelbundet. Vårens fokus låg på uppföljning av 
miljöarbetet och förvaltningarna presenterade goda exempel, bland annat arbetet 
med återbruk och återvinning av IT-utrustning, utvecklingen av friluftsarbetet, samt 
fritids miljöuppdrag. Höstens fokus låg på samarbete och miljöaktiviteter i 
verksamhetsplaneringen. 

I kommunens utvecklingsprogram för chefer och medarbetare har hållbar utveckling 
med stöd av Agenda 2030 införts, med särskilt fokus på cirkulär ekonomi i 
kommunens verksamheter. 

Energi och fossilfrihet 

Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 
som inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för 
utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. Cykelgarage för 
såväl tjänstecyklar som personalens egna cyklar har byggts i 
kommunhusets garage. Kommunens miljötransportpool är klar att 
tas i drift och förväntas öka andelen miljövänliga transportslag 
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inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska 
fordonsflottans storlek. Bokningssystemet är konstruerat så att cyklar kommer upp 
först om bokningen inte rör längre sträckor. Med hjälp av digitala körjournaler i 
kommunens fordon tas statistik om bland annat koldioxidutsläpp fram som underlag 
för förbättringsarbetet. En satsning har inletts med siktet på att nå 63 procent 
miljöbilar i kommunens fordonsflotta.  

Prognosen för energieffektiviseringar i de kommunägda fastigheterna visar att de 
kommer att uppnås utifrån målsättningen för 2020. Ett förslag till plan med nya 
målsättningar inför 2030 har tagits fram. 

Kommunens dataservrar har flyttats från egna lokaler i kommunhuset till ett nybyggt, 
miljösmart datacenter i Bällstaberg. Centret använder endast förnybar energi och 
värmeenergin som genereras av serverdriften leds in i fjärrvärmenätet i Vallentuna.  

Hållbar upphandling 

Kommunen arbetar med att öka miljöhänsynen vid upphandling och 
inköp. Ett avtalsuppföljningssystem har implementerats, där bland 
annat miljökrav kan följas upp. Utbildningsinsatser genomförs kring 
att ställa miljökrav i upphandlingar. Utveckling av miljöhänsyn i 
upphandling sker nu också med fokus på cirkulär ekonomi. För att 
stödja verksamheterna i att ställa miljökrav har CEUpp-gruppen – 
cirkulär ekonomi i upphandling, med representanter från förvaltningarna etablerats 
under hösten. CEUpp-gruppen har påbörjat en översyn av stödjande processer och 
dokument för att underlätta arbetet med miljökrav i upphandlingar. 

Återvinning och återbruk 

Systematiskt arbete för att möjliggöra för kommunala verksamheter att införa 
källsortering pågår. En enkät för att kartlägga verksamheternas behov och 
möjligheter till källsortering för personal, kunder och elever besvarades av ett 90-tal 
kommunala enheter och privata skolor och förskolor under våren. Resultaten pekar 
på att omkring hälften av verksamheterna har fungerande källsortering för såväl 
medarbetare som kunder, besökare och elever. Analysarbete pågår 
med sikte på att ta fram förslag för praktiska lösningar som möjliggör 
källsortering i alla verksamheter under första tertialen 2021.  

Sedan sommaren 2019 har kommunen avtal med ett externt företag 
för återbruk och återvinning av IT-utrustning. Den IT-utrustning 
som först samlades in var gamla, uttjänta enheter som gick till 
återvinning. Under året har andelen återbrukbara IT-enheter ökat kraftigt och 
hundratals enheter har kunnat återanvändas, Under 2020 beräknas detta har 
minskat miljöpåverkan med drygt 13 ton CO2. En viktig aspekt, även om statistik över 
mängder saknas, är även att mineraler och sällsynta jordartsmetaller kan 
återanvändas i nya produkter. Återbruk av IT-utrustning har därtill ekonomiska 
fördelar för kommunen.  

Den interna webbtjänsten REKO för återbruk av till exempel möbler och prylar i 
kommunens verksamheter har marknadsförts intern under året. Bland annat hade en 
chefsdag i september ett dedikerat block om prylbantning och återbruk där 
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deltagarna fick uppdrag att lägga ut annonser på REKO. I september genomfördes 
även webbinariet Hållbarhet i kommunkoncernen med fokus på cirkulär ekonomi. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Kommunen ska underlätta för invånare och företag att göra miljömässigt hållbara val 
och minska sin klimatpåverkan. Fokusområden ska vara att främja fossilfrihet och 
hållbar mobilitet, öka insamling av matavfall, stärka ekosystemtjänster och förbättra 
vattenkvalitet. Den fysiska planeringen ska främja att minska miljö- och 
klimatpåverkan och säkerställa klimatanpassning. Hållbarhetsprogram tas fram i 
dialog med andra aktörer för större nybyggnationsområden. Markanvisningar ska 
främja innovativa hållbarhetslösningar. Åtagandena för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska säkerställas och kommunen ska verka för god 
vattenkvalitet och minskad övergödning i samverkan med markägare, 
verksamhetsutövare och grannkommuner. 

Målanalys 

Med stöd av miljö- och klimatstrategin och dess sju inriktningar pågår ett aktivt, 
utåtriktat miljöarbete i kommunstyrelsens verksamheter. Den gröna tråden i fysisk 
planering blir allt tydligare och ger förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. 
Viktiga steg har tagits under året som stärker arbetet med fossilfrihet, matavfall, 
vattenkvalitet och ekosystemtjänster. 

Miljö i fysisk planering 

En ny översiktsplan med utgångspunkt från visionen och med sikte på 2040 antogs 
av kommunfullmäktige under 2018, tillsammans med fördjupade översiktsplaner för 
Karby och Brottby liksom Norra Vallentuna och Lindholmen. Arbete pågår med 
fördjupade översiktsplaner för Västra Vallentuna och Kårsta. I Kårsta har fokus 2020 
framför allt varit att utreda en långsiktig VA-försörjning.  

Kommunen har gjort en binär kommunövergripande kartläggning 
av ekosystemtjänster och även genomfört en fördjupning av 
underlaget genom en så kallad viktad binär-areal kartläggning. 
Kartläggningen består av ett kommunövergripande GIS-underlag 
där marktyper kategoriserats utifrån deras förmåga att leverera 
specifika ekosystemtjänster. Grunden till analysen är de senaste nationella 
marktäckedata. Underlaget visar även ytors potential till multifunktionalitet genom 
att illustrera antalet ekosystemtjänster som respektive marktyp har möjlighet att 
leverera. Kartläggningen ger underlag för pågående och kommande fördjupade 
översiktsplaner, detaljplaner och exploateringar. 

Hållbarhetskonsekvensbedömning arbetas fram i samband med fördjupad 
översiktsplan för Västra Vallentuna och arbete pågår med hållbarhetsprogram i större 
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projekt och hållbarhetsbedömningar för detaljplaner. En omfattande analys av 
ekosystemtjänster i kommunen har genomförts, som underlag för bland annat fysisk 
planering. Arbete med att komplettera markanvisningsavtal med riktlinjer kring miljö 
har påbörjats, liksom en checklista för avfallshantering i planprocessen. En Blåplan 
för Vallentuna kommun behandlades under hösten i plan- och miljöutskottet för 
antagande i fullmäktige. Blåplanen kommer att utgöra underlag bland annat för hur 
den fysiska planeringen kan bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus 
i kommunens sjöar och vattendrag. 

Fossilfrihet och hållbar mobilitet 

Utsläppen av växthusgaser ligger på drygt 3 ton per person och år i Vallentuna. 
Omkring hälften av utsläppen kommer från transporter och merparten från 
personbilar. Vallentuna tillhör de relativt få kommuner där utsläppen ökade 2016-
2017. En orsak är eventuellt Roslagsbanans avstängning men kommunen saknar 
också infrastruktur för förnybara bränslen såsom biogas. Observera att 
utsläppsstatistiken har två års eftersläpning och aktuell statistik finns för 2018.  

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms 
regionala projekt "Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020. 
Projektet inkluderar bland annat stöd för omställning av kommunens 
egen fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för förnybara 
drivmedel. Intensivt arbete har pågått under året för att dels öka 
andelen fossilfria fordon hos förvaltningarna, och dels samordna och 
stödja verksamheterna att nyttja det regionala projektet och bidra till 
kommunens vision om fossilfrihet. Utredning av förutsättningarna för vätgas och för 
biogas i Vallentuna har startat i samarbete med Biodriv Öst. I ett första steg 
analyseras möjligheterna att ställa om kommunens egna fordon till gas och att ställa 
krav på gas i aktuella, transporttunga upphandlingar. En enkät till lokala företag 
under sommaren gav underlag om företagens förutsättningar för förnybara bränslen. 
Endast ett fåtal svarade, men svaren ger ändå signaler om att företagen vill ställa om 
till främst eldrift och att bristande möjligheter att ladda och att tanka förnybart 
hindrar omställningen till förnybart i företagens fordon. Flera företag är intresserade 
av att samverka kring fordonsladdning och ett par företag av samverkan kring biogas.  

Ett koncept för årlig klimatdag/-vecka har tagits fram och ska utvecklas och förankras 
med förvaltningarna som en del av kommunikationsplan för miljöarbetet. Under 
november ordnade kommunen fyra webbinarier, öppna för såväl medarbetare som 
allmänheten, med fokus på fossilfria transporter. Ett digitalt program med 
klimataktiviteter för elever och ungdomar har kommunicerats till gymnasiet, 
grundskolor och fritidsgårdar. 

Insamling av matavfall 

Matavfallskampanjen under 2019 bidrog till att den totala insamlingen av matavfall 
från hushållen ökat till cirka 33 procent. Det är dock svårt att nå målen i avfallsplanen 
om 50 procent återvinning av matavfallet. Kommunfullmäktige har fastställt 
reviderad avfallstaxa som bland annat ger incitament för sortering av matavfall och 
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den gäller från juli 2020. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 om 
att förbereda införande av obligatoriskt matavfallsinsamling från 
enbostadshus 2021.  

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägar-
kommunerna tagit fram förslag till Avfallsplan 2021-2032 som 
beslutades i kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen och det arbete som följer 
därav är centralt för att uppnå mål och inriktningar i kommunens miljö- och 
klimatstrategi. Avfallsplanen ska främja ett mer cirkulärt system och vara vägledande 
för såväl avfallsarbetet i kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och 
invånare. Målen utgör grunden för kommunens egna aktiviteter där Vallentuna i 
kvalitetsarbetet har ambitionen att minska hushållens avfallsmängder till 400 kg per 
invånare och år (462 kg 2019), vilket innefattar ökad utsortering av matavfall. 

Förbättrad vattenkvalitet 

Blåplan för Vallentuna kommun passerade under hösten kommunstyrelsen för 
behandling i fullmäktige12. Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen 
fortgår med flertalet aktiviteter och från årsskiftet etableras kommunens funktion för 
vattensamordnare på heltid.  

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan har bland annat tagit fram uppdaterat 
underlag för vattenvårdsåtgärder i ett så kallat åtgärdsbibliotek. Ett gödselwebb-
inarium riktat till hästhållare genomfördes under Vallentuna kommuns ledning inom 
Åkerströmmens avrinningsområde. Utvärdering av vattenvårdssamverkan har 
påbörjats vid ett referensgruppsmöte i maj.  

En utredning av juridiska och hydrologiska förutsättningar i 
Åkerströmmen har genomförts med stöd av bidrag från den statliga 
lokala naturvårdssatsningen, LONA. En enkät skickades ut till 186 
markägare, med frågor och kartfunktioner för att samla information 
om problem och möjligheter kring vattenföring och 
vattenvårdsåtgärder. Parallellt har kommunen medverkat i en förstudie för 
restaurering av Helgösjön, ett markägarinitiativ som fått bidrag från kommunen via 
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Utredningen om Åkerströmmen låg under 
hösten till grund för en ansökan om bidrag för fortsatt arbete från lokala 
vattenvårdsprojekt, LOVA13. 

Inom Oxunda vattensamverkan pågår bland annat arbete med att ta fram en 
åtgärdsstrategi för att minska övergödningseffekter från hästhållning13. Vidare håller 
dämmet i Vallentunasjöns södra utlopp på att åtgärdas. I Vallentunasjön har även 12 
ton vitfisk fångats i reduktionsfisket och miljöprovtagning genomförts. Det 
pilotförsök med lågflödesmuddring som skedde föregående år har legat till grund för 

                                                        

12 Blåplanens Strategi för vattenvårdsarbetet antogs av kommunfullmäktige 18 januari 2021. 
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/2.%20bygga%2C%20bo%20och%20milj%
C3%B6/2.11%20planer/2.11.10%20Bl%C3%A5plan%20f%C3%B6r%20Vallentuna%20kommun.pdf 
13 Kommunens samtliga fyra ansökningar om bidrag för vattenvårdsprojekt fick i början av 2021  
– i hård konkurrens – bifall om totalt cirka 3,65 miljoner kr. Lågflödesmuddring i Vallentunasjön 
beviljades bidrag från Baltic Sea Action Plan-fonden. Hästgödselprojekt i samarbete med Vallentuna 
ridskola, åtgärder i Snapptunaån, samt fortsatt utredning i Åkerströmmen beviljades statligt bidrag för 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). 
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ansökningar om vattenvårdsbidrag för att storskaligt genomförande i samarbete med 
Täby kommun13. 

Våtmarksparken har tilldelats drygt 4,0 miljoner kronor i statligt LOVA-bidrag och en 
omstart av projektet har initierats. För att realisera lågflödesmuddring av 
Vallentunasjön i större skala har bidrag under hösten sökts från både Baltic Sea 
Action Plan-fonden och LOVA. En LOVA-ansökan har även gått in för restaurering av 
Snapptunaån13, med koppling till fritidsnämndens projekt för utveckling av 
Snapptunafältet. Utkast till lokalt åtgärdsprogram för Ormstaån finns och ska 
beredas vidare av förvaltningarna under 2021. 

Förstudier för restaurering av Gävsjön har tidigare beviljats 200 000 kronor i statligt 
bidrag från LONA. Arbetet försenades kraftigt av upphandlingen av konsulttjänster, 
som skett i tre omgångar under året. Överenskommelse med konsult utanför 
ramavtal upprättades i december. Kommunen har under hösten gått in med en 
ansökan om att utvidga förstudien för att inkludera en satsning på ett större 
friluftsområde. 

Natur och ekosystemtjänster 

Under året har intern samverkan mellan förvaltningarna kring friluftslivsfrågor 
etablerats. En positiv konsekvens av pandemin är att kommuninvånarnas nyttjande 
av natur och anläggningar för friluftsliv ökat kraftigt. Flera konkreta aktiviteter pågår 
och planeras med sikte på Friluftslivets år 2021. Bland annat har kommunen under 
hösten sökt bidrag från lokala naturvårdssatsningen; LONA, för utveckling skolskogar 
vid kommunens grundskolor och för ett större friluftsområde i Gävsjödalen, i 
anslutning till den planerade stadsdelen Kristineberg. Arbete med tillgänglighets-
anpassning kring Ubbysjön har startat och LONA-bidrag har sökts för åtgärderna. 
Kommunen har tagit initiativ till samarbetsprojekt med Länsstyrelsen för att 
renovera naturcentrum i Örstastugan vid Angarnssjöängen och sökt 
LONA-bidrag för att i ett första steg etablera naturskoleverksamhet i 
stugan.  

Under sommaren påbörjade kommunen en ny metod för bekämpa 
den invasiva växten jätteloka, med hjälp av betande får vilket fick 
önskat resultat. Efter sommaren färdigställdes plantering av frukt-
träd, bärbuskar och ängsytor i parken som upprustats vid fornminnesvägen. Parken 
har upprusats till en ”fruktpark” och syftet är att gynna biologisk mångfald, främst 
insekter och fåglar, samt att ge en vacker plats för rekreation och upplevelser för alla 
åldrar, där besökare på sikt kan plocka bär och äpplen för eget bruk. Flertalet insekts- 
och fågelholkar och tillgängliga parksoffor har även monterats i parken. Belysnings-
pollare med solcellsbelysning har också anlagts vilket bidrar till att gångstigen även 
kan nyttjas när det är mörkt ute. I Prästgårdsparken har också fler insektshotell 
monterats under sommaren samt växtnamnskyltar. Skyltarnas syfte är att bidra med 
inspiration till besökare om vilka växter de kan plantera för att gynna biologiska 
mångfalden. Kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald i parker och 
kommunägd natur uppmärksammades nationellt under hösten då det andra svenska 
fyndet av vandrarklokrypare hittades i en av kommunens faunadepåer. 
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 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

En aktiv strategisk trafikplanering med utgångspunkt från trafikstrategi och 
parkeringsstrategi är viktig för att säkerställa säkra och attraktiva transportvägar för 
alla trafikslag. Kollektivtrafiken utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt i nära 
samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Det sker bland annat genom att 
utveckla Roslagsbanan, nya stombussträckor och förberedelser inför försök med 
anropsstyrd busstrafik i delar av kommunen. Satsningar på gång- och cykelvägar och 
cykelparkeringar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och cykelpendling. 

Målanalys 

Vallentuna kommun deltar aktivt i flera regionala transportutvecklingsarbeten som 
direkt berör Vallentuna kommun i syfte att driva och bevaka kommunens intressen. 
Däribland deltar kommunen i pågående åtgärdsvalsstudier för Arningevägen och 
Norrortsleden, vägplan för väg 268 samt planeringsstudie för Roslagsbanans 
förlängning till City. I åtgärdsvalsstudien för Arningevägen ingår även en åtgärds-
valsstudie för ny stombuss (del av kommande stombusslinje av Trafikförvaltningen 
benämnd stomlinje H mellan Arninge - Upplands Väsby via Vallentuna) med fokus på 
framkomlighetsåtgärder på sträckan Arninge - Vallentuna. Hittills har ett antal 
kortsiktiga åtgärder identifierats tull exempel förlängning av 
befintliga hållplatser. Parallellt pågår en sträckningsstudie för 
stombussen på återstående sträcka mellan Vallentuna och Upplands 
Väsby för att utreda och komma överens om lämplig sträckning för 
stomlinjen.  

Vallentuna kommun för en kontinuerlig dialog med 
trafikförvaltningen för uppstart av anropstyrd trafik i delar av kommunen. 
Anropsstyrd trafik är kollektivtrafik som endast utförs om någon i förväg begärt att få 
resa. Trafikförvaltningen genomförde ny trafikupphandling våren 2020 och 
tilldelningen överklagades, nu avvaktas beslut för att senare precisera trafiken. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och 
cykelpendling. Cykelplanen som togs fram under 2015 är inte politisk antagen men 
ett underlag för att utveckla cykelvägar inom kommunen. Under 2020 har en 
förstudie och projektering tagits fram för en första etapp för gång- och cykelväg 
mellan Vallentuna och Karby/Brottby. En andra etapp med förlängning till Össeby 
Garns kyrka utreds och förhandlingar av mark pågår. Detaljprojektering är klar för en 
gång- och cykelväg norr om Lindholmen, byggstart avvaktar detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården. Anläggande av gång- och cykelväg längs 
Bällstabergsvägen och asfaltering av cykelväg söder om Kragstalund avvaktar 
Roslagsbanans färdigställande. 

För att öka pendling inom kollektivtrafiken kommer fler infartsparkeringar att 
anläggas, under året har en infartsparkering färdigställts vid Kragstalunds station. 
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Det finns planer på att anlägga ytterligare en ny cykelparkering i Kragstalund, vilket 
kommer att utredas. Gällande trafiksäkerhet har bland annat en åtgärdsvalsstudie av 
Lindholmsvägen mynnat ut i en rapport med åtgärdsförslag på trafiksäkerhets-
höjande åtgärder. Projektering och planering av dessa pågår bland annat för en 
cirkulationsplats vid Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen, och breddning av 
Lindholmsvägen avseende den kommunala delen. Säkra skolvägar ses över 
kontinuerligt och har alltid en hög prioritet. Även befintliga vägnätet och gång- och 
cykelnätet underhålls med ny beläggning och upprustning av vägbelysning. 
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 Målet är uppfyllt 

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har det under 2020 pågått flertalet 
initiativ och aktiviteter för att bidra till en hållbarhet i kommunen både utifrån 
sociala-, klimat- och miljöperspektiv exempelvis pedagogiska program inom 
miljötema för fritidshemmen. Genom att tidigt involvera barn och elever i 
hållbarhetsfrågor lär de sig att ta ansvar för miljön och utveckla demokratiska 
värderingar för både nutid och framtid. 

Ett fokusområde för nämnden som bidrar till det kommungemensamma målet, är att 
långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med verksamheter som bidrar till minskad 
klimatpåverkan och att öka andelen hållbara livsmedel i de offentliga måltider som 
produceras i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Pågående arbete inom 
kost, miljö och folkhälsa har bidragit till att kommunen behåller sin ISO-certifiering. 

Genom arbetet med livsmedel i kris och utveckling av trygghetspunkter vid höjd 
beredskap som togs fram under 2020 bidrar barn- och ungdomsnämnden till 
kommunens arbete för att Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En 
kostorganisation, med centralt styre och snabba beslutsled, kostenhetens medverkan 
i kommunens övergripande krisberedskapsarbete, det upphandlingsarbete som 
kommunen jobbat med under flera år med avtal med flera livsmedelsleverantörer och 
tillgång till lokalt producerade livsmedel samt det samarbete som sker med andra 
förvaltningar, lokalt näringsliv och lantbrukare ger motståndskraft i kris för 
kommunen. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska för barnets bästa verka för att vara 
en hållbar skolkommun utifrån miljö/klimat, sociala och ekonomiska perspektiv. 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att vara en 
hållbar skolkommun krävs ett arbete som riktas både mot nutid och framtid. En del 
av detta är att ha en klimatsmart och ekologiskt hållbar måltidsverksamhet som 
bidrar till att minska förskolors och skolors direkta klimatavtryck. 

Undervisningen i förskola och skola ska ge barn och elever förståelse för hur 
samhällets funktioner, vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 
bättre miljö. Personal inom förskola och skola ska arbeta för att alla barn och elever 
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ska förstå vårt samhälles demokratiska värderingar och förebygga kränkande 
behandling och diskriminering för att skapa en social hållbarhet. 

Målanalys och grund för bedömning 

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter arbetar för att skapa en trygg och socialt 
hållbar förskole- och skolmiljö där barn och elever har förutsättningar för lärande och 
utveckling. Initiativ för att bibehålla och öka kompetens hos medarbetare i förskola 
och fritidshem har pågått under året, bland annat med fokus på läroplansuppdragen i 
förskola och fritidshem, kemikalieutbildning för förskolepersonal och genomförd 
utbildning i friluftsliv för personal i fritidshemmet.  

Ytterligare initiativ som redovisas under respektive rubrik nedan har bidragit till en 
ökad medvetenhet om klimat- och miljöfrågor och ett långsiktigt arbete tillsammans 
med fritidshemmen i kommunen har ökat fokus på miljöfrågor i undervisningen. 

Sammantaget utifrån målets indikatorer och utfallet av pågående utvecklingsinsatser 
bedöms målet för nämnden vara uppfyllt. 

Svinn-initiativ 

Arbetet med att minska matsvinnet i samverkan med skola och 
förskola samt förvaltning har inte uppnåtts i förväntad grad. Under 
2020 har struktur för matsvinnsmätningar tagits fram med en 
modell för matsvinnsarbetet där livsmedelsverkets verktyg för att 
registrera matsvinn används. För att minska på matsvinnet behöver 
köken samverka med matgästerna och med skolan som påverkar schemaläggning, 
matsalstrivseln och antal vuxna pedagoger i matsalen, samt med lokalstrateg som kan 
påverka matsalsmiljöer och serveringsmöjligheter. Matsalsmiljön, kännedom om 
portionsstorlekar, och en lugn måltidsmiljö bidrar till minskat matsvinn. Ytterligare 
fokus behöver läggas på att hitta samverkanssätt. Under 2021 planeras samarbete 
med globala elevrådet för att minska matsvinnet samt att ta fram nyckeltal som visar 
effekter om matsvinnsmängderna går ner. Nyckeltal kan vara kostnader i kronor per 
kg matsvinn, miljö- och klimatpåverkan och påverkansmöjligheter som ger effekter 
på matsvinnsmängder. Matsvinnsinitiativet avslutas vid årsskiftet och ny form för att 
arbeta med matsvinn tas fram för 2021. 

Hållbar skolmåltid 

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som 
ersatte den tidigare kostpolicyn. Den nya policyn har fokus på arbetet 
med måltiden som helhet, samarbete mellan berörda parter och har 
tre inriktningar; hälsosam, hållbar och pedagogisk måltid. 
Kopplingen mellan satsningen på rörelse i skolan och kostenheten 
resulterade i ett samarbete som bygger på hälsosamma måltider, 
rörelserikedom och kultur. Samarbetet planeras leda till att måltidspolicyn 
implementeras i barn- och ungdomsförvaltningens samtliga utbildningsverk-
samheter. Fritidshemmen och skolköken på Kårstaskolan, Gustav Vasaskolan, 
Hagaskolan respektive Lovisedalsskolan deltar också i ett pilotprojekt för att arbeta 
fram hur de tillsammans ska arbeta med måltiden som helhet och pedagogiskt 
verktyg.  
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I enlighet med den nyligen beslutade måltidspolicyn ska inköp av livsmedel sträva 
mot att köpa livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med god djurhållning. 
Det gör att inköp i verksamheterna fokuserar på inköp av säsongsbetonade, svenska 
och lokalt producerade livsmedel vilket har påverkat inköp av ekologiska livsmedel 
som tidigare varit ett mätvärde i arbetet med hållbar skolmåltid. Kostenhetens inköp 
av fågel (kyckling och kalkon) med svenskt ursprung är för året 96,5 procent av de 
totala inköpen av fågel. 26,9 procent av livsmedelsinköpen har varit ekologiska vilket 
ligger i linje med föregående år och något lägre än inköpen 2018. Till kommande 
verksamhetsår kommer, istället för inköp av ekologiska livsmedel, mätvärden för 
inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade livsmedel att följas upp. 

Val av livsmedel påverkar vår miljö och vårt klimat genom hela livscykeln från jord 
till bord till jord med utsläpp av växthusgaser i de olika processtegen. Barn- och 
ungdomsnämnden strävar efter att sänka utsläpp av växthusgaser från 
måltidsverksamheten genom att planera en meny och välja råvaror som bidrar till 
låga miljö- och klimatavtryck och som genererar minimalt tallrikssvinn. Nämnden 
har under 2020 infört ett verktyg för att kunna följa upp de utsläpp som 
skolmåltiderna genererar. Skolmåltidens klimatpåverkan kommer från 2020 att följas 
upp årligen. 

Under perioden 1 januari 2020 till 30 november 2020 har de livsmedelsinköp som 
gjorts inom nämndens verksamheter gett ett utsläpp per kilogram livsmedel på 1,61 
CO2e kilogram. Utfallet innebär att Vallentuna kommun har ett lägre 
genomsnittsutsläpp än närliggande kommuner där genomsnittligt utsläpp är 2,0 
CO2e kilogram. För att bidra till WWFs mål om maximalt 1,5 graders global 
uppvärmning behöver kommunen ytterligare sänka utsläppen av de växthusgaser 
som kan kopplas till skolmåltiderna. 

Inventering av källsorteringsmöjligheter 

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen 
försöker få invånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att 
kommunala verksamheter, och liknande funktioner i privat regi, 
också sorterar avfall på ett bra sätt. 

Under slutet av 2019 skickades en enkät, med frågor kring hur 
källsortering och hantering av avfall fungerar, ut till kommunala  
och fristående verksamheter. Syftet var att få information om hur 
avfallshanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt 
och se till att få igång källsortering på så många ställen som möjligt. Bearbetning av 
insamlade data samt kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen har skett löpande 
under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad källsortering. 

Aktiviteten har under året i hög grad påverkats av coronapandemin och har 
avstannat. Arbetsformer för stöd kring direkta miljöfrågor till verksamheterna har 
påbörjats under hösten 2020. Källsortering är ett identifierat utvecklingsmål för 
2021. 
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Kemikaliesmart förskola 

Vallentuna kommuns miljöstrategi innehåller inriktningen kemikalier som beskrivs i 
mer detalj i kemikalieplanen. I kemikalieplanen finns uppdrag till barn och 
ungdomsförvaltningen att barn och unga ska prioriteras i kemikaliearbetet då de är 
mer utsatta för negativ påverkan av kemikalier än vuxna. Under hösten 2019 och 
första delen av 2020 har de kommunala och fristående rektorerna för förskola 
informerats om kommunens intentioner med "kemikaliesmart förskola". I samverkan 
med verksamheten har hinder och framgångar kring arbetet med kemikalier i 
förskolan och möjliga hjälpmedel för att komma vidare i arbetet med att  
skapa kemikaliesmarta förskolor diskuterats.  

En webbutbildning finns till februari 2021 tillgänglig för både 
fristående och kommunala förskolor för att fortsätta arbetet. 
Utbildningen ger medarbetarna kunskap kring kemikalier samt råd 
och konkreta tips på vad som kan förbättra verksamheten. Uppfölj-
ning och utvärdering av användandet planeras ske i början av 2021 
och dokumenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter. De kommunala förskolorna 
rapporterar i sin egen verksamhetsuppföljning utfallet. 

Organisationen med miljöfrågor och utvecklingsgrupp för fritids 

Vallentuna kommuns fritidshem har ett särskilt miljöuppdrag. Som en del i detta har 
barn- och ungdomsförvaltningen satsat på att stödja verksamhetens pedagogiska 
arbete med lärande för hållbar utveckling. Ett samarbete mellan fritidshemmens 
utvecklingsgrupp, kommunens miljöstrateg och barn- och ungdomsförvaltningen 
startades för att arbeta fram olika miljöpaket, pedagogiska program, inom olika 
miljöteman för fritidshemmen. Miljöpaketen som knyter an till läroplanen för 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt kommunens miljö- och klimatstrategi 
har fortsatt använts i verksamheterna under 2020. Barn- och ungdomsförvaltningen 
har även satsat medel på att köpa in utrustning och material i ”miljökistor” till 
fritidshemmen som en del i satsningen att utveckla fritidshemmet. Innehållet i 
miljökistan är material som kan användas i arbetet med miljöpaketen. Många elever 
har redan idag ett stort engagemang i miljöfrågor och materialet har gett 
fritidspersonalen möjlighet att utmana eleverna ytterligare i 
miljöarbetet.  

Under våren 2020 fick skolorna i uppdrag att sy lånepåsar till 
biblioteket samt uppmanades att delta i en klimattävling. 
Klimattävlingen handlade om att ge sitt bästa utflyktstips i 
Vallentuna där barnen på fritids fick rollen som turistbyrå  
och fick göra reklam för sina egna smultronställen. 

För att knyta ihop barn- och ungdomsförvaltningens satsning på fysisk aktivitet i 
skolan med miljöarbetet, särskilt friluftsliv och utomhuspedagogik ansökte även 
Vallentuna kommun om statsbidrag för kompetensutveckling/utbildning i friluftsliv 
och naturpedagogik för all personal i fritidshemmet. Insatsen beskrivs närmare under 
nämndens mål " Framåt tillsammans". 
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Friluftsliv inom kultur och idrottssatsningen 

Barn-och ungdomsnämnden antog i maj 2020 "Strategi för mer rörelse och kultur 
inom Vallentunas grundskolor, grundsärskola och fritidshem". I den formuleras sex 
inriktningar för arbetet utifrån nämndens prioriterade fokusområden. Det handlar 
om att arbetet sker utifrån barnets bästa, att alla elever ska må bra både fysiskt och 
psykiskt och vara aktiva i skolan och på fritiden, samt att förbättra elevernas hälsa 
och förutsättningar till goda skolresultat. Dessutom ska eleverna få möjlighet till 
rörelse och kulturskapande inom ramen för hela skoldagen. I strategin formuleras 
också betydelsen av hälsosamma måltider samt arbete för att stärka fritidshemmens 
roll. 

Arbetet med friluftsliv är en aktivitet för att nå målen i strategin och 
ingår i kommunens kultur- och idrottssatsning. 

Läsåret 2019-2020 startade ett utvecklingsarbete mellan flera 
förvaltningar med syfte att stärka arbetet med miljö, natur, friluftsliv 
och fysisk aktivitet i grundskolan och dessutom att lyfta personalen 
på fritidshemmen som en resurs i miljö- och folkhälsoarbetet. För att ytterligare 
stärka fritidshemmens roll har 120 pedagoger på kommunens fritidshem gått 
utbildningen ”Friluftsliv och utomhuspedagogik” under höstterminen 2020. 
Utbildningen är specialutformad av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål och 
behov och har varit både webbaserad och på plats i skogsområden i Vallentuna. 
Pedagoger som arbetar med elever med särskilda behov har fått en särskilt anpassad 
utbildning. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att ge personalen ökad 
kunskap så att de kan använda utomhuspedagogik och friluftsliv som en del av 
fritidshemmens ordinarie verksamhet utifrån kunskapen att naturen har positiva 
effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för miljön. Målet med 
utbildningen var att pedagogerna efter avslutad utbildning skulle känna sig trygga i 
att ta med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv i Vallentunas skogar så att de 
tidigt lär sig att uppskatta naturen, värna om den och lär sig använda den som en 
källa till välbefinnande på olika sätt. Utbildningen har lett till nya arbetssätt samt att 
ett nätverk mellan kommunens fritidshem har skapats för utbyte av erfarenheter, 
metoder och material. 
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 Målet är uppfyllt 

Genom initiativ och aktiviteter, exempelvis inom hållbara skolmåltider och 
Vallentuna gymnasiums satsning för grönt och hållbart entreprenörsskap, bidrar 
utbildningsnämnden till en hållbarhet i kommunen utifrån sociala-, klimat- och 
miljöperspektiv. Genom att tidigt involvera elever i hållbarhetsfrågor lär de sig att ta 
ansvar för miljön och utveckla demokratiska värderingar för både nutid och framtid. 
Ett fokusområde för nämnden har varit att långsiktigt arbeta för en hållbar miljö med 
verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan och att öka andelen hållbara 
livsmedel i de offentliga måltider som produceras i utbildningsnämndens 
verksamheter. Pågående arbete inom kost, miljö och folkhälsa har bidragit till att 
kommunen behåller sin ISO-certifiering. 

Genom arbetet med livsmedel i kris och utveckling av trygghetspunkter vid höjd 
beredskap bidrar utbildningsnämnden till kommunens arbete för att Vallentuna ska 
vara långsiktigt hållbar. Kommunens kostorganisation, med centralt styre och snabba 
beslutsled, kostenhetens medverkan i kommunens övergripande 
krisberedskapsarbete, det upphandlingsarbete som kommunen jobbat med under 
flera år med avtal med flera livsmedelsleverantörer och tillgång till lokalt producerade 
livsmedel samt det samarbete som sker med andra förvaltningar, lokalt näringsliv och 
lantbrukare ger motståndskraft i kris för kommunen. 

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram en kontinuitetsplanering för 
kostenhetens verksamheter i livsmedelsförsörjning i kris. Planen blev högaktuell 
under coronapandemins start våren 2020. Kontinuitetsplaneringen ingår som en del i 
den övergripande planen för skolornas krishantering och arbetet med att utveckla 
kostenhetens kontinuitetsplanering med åtgärder för att säkra övriga kritiska 
beroenden planeras fortsätta under 2021. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För utbildnings-
nämndens verksamheter innebär detta att arbeta både utifrån ett nutida och ett 
framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska värderingar och trygghetsfaktorer. 

Dit når vi genom att arbeta för att; 
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 i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor 

 främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin 
kunskap så att det ger bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, 
sociala och demokratiska värderingar, framtida studier och yrken samt hälsa 

 skapa förutsättningar för unga vuxna (16-24 åringar) i kommunen att vara i 
sysselsättning genom praktik, studier eller arbete. 

Målanalys och grund för bedömning: 

Utbildningsnämnden arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar utbildning där 
elever ges förutsättningar för lärande och utveckling. Vallentuna gymnasium och 
vuxenutbildningen undersöker varje år hur eleverna upplever utbildningen utifrån 
trygghet och trivsel för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet för eleverna. 

Utfallet för 2020 visar att elever inom vuxenutbildningen erbjuds en utbildning som 
generellt upplevs trygg och där elever behandlas med respekt av lärare och andra 
elever och där upplevelsen av att män och kvinnor bemöts på lika grunder i 
utbildningen ökar över tid. För gymnasiets elever visar resultatet för 2020 att upplevd 
trygghet hos eleverna minskat från föregående år. Resultatet från elevenkäterna visar 
dock på flertalet andra områden där positiv utveckling skett och det samlade utfallet 
visar på fortsatt positiv utveckling. Fördjupande samtal med elever på gymnasiet för 
att identifiera orsaker och ta fram åtgärder kopplat till trygghet planerades in under 
hösten 2020 men fick skjutas upp då verksamheten på nytt övergick till distansunder-
visning under terminen. Samtalen planeras genomföras till våren 2021 när eleverna 
beräknas vara tillbaka på skolan igen. 

Coronapandemin innebar att utbildning inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen större delar av 2020 genomfördes digitalt på distans vilket har 
skapat utmaningar kring trygghets- och hälsofaktorer när eleverna inte har varit på 
plats i skolmiljön. Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet behöver därmed 
prioriteras när eleverna åter kan vara på plats fysiskt i skolan. 

Den samlade bedömningen utifrån kopplade indikatorer samt utfallet för aktiviteter 
med syfte att främja social hållbarhet, psykisk hälsa och goda skolmiljöer som 
beskrivs här nedan är att målet bedöms vara endast delvis uppfyllt. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För 
utbildningsnämndens verksamheter innebär detta att arbeta både utifrån ett nutida 
och ett framtida perspektiv vad gäller miljö, demokratiska värderingar och 
trygghetsfaktorer.  
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Dit når vi genom att arbeta för att: 

 minska verksamheternas direkta klimatavtryck 

 i utbildningen ha ett fokus på att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor 

 främja möjligheter för elever och medarbetare i verksamheterna att öka sin 
kunskap så att det ger bättre förutsättningar att göra hållbara val vad gäller miljö, 
sociala och  

 demokratiska värderingar, framtida studier och yrken samt hälsa. 

Målanalys och samlad grund för bedömning 

Utbildningsnämndens verksamheter har under året arbetat med olika aktiviteter för 
att nå målet om att minska sin klimatpåverkan och främja elevers och 
anställdas förutsättningar att göra hållbara val. Dessa redovisas för 
nedan. Den pågående pandemin har lyft upp arbetet med livsmed-
elsförsörjning i kris och arbetet har identifierat Vallentuna kommuns 
styrkor och utvecklingsområden. För att öka miljömedvetenheten hos 
elever och anställda i kommunen behöver arbetet med källsortering 
generellt fortsätta och intensifieras, Vallentuna gymnasium har dock en 
utvecklad källsortering. Den samlade bedömningen baserat på indikatorer kopplat till 
målet och utfallet av de pågående aktiviteterna nedan är att målet bedöms som 
uppfyllt. 

Svinn-initiativet 

Arbetet med att minska matsvinnet i samverkan med skola och förvaltning har inte 
uppnåtts i förväntad grad. Under 2020 har struktur för matsvinnsmätningar tagits 
fram med en modell för matsvinnsarbetet där livsmedelsverkets verktyg för att 
registrera matsvinn används. För att minska på matsvinnet behöver köken samverka 
med matgästerna och med skolan som påverkar schemaläggning, 
matsalstrivseln och antal vuxna pedagoger i matsalen, samt med 
lokalstrateg som kan påverka matsalsmiljöer och serveringsmöjlig-
heter. Matsalsmiljön, kännedom om portionsstorlekar, och en lugn 
måltidsmiljö bidrar till minskat matsvinn. Ytterligare fokus behöver 
läggas på att hitta samverkanssätt. Under 2021 planeras samarbete 
med globala elevrådet för att minska matsvinnet samt att ta fram 
nyckeltal som visar effekter om matsvinnsmängderna går ner. Nyckeltal kan vara 
kostnader i kronor per kg matsvinn, miljö- och klimatpåverkan och påverkansmöjlig-
heter som ger effekter på matsvinnsmängder. Matsvinnsinitiativet avslutas vid 
årsskiftet och ny form för att arbeta med matsvinn tas fram för 2021.  

Hållbar skolmåltid 

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy som ersatte den 
tidigare kostpolicyn. Den nya policyn har fokus på arbetet med måltiden som helhet, 
samarbete mellan berörda parter och har tre inriktningar; hälsosam, hållbar och 
pedagogisk måltid. I enlighet med den nyligen beslutade måltidspolicyn ska inköp av 
livsmedel sträva mot att köpa livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan och med 
god djurhållning. Det gör att inköp i verksamheterna fokuserar på inköp av säsongs-
betonade, svenska och lokalt producerade livsmedel vilket har påverkat inköp av 
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ekologiska livsmedel som tidigare varit ett mätvärde i arbetet med hållbar skolmåltid. 
Kostenhetens inköp av fågel (kyckling och kalkon) med svenskt ursprung är för året 
96,5 procent av de totala inköpen av fågel. 26,9 procent av livsmedelsinköpen har 
varit ekologiska vilket ligger i linje med föregående år och något lägre än inköpen 
2018. Till kommande verksamhetsår kommer, istället för inköp av ekologiska 
livsmedel, mätvärden för inköp av säsongsbetonade, svenska och lokalt producerade 
livsmedel att följas upp.  

Val av livsmedel påverkar vår miljö och vårt klimat genom hela livs-
cykeln från jord till bord till jord med utsläpp av växthusgaser i de 
olika processtegen. Utbildningsnämnden strävar efter att sänka 
utsläpp av växthusgaser från måltidsverksamheten genom att 
planera en meny och välja råvaror som bidrar till låga miljö- och 
klimatavtryck och som genererar minimalt tallrikssvinn. Nämnden har under 2020 
infört ett verktyg för att kunna följa upp de utsläpp som skolmåltiderna genererar. 
Skolmåltidens klimatpåverkan kommer från 2020 att följas upp årligen. 

Under perioden 1 januari 2020 till 30 november 2020 har de livsmedelsinköp som 
gjorts inom nämndens verksamheter gett ett utsläpp per kilogram livsmedel på 1,61 
CO2e kilogram. Utfallet innebär att Vallentuna kommun har ett lägre genomsnitts-
utsläpp än närliggande kommuner där genomsnittligt utsläpp är 2,0 CO2e kilogram. 
För att bidra till WWFs mål om maximalt 1,5 graders global uppvärmning behöver 
kommunen ytterligare sänka utsläppen av de växthusgaser som kan kopplas till 
skolmåltiderna. 

Källsortering i gymnasiets verksamhet 

Insamling av hushållens avfall är en lagstadgad uppgift för kommunen. Kommunen 
försöker få invånarna att källsortera och hantera avfall rätt. Därför är det viktigt att 
kommunala verksamheter, och liknande funktioner i privat regi, också sorterar avfall 
på ett bra sätt. 

Under slutet av 2019 skickades en enkät, med frågor kring hur 
källsortering och hantering av avfall fungerar, ut till kommunala och 
fristående verksamheter. Syftet var att få information om hur avfalls-
hanteringen fungerar för att sedan kunna jobba systematiskt och se 
till att få igång källsortering på så många ställen som möjligt. 
Bearbetning av insamlade data samt kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen 
sker löpande under 2020 för att se hur man kan möjliggöra ökad källsortering. 
Källsortering är ett identifierat utvecklingsmål för 2021.  

Vallentuna gymnasium har idag en utvecklad källsortering vad gäller avfall från 
utbildningarna enligt rektor. Fraktioner finns för elavfall, farligt avfall, brännbart (tex 
virke), metall och järn (som de säljer till återvinningsstationen), wellpapp och 
brännbart. Den del av gymnasiets källsortering som behöver utvecklas är sortering av 
det avfall som alstras i klassrum och i korridorer. Idag slängs allt i samma soppåse 
och sedan i samma sopkärl i soprummet. För att detta avfall ska kunna källsorteras 
behövs en plan för arbetet och behov av inköp av mindre sorteringskärl att placera ut 
inomhus förankras för eleverna att själva sortera i. Finansiering av inköp och 
eventuellt ökade avfallsavgifter behöver förankras i nämnd och inom barn- och 
ungdomsförvaltningen.  
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 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Fritidsnämnden arbetar aktivt med att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna 
kommun. Under året har nämnden arbetat med att öka kunskapen och 
miljömedvetenheten hos verksamheternas föreningar och besökare genom att 
informera om energi- och vattenförbrukning på Vallentuna IP. Detta har exempelvis 
skett genom att informera om hur mycket vatten en spolning av isen kräver. Arbetet 
har, i dialog med föreningslivet, resulterat i färre antal spolningar av isen, vilket i sin 
tur ger minskad vatten- och energiförbrukning. 

Nämnden har under coronapandemin sett ett ökat intresse för spår, leder, friluftsliv 
och naturupplevelser. Utifrån detta har nämnden arbetat med att tydliggöra 
information på webbsidor samt gått med i den rikstäckande friluftsguiden 
Naturkartan där invånare och besökare kan hitta naturområden, friluftsaktiviteter 
och besöksvärda platser. Syftet är också att genom besök i naturen öka förståelsen för 
miljö och klimat. Under hösten har även två grillplatser gjorts i ordning i kommunen, 
en grillkåta vid Vallentuna IP och en mindre grillplats i Lovisedal i södra Vallentuna. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Fritidsnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden 
ska använda material effektivt, sänka energiförbrukningen, minska användandet av 
farliga kemikalier samt skapa en bra avfallshantering. Miljöanpassade inköp av varor, 
maskiner och fordon ska öka och vid underhåll på fritidsnämndens anläggningar ska 
miljövänliga alternativ prioriteras. Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det 
ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet för att möjliggöra för dem att 
göra miljömässigt hållbara val. 

Prioriterade områden: 

 Nämnden ska sänka förbrukningen av energi och vatten.  

 Nämnden ska minska användandet av kemikalier. 

 Nämnden ska minimera spridningen av mikroplaster. 

Fritidsnämnden installerade under slutet av 2019 ett nytt återvinningssystem som tar 
tillvara överskottsvärme från kylmaskinerna i ishallen på Vallentuna IP. Under 2020 
har effektförbrukningen av detta följts upp. Energiförbrukningen i ishallen visar en 
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minskning på drygt 20 procent jämfört med 2019.  

Fritidsnämnden har genom en satsning på friluftspedagogik i skolorna, utvecklat 
arbetet med naturupplevelser och friluftsliv, i syfte att bidra till 
värdefull förståelse för miljö och klimat i linje med Vallentuna 
kommuns miljöstrategi. All personal inom fritidshemmen i 
Vallentuna har deltagit i utbildningen ”Friluftsliv” som har 
specialutformats av Friluftsfrämjandet utifrån lokala önskemål  
och behov. Syftet har varit att etablera ett arbetssätt på kommunens 
fritidshem med utomhuspedagogik och friluftsliv utifrån kunskapen 
att naturen har positiva effekter på både barns hälsa, inlärning och omtanke för 
miljön. 

Nämndens arbete med att återbruka konstgräs som byts ut har fortsatt under året 
genom en inventering av mindre områdesgrusplaner, för att på sikt lägga begagnat 
konstgräs på dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. De 
grusplaner som anläggs med begagnat konstgräs fylls med sand 
istället för granulat för att minimera mängden mikroplaster.  
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 Målet är uppfyllt 

Kulturnämnden arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna 
kommun. Under året har evenemang anordnats med miljö, hållbarhet och återbruk i 
fokus, för att öka invånarnas kunskap, medvetenhet samt inspirera till en mer hållbar 
livsstil. Ett konkret exempel på detta är kursen Bli klimatinspiratör! som nämnden 
arrangerade tillsammans med ABF. Ytterligare evenemang med hållbarhetstema har 
varit inplanerade men tyvärr inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin. 

Nämnden arbetar för att skapa ett socialt hållbart samhälle genom att erbjuda en 
aktiv och meningsfull fritid för så många barn och unga som möjligt. Detta sker i den 
dagliga verksamheten, men också genom lovaktiviteter samt dagläger som 
kulturskolan har arrangerat. 

Arbetet med att förbättra möjligheten att sopsortera i nämndens lokaler har 
genomförts under året och avfallskärl för återvinning och sopsortering finns nu i 
kulturhusets offentliga miljöer samt i Vallentuna teater. 

Nämnden lyfter kulturmiljöer som en resurs samt betydelsen av att ta hänsyn till 
kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling i kommunen. Detta sker bland annat genom de remissvar som nämnden 
svarat på under året. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kulturnämnden ska aktivt bidra till kommunens arbete med ISO 14001. Nämnden 
ska använda material effektivt, sänka energiförbrukningen och öka inköpen av 
miljöanpassade varor. Nämndens verksamheter når ut till många besökare och 
invånare i Vallentuna kommun och är en bra kanal för inspiration och informations-
spridning om hållbar utveckling. Nämnden ska ta tillvara denna kanal och ta ett 
aktivt hållbart ansvar, miljöanpassa verksamheterna och informera om miljö- och 
klimatsmarta aspekter.  

Prioriterade områden: 

 Nämnden ska sänka energiförbrukningen och öka inköpen av miljöanpassade 
varor.  
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 Nämnden ska sprida kunskap om hållbar utveckling och hur Vallentunas invånare 
kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Kulturnämnden arbetar för att inspirera invånare, besökare, elever, tjänstemän och 
andra användare att bidra till ett hållbart samhälle. Nämndens verksamheter har 
under året arrangerat ett flertal program med miljö och hållbarhet 
som tema. 

I och med coronapandemin har kulturnämndens digitala 
kompetens ökat markant under året. Dels har såväl interna som 
externa möten och program hållits digitalt, men även undervisning 
på kulturskolan har skett på distans med hjälp av digitala verktyg. 
Detta minskar antal resor för såväl personal som besökare, och förhoppningen är att 
detta kan utvecklas ytterligare och bli en del av vardagen även när coronapandemin 
är över. 

Samarbetet med kommunens grundskolor har utvecklats under året genom att 
erbjuda kursverksamhet ute på grundskolor under fritidstid. På så vis minskar 
behovet för elever och föräldrar att transportera sig till kulturskolans egna lokaler. Ett 
specifikt exempel på detta är ett statsbidragsfinansierat projekt på Kårsta skola där 
avgiftsfri undervisning skett på plats i Kårsta med kursinnehåll skapat tillsammans 
med eleverna.  

Kulturnämnden har en stor påverkansmöjlighet när det gäller att öka allmänhetens 
kunskap och medvetenhet kring miljö och hållbar utveckling, liksom att inspirera och 
skapa ett ökat intresse för dessa frågor. Miljöboktips lyfts fram på egen permanent 
skyltplats i entrén till biblioteket i kulturhuset. Lånetygpåsar har skapats som 
alternativ till bokkassar i plast, och tack vare en artikel i lokaltidningen har 
biblioteksbesökare bidragit med egensydda tygpåsar efter mönster som biblioteket 
tillhandahåller. 

Under året arrangerades kursen Bli klimatinspiratör! tillsammansmed ABF. Detta i 
syfte att sprida kunskap om hållbar utveckling, hur man som invånare kan bidra till 
minskad miljö- och klimatpåverkan och hur man kan inspirera och engagera andra 
att göra detsamma. 
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 Målet är uppfyllt 

Socialnämnden har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det 
kommungemensamma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara 
långsiktigt hållbar. Inom socialnämnden har arbetet under detta mål två 
huvudinriktningar, långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt långsiktigt hållbart 
miljöarbete. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och uppnådda resultat kopplat till 
långsiktigt hållbart miljöarbete är: 

 Förbättrade förutsättningar för distansarbete, där detta på sikt kan leda till 
minskade behov av transporter, men också större flexibilitet och effektivitet för 
medarbetare. 

 Projekt för införande av digitala lås inom hemtjänsten har påbörjats. Detta 
kommer att leda till minskning av transporter, kortare inställelsetider vid larm 
samt bättre förutsättningar för uppföljning av utförd tid med mera. 

 Sammanlagd körsträcka under året med förvaltningens bilar har ökat. En 
betydande ökning har skett inom hemtjänsten medan andra verksamhetsgrenar 
har minskat sina körsträckor. Denna markanta ökning bedöms vara en effekt av 
pandemin under året. 

 Den beräkning som förvaltningen gör på beräknat utsläpp CO2/körd kilometer 
med fordonsflottan har ökat, beroende på att fler fordon med ökad framkomlighet 
nyttjas på landsbygden av hemtjänsten. Vidare har fordon med gasdrift 
tillkommit men då drivmedel inte finns i närområdet används bensin för dessa 
fordon, vilket ökat utsläppen. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Som för så många andra verksamheter har pandemin tvingat fram nya arbetssätt som 
på sikt kan ge positiv inverkan på miljöpåverkan med mera. Det påbörjade projektet 
med digitala lås inom hemtjänsten kommer på sikt att ha stor inverkan på 
förvaltningens transporter, men pandemin har senarelagt genomförandet.  

Inom området transporter finns en mindre önskad utveckling, då den pågående 
pandemin påverkat logistiken inom hemtjänsten så vi fått en tydlig ökning på 
transporterna inom detta område. Trots att transporterna minskat inom andra 
områden har den totala volymen ökat. Dessutom har det beräknade genomsnittliga 
utsläppet från fordonen per körd kilometer ökat, där det skett en förändring till fler 
fordon med bättre framkomlighet inom hemtjänsten. På detta område finns en 
problematik där behovet av framkomlighet vid extremväder motverkar ambitionen 
om minskad miljöpåverkan, frågeställningen kommer att bearbetas ytterligare. i 
slutet av året har även några fyrhjulsdrivna fordon med gasdrift tillkommit. Då det är 
bristande tillgång till tankning av gas, körs dessa fordon med bensin vilket ökar 
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utsläppen jämfört med tidigare fordon. Den sammantagna bedömningen är att 
socialnämnden nått måluppfyllelse på detta mål vid årets slut. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämnden ska verka för en minskad klimatpåverkan genom att: 

 Miljöanpassade inköp ska öka 

 Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska 

 Verka för digitala lösningar som leder till minskad miljöpåverkan 

 Verka för att andelen närproducerade produkter och tjänster ökar 

Förbättra förutsättningar för distansarbete 

Med digital teknik kan en betydligt större andel av det arbete som utför ske genom 
digitala möten och arbete på distans. Detta kräver dock att former utvecklas för detta 
arbetssätt så de negativa bieffekterna kring arbetsmiljö och svårighet kring ledarskap 
minimeras. 

Den förväntade effekten under året var att andelen digitala möten skulle fördubblas 
jämfört med föregående år inom förvaltningen. 

Under året har rådande förhållanden tvingat fram en betydande ökning av digitala 
möten. En mycket stor del av verksamheten har hanterats via digitala möten och 
kunskapen bland medarbetarna har succesivt ökat. Dock återstår utmaningen att 
finna metoder för att förutse och motverka negativa bieffekter av detta arbetssätt. 
Under senhösten har en programvara för säkra videomöten implementerats vilket 
möjliggör hantering av känsliga personuppgifter via videomöten. Detta medför 
ytterligare möjligheter för hantering av personärenden på distans och möten med 
kunder. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

Minska transporterna kopplade till Korallens vårdboende  

Arbetslaget på Korallens vårdboende vill minska transporter och därmed 
miljöpåverkan kopplat till verksamheten. Genom att enhetens avdelningar samordnar 
sina beställningar med mera är bedömningen att stora förändringar kan bli resultatet. 

Det förväntade effekten av aktiviteten var att antalet mat och varutransporter till 
verksamheten skulle halveras jämfört med föregående år. 

Under årets två första tertial har en inventering av verksamhetens 
beställningar gjorts där beställningar numera samordnas. Frekvens 
av transport av cirkulationstvätt har minskats till varannan vecka. På 
grund av en ökad förbrukning av engångsmaterial till följd av 
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pandemin har det varit svårt att samordna beställningar på detta område. Trots svåra 
omständigheter har antalet transporter inom vissa områden minskat något. Den 
sammantagna bedömningen är att aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 

Digitala lås inom hemtjänsten 

Digitala lås inom hemtjänsten innebär att hemtjänstkundernas bostäder förses med 
ett digitalt lås på insidan av dörren. Kunden använder sitt vanliga lås som tidigare 
men hemtjänstpersonalen öppnar låset med sin tjänstetelefon. Detta arbetssätt 
minska tidsåtgång för nyckel hantering och förkortar insatstid vid larm, då nycklar till 
berörd kund inte behöver hämtas. Sammantaget bedöms systemet minska 
hemtjänstens transporter. 

Den förväntade effekten under året var att en pilotstudie bland ett urval hemtjänst-
kunder skulle genomföras under våren och att därefter breddinförande bland 
hemtjänstkunder skulle påbörjas under hösten. 

Under året har det planerade pilotprojektet med 25 kunder fått senareläggas på 
grund av pandemin. Allt förberedelsearbete som är möjligt att genomföra har gjorts 
för att ett breddinförande ska kunna genomföras så snart smittläget möjliggör 
installation av lås hos äldre med mera. Den sammantagna bedömningen är att 
aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall. 

I förvaltningens årliga egenkontroll får samtliga chefer bedöma den egna 
verksamhetens arbete med källsortering. Vid fjolårets egenkontroll 
uppgav 69 procent av cheferna att verksamheten arbetar aktivt med 
källsortering av avfall. vid årets upplaga av egenkontrollen uppgav 
81 procent av cheferna att så var fallet detta år.  

Körsträcka under period 

Förvaltningen analyserar löpande med hjälp av den digitala körjournal som finns i 
fordonen hur volymen av bilkörning utvecklas. Körsträckan har ökat med 3,8 % 
under 2020 jämfört med föregående år. För hemtjänst är förändringen hela 20,3 
procent, medan övriga verksamheter har minskat med 41 procent. Orsaken till detta 
finns förmodligen att finna i effekter av pandemin, där hemtjänsten får ökade resor 
medan andra verksamheter minska resorna för att minimera risken för 
smittspridning. Se Figur 5. 

Koldioxidutsläpp gram/km 

Indikatorn räknas fram utifrån beräknat utsläpp vid blandad körning för respektive 
fordon. Detta ger givetvis en schablon för utsläppen, men indikerar ändå utsläpps-
nivåer. Indikatorn påverkas av om fordon med större utsläpp nyttjas frekvent m.m. 
Under 2020 har detta värde ökat, en bakomliggande orsak är att hemtjänsten nyttjar 
fler så kallade SUV:ar för långa körsträckor på landsbygden. En bakomliggande orsak 
till detta är ambitionen att kunna säkerställa verksamheten i händelse av extremväder 
och liknande händelser. Under december har några nya fordon som kan köras på gas 
ersatt elhybridfordon i vissa verksamheter. Dessa fordon är av den typ som ger stora 
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utsläpp vid bensindrift (141 gr/Co2 vid blandad körning). Eftersom verksamheten har 
stora svårigheter att nyttja gasdriften på grund av tillgång till tankställen körs dessa 
fordon huvudsakligen med bensin vilket lett till ökade utsläpp. 

 

 

FIGUR 5. KÖRSTRÄCKOR. 

Diagrammet visar sammanlagd körsträcka för förvaltningens fordon respektive tertial sedan 2018. 

 

 

FIGUR 6. UTSLÄPPSSTATISTIK. 

Diagrammet visar beräknat utsläpp per körd km för socialförvaltningens fordon respektive månad sedan 2018. 
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 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden har ett stort tillsynsansvar inom miljöområdet. 
Utöver tillsyn har bygg- och miljötillsynsnämnden ett ansvar att ge råd och 
information till företagare och invånare så att de ska kunna göra hållbara val för sitt 
företag och i vardagen. Nämnden fokuserar bland annat på tillsyn inom enskilda 
avlopp, hästgårdstillsyn, lantbrukstillsyn och dagvattentillsyn som alla syftar till att 
bidra till att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar. Antalet 
avlopp som får tillsyn 2020 är högre än tidigare år på grund av ökade resurser inom 
området. Genom systematisk tillsyn och rådgivning bidrar bygg- och miljötillsyns-
nämnden till att utvecklingen blir långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Målbeskrivning 

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljö-
policy och klimat- och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens 
egen miljöpåverkan minskar och invånarnas och företagens möjligheter att göra 
miljömässigt hållbara val ökar. Nämndens frågor berörs tidigt i samhällsbygg-
nadsprocessen. Genom rådgivning och tillsyn och nära samverkan med kommunens 
förebyggande vattenvårdsarbete fortsätter nämnden att arbeta för en god vattenstatus 
i kommunens sjöar och vattendrag. 

Målanalys 

Nämnden har i sitt tillsynsarbete med enskilda avlopp och tillsyn på 
lantbruk och hästgårdar arbetat aktivt med tillsyn för att minska 
övergödningen av våra sjöar och vattendrag. I tillsynen ingår även 
rådgivning till hästgårdsägare och fastighetsägare som ska installera 
nya enskilda avlopp med flera. Under året har 175 avlopp inventerats. 
Kommunens vattensamordnare anordnade med hjälp av bidragspengar en digital 
hästdag där även information från tillsyn ingick som en del av föreläsningarna. Under 
våren har tillsyn på dagvatten prioriterats, bland annat har alla Roslagsvattens 
dagvattenanläggningar anmälts och fått beslut. Även tillsyn över gata- och parks 
dagvattenansvar har påbörjats. Det gäller då främst Okvistadammarna och 
Trafikverkets dammar. 
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Nämnden har även lämnat yttrande på kommunens blåplan som fastställs under 
början av 2021. Blåplanen utgör underlag bland annat för hur den fysiska planeringen 
kan bidra till att förbättra och säkerställa en god vattenstatus i kommunens sjöar och 
vattendrag och pekar också ut tillsynsaktiviteter som nämnden ska genomföra årligen. 

Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet i kommunen fortgår med flertalet aktiviteter. 
Från årsskiftet 2020/21 etableras kommunens funktion för vattensamordnare på 
heltid, som kommer att ha ett tätt samarbete med nämndens verksamheter. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Kommunens klimat- och miljöarbete tar sin utgångspunkt i ny klimat- och miljöpolicy 
och klimat- och miljöstrategi. Övergripande målsättning är att kommunens egen 
miljöpåverkan minskar och invånarnas och företagens möjligheter att göra miljö-
mässigt hållbara val ökar. Klimatarbetet i kommunen stärks under planeringsperioden. 
Nämndens frågor berörs tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och kommuninvånarna 
erbjuds energirådgivning. Nämnden säkerställer ny lagstiftning om bostadsnära 
avfallsinsamling. Nämnden verkar för att mängden osorterat avfall och farliga 
kemikalier minskar liksom att mängden insamlat matavfall ökar. 

Målanalys 

Nämnden arbetar genom tillsyn och rådgivning av miljöfarliga verksamheter med att 
avfall och kemikalier ska minska men även att verksamheterna sköter förvaring och 
borttransport av avfall. Under 2020 har färre planerade tillsynsbesök genomförts på 
grund av coronapandemin. 

SÖRAB har tillsammans med representanter för delägarkommun-
erna tagit fram förslag till Avfallsplan 2021-2032 som beslutades i 
kommunfullmäktige i oktober. Avfallsplanen och det arbete som 
följer därav är centralt för att uppnå mål och inriktningar i 
kommunens miljö- och klimatstrategi. Avfallsplanen ska främja ett 
mer cirkulärt system och vara vägledande för såväl avfallsarbetet i 
kommunens egna verksamheter, som gentemot företag och invånare. Avfallsplanen 
innehåller mål och aktiviteter med kopplingar till miljötillsynsområdet där bygg- och 
miljötillsynsnämnden ansvarar och således aktivt bidrar. 

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen och Storstockholms regionala projekt 
"Fossilfritt 2030" som startade i maj 2020. Projektet inkluderar bland annat stöd för 
omställning av kommunens egen fordonsflotta och utveckling av infrastruktur för 
förnybara drivmedel. Ett intensivt arbete för att öka andelen fossilfria fordon hos 
förvaltningarna har pågått under senvåren, kopplat till kvalitetsarbetet. Det intensiva 
arbetet med att köpa in nya fossilfria fordon har resulterat i att näst intill all form av 
tillsyn och arbetsplatsbesök under 2020 har skett helt fossilfritt. 



 

 

 

Miljöredovisning 2020 
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av 
årsredovisningen och innehåller uppföljning av det systematiska 
miljöarbetet och kommunens miljömål. Arbetet under 202 har utgått 

från kommunens miljö- och klimatstrategi med dess övergripande 
miljömål och sju inriktningar. 


	6a04819c-20cc-49c6-b7c7-c9ad85adacfb.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	789d11a6-f9b0-4581-9e3a-c64fa95eb52b.docx
	18c52824-7093-43e2-b30a-42f3741f9a7d.pdf
	1c81108d-a7b4-467f-baa6-fe290d629f32.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	ec33d6b4-4d4b-4ca3-9747-8573dd769b83.pdf
	a5d965a1-edd3-4766-bdd2-197e81be98d0.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	d08b745f-4cc3-41a0-aea1-89d094214c10.docx
	Tjänsteskrivelse
	Miljöredovisning 2020
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Konsekvenser för hållbar utveckling
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	7e384a42-0288-42c2-b2b8-f0ec00ec4296.pdf



