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§ 52
Koncept för samverkan om hållbarhet (KS 2020.355)
Beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma förslag till koncept för 
hållbarhetslöften som en grund för samverkan mellan lokala företag och med kommunen.

Ärendebeskrivning
I maj 2019 väckte det nybildade Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet frågan om 
samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling. Kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, 
anger bland annat att kommunen ska prioritera miljö som en del i att öka attraktiviteten för 
företag samt ta initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och organisationer. 
Kommunledningskontoret har utrett ett initiativ om att utfärda miljöbevis för lantbrukare som 
går längre än vad lagen kräver för att minska övergödningen. Därtill har det kommit till 
kommunens kännedom Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och 
företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Syftet är att stärka fokus, samverkan och öka 
åtgärdstakten för att nå de nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen i FN:s 
globala hållbarhetsmål. Hålbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring. Det formas med 
ledning av en ”färdplan för ett hållbart län” och fyra tematiska åtgärdsprogram där 
prioriterade åtgärder för länets aktörer lyfts fram i olika tidsperioder. Se 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html

I Vallentuna finns flera företag som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i sina branscher. 
Vallentuna har även många en- eller fåmansföretag, som kan ha svårare att finna tid och 
resurser till ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det finns sannolikt en stor potential för 
Vallentunas företagare att lära av varandra och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Kommunen 
kan stödja samverkan genom forum som Näringlivsrådet och eventuellt även erbjuda verktyg 
eller metodstöd med ett koncept motsvarande hållbarhetslöften. Hållbarhetslöfte bedöms vara 
ett fördelaktigt koncept utifrån kommunens ambitioner om förbättrat näringslivsklimat. 
Liksom i Uppsala län kan samverkan fokusera på olika teman över tid, eventuellt i ett första 
steg på fossilfrihet med stöd av det regionala projektet Fossilfritt 2030, som Vallentuna 
kommun ingår i. Utöver kommunens styrdokument finns material framtaget av den nationella 
miljömålssamordnaren för näringslivet, se www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-
miljoarbetet. Såväl konceptutveckling som ett eventuellt fortsatt arbete bör ske i dialog med 
Näringslivsrådet.
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Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Koncept för samverkan om hållbarhet - Hållbarhetslöften TJSKR
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Tjänsteskrivelse

Koncept för samverkan om hållbarhet

Förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningskontoret att utforma förslag till koncept för hållbarhetslöften som en 
grund för samverkan mellan lokala företag och med kommunen.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2019 väckte det nybildade Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet frågan om 
samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en 
hållbar utveckling. Kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av fullmäktige i 
oktober 2019, anger bland annat att kommunen ska prioritera miljö som en del i att 
öka attraktiviteten för företag samt ta initiativ till rådgivning och samverkan med 
företagare och organisationer. Kommunledningskontoret har utrett ett initiativ om att 
utfärda miljöbevis för lantbrukare som går längre än vad lagen kräver för att minska 
övergödningen. Därtill har det kommit till kommunens kännedom Länsstyrelsen i 
Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna 
hållbarhetslöften. Syftet är att stärka fokus, samverkan och öka åtgärdstakten för att 
nå de nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen i FN:s globala 
hållbarhetsmål. Hålbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring. Det formas med 
ledning av en ”färdplan för ett hållbart län” och fyra tematiska åtgärdsprogram där 
prioriterade åtgärder för länets aktörer lyfts fram i olika tidsperioder. Se 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-
miljomal.html 

I Vallentuna finns flera företag som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i sina 
branscher. Vallentuna har även många en- eller fåmansföretag, som kan ha svårare 
att finna tid och resurser till ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det finns sannolikt en 
stor potential för Vallentunas företagare att lära av varandra och samarbeta kring 
hållbarhetsfrågor. Kommunen kan stödja samverkan genom forum som 
Näringlivsrådet och eventuellt även erbjuda verktyg eller metodstöd med ett koncept 
motsvarande hållbarhetslöften. Hållbarhetslöfte bedöms vara ett fördelaktigt koncept 
utifrån kommunens ambitioner om förbättrat näringslivsklimat. Liksom i Uppsala län 
kan samverkan fokusera på olika teman över tid, eventuellt i ett första steg på 
fossilfrihet med stöd av det regionala projektet Fossilfritt 2030, som Vallentuna 
kommun ingår i. Utöver kommunens styrdokument finns material framtaget av den 
nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, se www.sverigesmiljomal.se/stod-
och-rad-i-miljoarbetet. Såväl konceptutveckling som ett eventuellt fortsatt arbete bör 
ske i dialog med Näringslivsrådet.
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Ekonomiska konsekvenser
Ett arbete med hållbarhetslöften bedöms främst ta arbetstid i anspråk och eventuella 
investeringar som resulterar av samverkan bedöms kunna vara väl i linje med 
Kommunplan och budget. Utreds vidare inom ett eventuellt uppdrag.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Förslaget är en direkt följd av kommunstyrelsens mål ”Underlätta för invånare och 
företag att göra miljömässigt hållbara val och minska sin klimatpåverkan”. Ett fortsatt 
arbete kan på ett betydande sätt bidra till att nå flera mål i Kommunplanen och 
samtliga inriktningar i kommunens miljö- och klimatstrategi. Förslaget kopplar i 
första hand till två av de globala målen i Agenda 2030: Mål 8. Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. Beroende på hur konceptet utvecklas kan det även bidra till fler 
kommunegna och globala mål för social hållbarhet.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör i nuläget inte barn/unga. Barn-/ungdomsperspektivet bör 
beaktas i eventuellt fortsatt arbete.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg

Expedieras till:
Akten
Plan- och miljöutskottet
Bygg- och miljötillsynsnämnden
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