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Beredning av miljöstipendiat 2021 (KS 2021.313)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

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

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till miljöstipendiat vid sittande bord och motiverar 
förslaget till stipendiat. Föreslagna stipendiater bedöms utifrån kriterierna:
- miljöengagemang utöver det förväntade;
- miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt
- hur stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.

Fem nomineringar har inkommit (se bilaga 1):
- Ossian Nordell
- Christian Hedborg och Charlotte Müntzing, Barn- och ungdomsförvaltningen
- Rekoring Vallentuna, initiativtagare Linda Lönnqvist
- Våra barns klimat, verksamhetsledare Emma Max
- Minimalisterna

Kommunstyrelsen beslutar därefter stipendiat, motivering och stipendiets storlek. Det belopp 
som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet disponeras ur det årliga 
anslaget till kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet kan delas ut vid därpå följande 
kommunfullmäktiges sammanträde.

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

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att plan- och miljöutskottet lämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
 
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
 Beredning av miljöstipendiat 2021 TJSKR
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Tjänsteskrivelse

Beredning av miljöstipendiat 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om miljöstipendiat och stipendiesumma 2021.

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

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till miljöstipendiat vid sittande bord och 
motiverar förslaget till stipendiat. Föreslagna stipendiater bedöms utifrån kriterierna:
- miljöengagemang utöver det förväntade; 
- miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt 
- hur stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.

Fem nomineringar har inkommit (se bilaga 1):
- Ossian Nordell
- Christian Hedborg och Charlotte Müntzing, Barn- och ungdomsförvaltningen
- Rekoring Vallentuna, initiativtagare Linda Lönnqvist
- Våra barns klimat, verksamhetsledare Emma Max
- Minimalisterna

Kommunstyrelsen beslutar därefter stipendiat, motivering och stipendiets storlek. 
Det belopp som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet 
disponeras ur det årliga anslaget till kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet 
kan delas ut vid därpå följande kommunfullmäktiges sammanträde.

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

Bakgrund
Kommunen har haft ett miljöstipendium sedan 1988. Ett omtag gjordes 2019 då 
kommunfullmäktige antog nya regler för stipendiet. Reglerna underlättar 
bedömningen av föreslagna stipendiater och innebär också en tydlighet kring att 
stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön. Stipendiat 
2019 var Vallentuna Rödakorskrets med second hand-butiken Kupan. 2020 delades 
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miljöstipendiet av Sparrens natur- och vattenvårdsförenings samt Klimatsmart 
Vallentuna.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Miljöstipendiet är en del av kommunens Miljö- och klimatstrategi och dess inriktning 
”Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning”. Inriktningen innebär bland 
annat att Vallentuna kommun har en aktiv kommunikation som underlättar för 
invånare och företag att göra hållbara val och minska sin miljöpåverkan. 
Miljöstipendiet bidrar till att uppmuntra goda insatser för miljön och sprida 
medvetenhet om miljöarbete i lokalsamhället.

Konsekvenser för barn
Många barn och unga tycker att miljö och klimat är viktiga frågor, som ibland leder 
till oro för framtiden. Kommunens miljöstipendium syftar till att lyfta fram och sprida 
goda insatser som görs för miljön i Vallentuna. Förhoppningsvis kan det bidra till att 
både väcka engagemang och visa möjligheter att påverka utvecklingen i miljön. Att 
inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms dock inte vara 
relevant i detta skede.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg

Expedieras till:
Akten



Motivering Motivering Stöd för bedömning, fastställda kriterier för miljöstipendiet:

Föreslagen miljöstipendiat Söker du själv 

miljöstipendiet eller har du 

nominerat någon annan?

Huvudsakliga 

miljöområden den 

föreslagna stipendiaten 

bidragit till

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

stipendiaten uppmärksammas? På vilket sätt ger detta miljöarbete nytta för andra? Max 750 tecken.

Hur ska ett eventuellt miljöstipendium användas? 

Finns planer på ytterligare insatser för miljön eller 

som ger mervärde till det den föreslagna 

stipendiaten redan gjort? Max 250 tecken.

• uppvisar miljöengagemang utöver det 

förväntade med hänsyn till eventuella 

lagkrav och vinstintressen.

• miljöarbete som är av brett intresse och 

som är till nytta för fler än enskilda hushåll.

•  stötta och uppmuntra åtgärder som ger 

mervärde till redan genomfört arbete, eller 

som bidrar till kostnader för planerade 

miljöprojekt. 

Ossian Nordell Ansökan Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Utbildning Biologi och Miljövetenskap med inriktning Miljövetenskap på SLU (Sveriges 

lantbruksuniversitet), Campus Uppsala. Kandidatexamen i juni 2022. 

Jag har alltid velat arbeta med djur och natur på ett hållbart sätt och därför påbörjade jag min 

utbildning 2019 för att bli miljövetare, för att sedan i mitt arbetsliv kunna utveckla samhället och 

företag mot en hållbarare framtid.

Jag är uppvuxen inom en lantbrukarfamilj i Vallentuna och håller Vallentuna varmt om hjärtat. Sedan 

barnsben har jag fått lära mig från min familj hur stort värde miljö och natur har för oss människor. Jag 

ser Vallentuna som en naturnära kommun till huvudstaden Stockholm som kan vara en friplats åt 

människor som letar efter en central men ändå lantlig kommun. 

Finansiera studier, studiemedel och möjliggöra 

masterstudier hösten 2022.

Egna studier Nej, egna studier Egna studier

Christian Hedborg och 

Charlotte Muntzing 

Ansökan Återvinning, återbruk och 

avfall

Hållbar konsumtion

Vi har som två medarbetare på vallentuna kommun startat ett projekt som kickar igång i höst där vår 

målsättning är att börja sälja överbliven mat på de kommunala grundskolorna där vi dagligen serverar 

ca 5000 portioner. Syftet är att minska på klimatavtryck genom att inte behöva slänga den mat som blir 

över samtidigt som det minskar annan matkonsumtion för köparen. Det lär också elever och barn att 

det är viktigt att inte slänga mat samt att ta tillvara på det vi lagar och konsumerar.

Marknadsföra projektet samt en stor spridning till 

alla barn och elever, men även till intresserade 

kommunmedborgare och vårdnadshavare. 

Inicitament för att minska matsvinns finns 

lokalt och nationellt. Omhändertagande av 

överbliven mat är i framkant och förknippat 

med undanröjande av administrativa och 

livsmedelstekniska hinder.

Ja, potential att öka medvetenheten om 

matsvinn hos flera målgrupper samt 

arbetssätt som kan spridas till andra 

kommuner.

Arbetet kan sannolikt gynnas betydligt av 

kommunikationsinsatser.

Reko Vallentuna - Linda 

Lönnqvist

Ansökan Natur och landskap

Hållbar konsumtion

Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Jag är initiativtagare till rekoringar i Stockholm. Rekoringar är Facebookgrupper där konsumenter kan 

handla mat direkt från producenten utan mellanhänder. I grupperna erbjuds, säsongens råvaror såsom 

grönsaker, svamp etc och även ägg, kött, rotfrukter och förädlade produkter. Allt är lokalproducerad 

och kommer max 20 mil från Stockholm. I Fb gruppen beställer sen konsumenterna i producentens 

annons och på utlämningsdagen möts alla på en förbestämd plats och tid och beställningarna som är 

betalda i förskott delas ut. Den första rekoringen i Stockholm grundade jag 2017 och den hade 

utlämning i februari 2018. Då hade jag skrapat ihop 5 producenter och 5 kunder som tyckte det lät 

intressant. Nu 3,5 år senare finns det ca 25 ringar i Stockholm och över 100 000 medlemmar väljer att 

handla sin mat på detta sätt. Utav dessa administrerar jag 8 stycken. Allt arbete är ideellt med 

administrationen. Den senaste ringen vi startade är Reko Vallentuna. Den har på 4 månader fått 

närmare 2000 medlemmar och ett 15 tal producenter samlas varje måndag på Valllentuna IP och 

levererar sina beställningar. Jag brinner för att se medvetenheten hos kunderna öka med vilken bra 

mat det går att handla lokalt. Reko har också uppmärksammats i den livsmedelsstrategi som 

Länsstyrelsen presenterade 2019 och som verkar för att Stockholms självförsörjningsgrad ska öka. Reko 

bidrar också till att minska matsvinnet då producenten endast tillverkar/skördar det som är beställt. 

Reko bygger också på transparens från producenten om tillverkning mm och konsumenten är 

välkommen att ställa frågor om hur maten framställs. Själva utlämningen blir har vi noterat, när det 

inte är pandemi även en social och trevlig sammankomst och ett bra tillfälle att sakta ner tempot. 

Konsumenter som besöker utlämningen träffar på vänner och bekanta och passar på att prata bort en 

stund. Slutligen vill jag också nämna att reko är en superbra kanal att börja sin försäljning i om man vill 

starta eget företag. I adminsskapet försöker jag också guida människor som har en idé till att våga ta 

steget att starta eget. I Vallentuna under de 4 månader som vi har haft igång den ringen har jag haft 

kontakt med fyra personer som funderar på att ta sin hobby vidare. Entreprenörskap och 

lokalproducerat är en toppenkombo.

Pengarna kommer användas till att åka ut och 

besöka producenterna och filma, intervjua etc för att 

använda som marknadsföring för reko

Omfattande ideellt arbete som främjar 

hållbara lokala livsmedel.

Ja, underlättar för lokala producenter och 

konsumenter. Facebook-sidan REKO 

Vallentuna har 1 800 medlemmar. I hela 

Stockholmregionen är nu 130 000 

medlemmar och över 160 producenter 

anslutna.

Kommunikationsinsatserna kan öka 

medvetenheten om hållbar produktion och 

nå fler målgrupper om möjligheten att 

handla lokalt.

Våra barns Klimat - 

Kontaktperson 

Verksamhetsledare Emma 

Max (i Vallentuna)

Nominering Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Lyfter barnens rätt till en hållbar framtid inom många olika perspektiv.

Bland annat genom ett nationellt klimatlyft för alla lärare i skolan.

Har tagit fram en guide för hur man pratar med barn om klimatet.

Jobbar för att våra politiker ska sätta klimatet främst.

Kommunicerar kring hur det blir lättare att leva klimatvänligt.

Strävar mot att göra Sverige till ett föregångsland inom hållbar livsstil och omställningsarbetet.

Till deras verksamhet. Vet inte exakt vad de har för 

projekt på gång/i pipen som behöver medel just nu, 

men vet att de som ideell organisation är i ständigt 

behov av medel för olika specifika insatser kopplat 

till barn och miljö. Tror de vill få fler barn att cykla 

till skolan genom olika initiativ som behöver medel, 

men också för att "klimatlyfta" skolan och säkerligen 

något inför nästa års politiska val.

Organisationen Våra barns klimat drivs av 

den ideella föreningen Aktiva Föräldravrålet. 

Föreningen har cirka 25 medlemmar som 

driver organisationen huvudsakligen på ideell 

basis.

Ja, tillhandahåller pratiska tips och stöd till 

lärare och pedagoger i grundskolan för 

samtal om klimatfrågor samt en guide till 

föräldrar. 

Sannolikt men då stipendiaten är nominerad 

av annan är konkreta åtgärder inte angivna.

Minimalisterna Nominering Natur och landskap

Hållbar konsumtion

Miljömedvetenhet, 

kommunikation och 

utbildning

Tycker Minimalisterna inspirerar väldigt brett att leva en mer hållbar livsstil. Genom allt från minskad 

konsumtion, miljömedveten livsstil, downshifting, ta hand om och vara ute i naturen, cirkulär ekonomi, 

delningsekonomi, medveten och hållbar konsumtion osv.

Kommunikationen via deras blogg och Instagramkonto är lätt att ta till sig och inspireras av.

Det kanske kan gå till att skriva ytterligare en bok? 

Eller till att involvera dem i något hållbarhetsprojekt 

som de idag inte kan lägga så mycket tid på som 

skulle behövas. De har säkert egna idéer om ni 

kontaktar dem. De är oavsett värda uppmärksamhet 

och ett stipendium för sitt ihärdiga arbete med att få 

fler att leva mer hållbart genom en minimalistisk 

livsstil!

Minimalisterna driver blogg och instagram på 

sin fritid, utan annonsintäkter. 2017 

lanserades boken Prylbanta av Norstedts 

förlag och finns numera som pocket och 

ljudbok.

Ja, Minimalisternas instagramkonto har 

knappt 26 000 följare och sprider bloggens 

innehåll. Boken Prylbanta har fått fina 

recensioner, upplaga är inte känd.

Sannolikt men då stipendiaten är nominerad 

av annan är konkreta åtgärder inte angivna.
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