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LÄSANVISNING
Miljö- och klimatstrategin består av tre delar. Del 1 antar kommunfullmäktige och den
innehåller kommunens miljömål, inriktning inom sju områden samt övergripande om
strategins genomförande – från ord till handling i kommunens systematiska miljöarbete.
Denna del ska, liksom alla kommunens politiskt fastställda styrdokument, aktualiseras varje
ny mandatperiod.
Del 2 ger stöd och vägledning till de sju inriktningsområden som fullmäktige antagit. Där
finns hänvisningar till styrande dokument, möjliga nyckeltal för att spegla effekten av
kommunens miljöarbete, kommunens måste-uppgifter enligt lagar och andra krav, samt
förslag till insatser som involverar flera kommunala verksamheter och/eller som är viktiga för
att uppnå kommunens mål och ambitioner för miljöarbetet.
Del 3 innehåller kommunens miljöutredning, som ligger till grund för miljömål och
inriktningar. Miljöutredningen omfattar omvärldsspaning, kartläggning och beskrivning av
kommunens miljöarbete, en genomgång av verksamheternas miljöpåverkan och betydande
miljöaspekter, samt en enklare analys av risker och möjligheter.
Innehållet i del 2 och 3 är inte statiskt utan ska kunna uppdateras och utvecklas utanför
detta dokument. Trender i samhället och intressenternas förväntningar kan förändras,
styrande dokument kan komma att revideras. En del av kommunens insatser för miljön
behöver utredas och kan komma att förkastas. Andra miljöaktiviteter kan tillkomma
beroende på politiska ambitioner och verksamheternas förutsättningar.

FRAMTAGANDE AV MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGIN
Diskussioner på tjänstemannanivå i samband med flera förvaltningars och avdelningars
verksamhetsplanering har bidragit med underlag om kommunens miljöpåverkan, befintliga
miljöarbete och idéer för framtiden. Strategin omhändertar viktiga slutsatser och förslag från
de hittills fyra revisioner av kommunens miljöledningssystem som genomförts. Underlag har
även hämtats från en påbörjad kartläggning av kommunens arbete i förhållande till Agenda
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, som bland annat inkluderat en workshop med
öppen inbjudan till alla medarbetare.
Miljö- och klimatstrategin baseras därutöver i stor utsträckning på redan antagna
styrdokument för Vallentuna kommun. Utkast till strategin har förankrats med
förvaltningarnas miljösamordnare, miljöombud och kommunens experter inom olika
områden. Kommunens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp för arbetet.
Miljö- och klimatstrategin har förankrats med plan- och miljöutskottet samt
kommunstyrelsen, inför beslut i kommunfullmäktige.
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DEL 1

Del 1: Miljömål och inriktningar
Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-14 § 140

Om miljö- och klimatstrategin
Miljö- och klimatstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen 1. Uppdraget
lyder:
”För att utgöra ett ändamålsenligt stöd i verksamheten och utveckla kommunens miljöarbete i
linje med kommunplanen, i synnerhet vad gäller invånarnas möjligheter att göra miljömässigt
hållbara val, behöver miljöplanen omarbetas. Miljöplanen bör tydligare utgå från globala och
nationella mål, inkludera kommunens indirekta miljöpåverkan och inte minst de positiva
aspekterna, i högre grad visa på relevans och rådighet inom kommunens olika verksamheter,
samt peka på strategiska vägval för Vallentuna att profilera sig som en miljökommun. I arbetet
bör även möjligheterna att samordna olika aspekter av kommunens hållbarhetsarbete beaktas.”

Kommunens tidigare miljöplan antogs av fullmäktige hösten 2016. Kommunens
miljöledningssystem certifierades i april 2018 enligt standarden ISO 14001:2015.

Syfte och mål
Miljö- och klimatstrategin är grunden för kommunens systematiska miljöarbete. Den
syftar till att utgöra långsiktig, ändamålsenlig styrning och stöd för verksamheten.
Tanken är att miljö- och klimatstrategin ska gälla på flera års sikt, att de mål och
inriktningar som fullmäktige beslutat ska aktualiseras varje mandatperiod, och att övrig
information i strategin ska kunna utvecklas och uppdateras löpande.
Målen (se även figur 1) är att miljö- och klimatstrategin ska:
• Tydliggöra krav på kommunens miljöarbete från
lagstiftning och intressenter.
• Integreras i kommunens styrmodell och verksamhetsstödssystem genom att ge styrning, stöd och inspiration
för nämndernas mål och verksamhetsplaner samt för
förvaltningarnas målstyrda aktiviteter och kvalitetsarbete.
• Ge stöd för förtroendevaldas uppdrag i kommunala
bolag och kommunalförbund.
• Säkerställa att kommunen följer kraven i standarden
ISO 14001:2015.
• Underlätta för kommunens verksamheter att arbeta
med såväl den direkta/operationella miljöpåverkan
som den indirekta, där kommunen på olika sätt
påverkar andra aktörer.
• Ge en samlad, gemensam bild av kommunens miljöambitioner.
Målgruppen är förtroendevalda och medarbetare i
kommunen, då miljö- och klimatstrategin fokuserar på
kommunens insatser. I genomförandet av strategin är
samverkan med olika externa aktörer och intressenter
mycket viktigt.

1

Kommunstyrelsen sammanträde 2017-11-20, § 213.
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Figur 1. Miljö- och klimatstrategins mål.

Från ord till handling
Miljö- och klimatstrategin är grunden för kommunens systematiska miljöarbete och ger
styrning och stöd till nämnder och förvaltningar. Miljöfrågor har sedan länge funnits med
i olika kommunala verksamheter. Poängen med miljöledningssystem – ett systematiskt
miljöarbete – är att hålla ordning och reda samt att hela tiden arbeta med förbättringar.
Miljö ingår i ordinarie styrning och planering (se figur 2). Det underlättar att få in
miljöfrågor i hela den kommunala organisationen, på ett sätt som är relevant för olika
delarna av kommunens brokiga verksamhet. Miljöledningssystemet ger en grön tråd från
kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.
Kommunen arbetar i två principiella spår:
• Målstyrda aktiviteter - miljöaktiviteter för att utveckla miljöarbetet och nå
kommunens miljömål.
• Kvalitetsarbete - ”rutinarbete”, saker som behöver fungera löpande till exempel för att
säkerställa att vi följer lagstiftningen.

Figur 2. Miljö ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Förtroendevalda styr kommunens verksamhet genom att analysera verksamhetens resultat och
utveckla mål och prioriteringar samt besluta om budget. Tjänstemännen planerar och genomför
med sikte på målen, samt följer upp, analyserar och rapporterar till politiken.

Styra
Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och utgör den viktigaste
styrningen av kommunens verksamhet. Den innehåller strategiska inriktningar och
kommungemensamma mål. I kommunplanen fastställs även budgeten. Kommunens
medel fördelas på nämnder och förvaltningar.
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Nämnderna bryter ned de gemensamma målen i sina årliga verksamhetsplaner, som styr
förvaltningarnas verksamheter. Respektive nämnd formulerar mål och uppdrar åt
förvaltningarna att arbeta i enlighet med miljö- och klimatstrategin och att formulera
uppföljningsbara, målstyrda aktiviteter.
Internkontroll är ett krav enligt kommunallagen. Kontrollen ska bidra till att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert, och se till så att vi har ordning och reda på alla
processer och rutiner. Kvalitetsarbete till följd av lagkrav och/eller som ska ske
rutinmässigt, bör beaktas i styrning av internkontroll eller löpande kvalitetsarbete.

Planera och göra
Förvaltningarna formulerar genomförandeplaner med målstyrda aktiviteter för att
åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om och nå de
uppsatta målen. Samverkan mellan förvaltningar i planering av verksamheten är viktigt.
Förvaltningarna bör ta fram enkla flerårsplaner som stöd för prioriteringar i de årliga
genomförandeplanerna.
Förvaltningarna bör planera och säkerställa kvalitetsarbete till följd av lagkrav och/eller
som ska ske rutinmässigt, med stöd av internkontroll eller löpande kvalitetsarbete som
bedrivs på förvaltningen (där så är relevant i det systematiska arbetsmiljöarbetet
respektive brandskyddsarbetet). De kommunala verksamheter som omfattas av tillsyn
enligt miljöbalken ska planera och genomföra egenkontroll, för att regelbundet
kontrollera och följa upp verksamheten och dess påverkan på miljö och hälsa. Miljö ska
ingå i befintliga riskanalyser, där så är relevant.
Det är viktigt att kommunens medarbetare har de miljökunskaper och den kompetens
som behövs för arbetsuppgifterna. Medarbetarnas individuella utvecklingsplaner anger
hur var och en kan bidra i miljöarbetet.

Följa upp
Uppföljning av miljö- och klimatstrategins genomförande sker i förvaltningarnas
verksamhetsberättelser och sammanställs i kommunens årliga miljöredovisning.
Kommunen följer upp miljöarbetet som en del av verksamheten med:
• resultat av målstyrda aktiviteter via ordinarie verksamhetsuppföljning.
• resultat av kvalitetsarbete inklusive lagefterlevnadskontroll, bland annat via
internkontroll och egenkontroll.
• analys av effekterna av kommunens miljöarbete med hjälp av nyckeltal, där så är
möjligt för kommunen som helhet och nedbrutet för relevant förvaltning.

Utveckla
Kommunens miljöarbete ska bli bättre och bättre genom att utveckla arbetssätten och
ständigt höja ambitionerna. Tjänstemännen förser politiken med underlag för att
utveckla och styra verksamheten. Det kan handla om omvärldsanalys, riskanalys,
återkommande avvikelser i verksamheten, olika utredningar samt resultat av interna och
externa miljörevisioner.
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Miljömål för Vallentuna kommun
En bra miljö är en förutsättning för människor och allt annat levande. Samhället står
inför utmaningen att säkerställa en hållbar utveckling och tillväxt inför kommande
generationer. Vallentuna kommuns miljömål utgår från den första strategiska
inriktningen och målet i Kommunplan 2020-2022:
Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.
I.
Kommunens egen miljöpåverkan ska minska.
II.
Invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val ska öka.

Intressenternas behov och förväntningar, lagstadgade kommunala uppdrag samt
kommunens betydande miljöaspekter ‒ sådant i kommunens verksamhet som påverkar
miljön i högre grad än annat ‒ är utgångspunkt för strategin.
Strategin anger inriktning för kommunens miljöarbete inom sju områden. Inom de sju
områdena har kommunfullmäktige antagit centrala styrdokument, med specifika
målsättningar eller riktlinjer:
• Avfallsplan och Avfallsföreskrifter
• Energiplan, Trafikstrategi, Cykelplan, Fordonspolicy och Resepolicy
• Kemikalieplan
• Grönstrukturplan
• [Blåplan, ej beslutad], VA-plan och Dagvattenpolicy
• Policy för inköp och upphandling samt Måltidspolicy
• Kommunikations- och marknadsföringspolicy och Näringslivspolicy
Kommunens Miljö- och klimatpolicy anger kommunens övergripande vilja och
gemensamma förhållningssätt för miljöarbetet. Översiktsplan 2040 innehåller
långsiktiga avsikter och vägledning för kommunens fysiska utveckling och beslut som rör
användningen av mark- och vattenområden.
Kommunens insatser för beredskap och agerande vid nödlägen som kan ha
miljöpåverkan, såsom brand och olyckor, ingår inte i miljö- och klimatstrategin. Det
omhändertas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA), arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
krisberedskap, samt genom Storstockholms brandförsvars gemensamma handlingsplan
för den kommunala räddningstjänsten.
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Återvinning, återbruk och avfall
Avfall påverkar miljön på många sätt. Natur och ekosystem påverkas kraftigt av
nedskräpning, inte minst plast som anhopas i haven. Metangaser bidrar till
klimatförändringen, farliga ämnen och föroreningar kommer ut till luft, mark och vatten
– och medför risk för människors hälsa.
Hanteringen av hushållsavfall är en viktig och lagstadgad uppgift för kommunerna
gentemot kommuninvånarna. För att minska miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten
hanteras avfall enligt den så kallade avfallstrappan 2. I första hand ska mängden avfall
minimeras, så att mindre mängder råvaror behöver utvinnas eller material produceras
överhuvud taget. Avfall ska därefter återanvändas i så hög grad som möjligt, återvinnas
för att minska uttaget av jungfruliga råvaror, och användas för energiutvinning.
Deponering kommer i sista hand.
Avfall är inte bara ett miljöproblem utan medför även ekonomiska konsekvenser. Avfallet
som vi genererar är nära förknippat med konsumtions- och produktionsmönster.
Utmaningen är att använda avfallet som en resurs och att få bort skadliga ämnen ur
kretsloppet.
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.
Vallentuna kommun bidrar till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
samt till de globala målen Hållbara städer och samhällen och Hållbar konsumtion och
produktion.

Avfallstrappan, eller avfallshierarkin, är grunden för EU:s avfallsdirektiv och den svenska
lagstiftningen i miljöbalken och avfallsförordningen.
2
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Energi och fossilfrihet
Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna
riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, matproduktion, vattentillgång,
hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global osäkerhet.
De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 3 ton per person och år3. Om
man räknar in konsumtion, där produktionen i stor utsträckning sker i andra länder,
släpper vi ut 10 ton växthusgaser4. För att klara att hålla klimatförändringarna på en
säker nivå, och nå den internationella ambitionen om max 1,5 graders uppvärmning,
behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 20505. Stockholms län behöver minska
sina koldioxidutsläpp med 16 procent varje år under perioden 2020–20406.
Hela samhället behöver bidra med kraftfulla åtgärder för att minska klimatpåverkan, i
linje med Sveriges internationella åtaganden i Parisavtalet. Samhället behöver även
klimatanpassas för att skydda människors hälsa och egendomar i ett förändrat klimat.
Den stora utmaningen för Vallentuna är att säkra en klimatsmart samhällsutveckling och
att minska klimatpåverkan från transporter och biltrafik.
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.
Vallentuna kommun bidrar till nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
samt till de globala målen Hållbar energi för alla och Bekämpa klimatförändringarna.

3

Naturvårdsverkets Utsläpp i siffror t.o.m. 2016. Nationell utsläppsstatistik från Svenska emissionsdatabasen, SMED.

Naturvårdsverket. 2018. PRINCE - Miljöpåverkan från svensk konsumtion. Rapport 6842. samt modellberäkningen
Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år t.o.m. 2016.
4

5

Naturvårdsverket. 2018. Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018. Rapport 6848.

K. Anderson m.fl. 2018. Koldioxidbudget för Stockholms län 2020-2040: Del I (2018). Klimatledarskapsnoden, Uppsala
universitet. Framtagen för Länstyrelsen i Stockholms län.
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Kemikalier och plast
Kemikalier och plast är viktiga och allmänt förekommande i vår vardag. De har många
funktioner som bidrar till att lösa problem och behov, till exempel kopplat till textilier,
livsmedelssäkerhet och hygien.
Kemikalier finns inbakade i produkter, i plast och i andra material och de kan lätt spridas
vidare till människor, djur och natur. I Vallentuna kommun finns även ett hundratal
förorenade områden med farliga ämnen från tidigare verksamheter. Vissa kemikalier har
skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Barn och unga är särskilt känsliga för
kemikaliers skadeverkningar. Andra kemikalier kan påverka miljön till exempel genom
att bidra till övergödning av vattenmiljöer.
Idag används plast på ett sätt som inte är hållbart. Plastskräp sprids i miljön, förs ut i
sjöar och hav och bli kvar som mikroplast. När plast produceras av fossil råvara och när
den bränns som avfall bidrar det till klimatförändringarna. Plast ska inte användas i
onödan, mer plast behöver återanvändas och återvinnas för att ingå i den cirkulära
ekonomin.
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.
Vallentuna kommun bidrar till det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt till de
globala målen God hälsa och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion.
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Natur och landskap
Förlust av biologisk mångfald och naturmiljöer sker globalt. Stockholms län är en snabbt
växande storstadsregion. Över tid har exploateringar medfört att naturområden
försvunnit och spridningsvägar för djur och växter försvagats. Föroreningar stör
ekosystemens funktioner.
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald behövs för
att ekosystemen ska fungera bra. Vi är inte alltid medvetna om vikten av ekosystemtjänster och den nytta människan får från naturens arbete. Fotosyntes, jordbildning,
råvaror, dricksvatten och vattenrening, luftrening, pollinering, klimatreglering är
ekosystemtjänster som samhället är beroende av. Till ekosystemtjänsterna hör också
naturupplevelser och friluftsliv, som bidrar till värdefull förståelse för miljön, att vi mår
bättre och får möjlighet till meningsfull och avkopplande fritid.
Vallentuna kommun har en rik natur med varierande och unika landskap. Vallentunas
gröna värdekärnor har stor betydelse för såväl växter och djur som för samhället i stort.
Närheten till grönska, stora naturvärden och tydliga, levande kulturmiljöer attraherar
besökare och invånare.
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.
Vallentuna kommun bidrar till de nationella friluftslivsmålen, miljökvalitetsmålen
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och
djurliv samt till de globala målen Hållbara städer och samhällen samt Ekosystem och
biologisk mångfald.
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Vattenkvalitet och övergödning
Utdikning av sanka marker och rätning av vattendrag har förändrat landskapet under de
senaste seklen. Uppemot 90 procent av vattenmiljöerna bedöms ha försvunnit.
Vallentunas vatten är påverkade av övergödning och fysiska förändringar som
markavvattning och vandringshinder för vattenlevande organismer. Jordbruksmark är
generellt den största källan till näringsutsläpp till vatten.
Ett förändrat klimat förväntas få betydande effekter för ekosystem och vattenhushållning.
Vi står inför ökad risk för såväl mer intensiva regnfall och översvämningar, som
vattenbrist och torka.
Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är viktigt för biologisk mångfald och
fungerande ekosystem. Vatten av god kvalitet och kvantitet behövs för
dricksvattenförsörjning och lantbruk. Friska vatten bidrar till Vallentuna kommuns
attraktivitet genom att möjliggöra bad, fiske och rekreation för invånare och besökare.
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.
Vallentuna kommun bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker
samt till de globala målen Rent vatten och sanitet för alla samt Ekosystem och biologisk
mångfald.

14

Hållbar konsumtion
och upphandling
Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna men konsumtionen ökar. Det ekologiska
fotavtrycket och miljöbelastningen i andra länder, orsakat av svenskarnas konsumtion,
ligger idag på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Konsumtion av varor och tjänster
påverkar miljö och klimat genom råvaruutvinning, utsläpp från produktion, transporter,
spridning av kemikalier och ökade mängder avfall.
Svenska myndigheter köper varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor per år.
Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar. Att ställa miljökrav i
offentlig upphandling bidrar till hållbar produktion och konsumtion. Genom att ställa
höga miljökrav minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan och resurseffektiviteten
ökar. Med ett livscykelperspektiv finns även stor potential att främja kostnadseffektivt
användande av skattemedel.
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.
Vallentuna kommun bidrar till flera av de nationella miljökvalitetsmålen och till de
globala målen Ingen hunger; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur; samt Hållbar konsumtion och produktion.
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Miljömedvetenhet,
kommunikation och utbildning
Vallentunas attraktionskraft hänger ihop med en god livsmiljö, natur och hälsa.
Kommunen har förutsättningar att ge fler möjlighet att bo och verka i en attraktiv miljö
och på ett hållbart sätt. Vallentunas miljöambitioner bidrar till att locka talanger,
kompetens, nytänkande och investeringar.
Medvetenhet om utmaningar och möjligheter för miljön är avgörande för att minska
miljöpåverkan och göra medvetna, hållbara val. Företagens miljöhänsyn och insatser för
miljön kan stärka konkurrenskraften och gynna en levande landsbygd. I en hållbar
utveckling av samhället är individens vardagliga val och beteenden viktiga. Kommunen
har en betydelsefull funktion i att sprida kunskap och lyhört stödja invånare,
förskolebarn och elever, föreningar och företag i gemensam strävan för ett hållbart
Vallentuna.
Vallentuna kommun ökar kontinuerligt medarbetarnas miljömedvetenhet 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 attraktivitet
en 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.
Vallentuna kommun bidrar till flera av de nationella miljökvalitetsmålen och globala
målen, i synnerhet målen God utbildning för alla; Hållbara städer; Hållbar konsumtion
och produktion; samt Fredliga och inkluderande samhällen.
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Konsekvenser
Kommunerna har en central roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle, genom lagstadgade kommunala uppdrag och genom att tillgodose invånarnas förväntningar på
kommunpolitiska ambitioner. Miljö- och klimatstrategin ger en god grund för att möta
krav och förväntningar från omvärlden.
Genomförandet av miljö- och klimatstrategin kommer att kosta tid och pengar. Den
största risken bedöms vila på den kommunala organisationens begränsade
personalresurser, där miljö kan komma att nedprioriteras till förmån för kärnuppgifter.
Ett långsiktigt och strukturerat miljöarbete som är integrerat med ordinarie verksamhet
underlättar dock samverkan och ansvarsfördelning inom kommunens organisation. Det
bör kunna möjliggöra gemensamma prioriteringar och miljöinvesteringar samt främja ett
genomtänkt och långsiktigt nyttjande av resurser.
Miljöarbetet kan bidra till att stärka kvaliteten i kommunens verksamheter. Det kan
handla om att knyta samman kommunala uppdrag och andra lagkrav på verksamheterna
med uvecklingsarbete med sikte på kommunens miljömål. Det kan också handla om att
visa för företag, kunder, vårdnadshavare och invånare att kommunen tar ansvar och
följer med i samhällsutvecklingen.
Miljöarbetet bedöms kunna ge en rad nyttor och positiva effekter. Mest uppenbart är att
kommunen, direkt och indirekt, drar sitt strå till att förbättra tillståndet i miljön
(illustreras av figur 3). Genom att arbeta främjande och förebyggande kan framtida
kostnader för miljöproblem undvikas.
Ett aktivt och ambitiöst miljöarbete kan stärka kommunens profilering och attraktionskraft för företagare, besökare och bostadssökande. Det finns god potential för synergier
med till exempel kommunens arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling,
folkhälsa och livskvalitet för kommuninvånarna. Tydlighet och långsiktighet ger även
förutsättningar för att ställa konsekventa krav på olika aktörers insatser och för extern
finansiering av miljöåtgärder.
För att säkerställa att vi når kommunens miljömål behöver vi vara medvetna om risker
och möjligheter i den egna organisationen och i kommunens omvärld (se tabell 1). Då kan
vi arbeta proaktivt för att förebygga att problem uppstår samt för att nyttja möjligheter
till samarbete, synergier och förbättringar.
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Figur 3. Vallentuna kommuns bidrag till nationella och globala mål.
Genomförande av kommunens miljö- och klimatstrategi bidrar till 11 av de 16 nationella
miljökvalitetsmålen och till 12 av 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Miljökvalitetsmålen
har beslutats av riksdagen och beskriver det önskade tillståndet i miljön. Agenda 2030 är en
handlingsplan för FN:s medlemsnationers hållbarhetsarbete.
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Omvärld

Kommunens
organisation

Tabell 1. Möjligheter och risker i miljöarbetet.
För att säkerställa att vi når kommunens miljömål behöver vi vara medvetna om risker och
möjligheter i den egna organisationen och i vår omvärld. Då kan vi förebygga att problem
uppstår och hitta möjligheter till synergier och förbättringar.
Möjligheter

Risker

• Tydlig politisk prioritering av miljö.
• Samordnat systematiskt och långsiktigt
arbete, stärkt grön tråd från
kommunplanen via nämnderna till
genomförande.
• Nedbrytbara målsättningar som kan
anpassas och prioriteras av olika
verksamheter.
• Ökad samverkan mellan
förvaltningarna i verksamhetsplanering
och bättre resursutnyttjande.
• Sammanhållen kommunikation och
gemensamt varumärkesbyggande.
• Tillvarata medarbetarnas intresse och
miljöengagemang.
• Bredd, många perspektiv på miljö och
kompetens av olika slag inom
organisationen.
• Kompetensutveckling för medarbetare.
• Potential för sysselsättning genom
miljöåtgärder.
• Stärka kvalitetsarbete.
• Säkra att lagkrav följs.
• Värdesätta miljöinvesteringar snarare
än se enbart kostnader.
• Extern medfinansiering av
miljöåtgärder.

•

• Allmän acceptans för miljöfrågor i
samhället.
• Tilltro till kommunens kompetens och
uppdrag.
• Underlätta för invånare och näringsliv
att göra hållbara val och möta
förväntningar på att kommunen går
före för ett hållbart samhälle.
• Tillgodose miljörelaterade krav från
företag och kunder på kommunala
verksamheter.
• Utveckla miljöambitioner med
utgångspunkt i kommunala uppdrag, till
exempel arbeta proaktivt med tillsyn,
mark- och bygglov.
• Synergier med andra mål och
verksamheter såsom
näringslivsutveckling och folkhälsa.
• Underlätta konstruktiv samverkan med
grannkommuner, företag och
markägare.
• Värdesätta nyttor och miljöinvesteringar när kommunen växer, undvika
framtida kostnader.
• Öka kommunens attraktionskraft för
besökare och bostadssökande.
• Miljöåtgärder kan ge ökad livskvalitet
för kommuninvånare, bygga på gott
rykte som naturnära och lugn kommun.

•
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•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

Omfattande verksamhet och
samhällsviktiga kärnuppdrag kan
medföra att miljö prioriteras ned.
Bristande ekonomiska och personella
resurser.
Svårigheter att fördela ansvar för att
driva miljöfrågor som inte upplevs
ingå i kärnuppdraget.
Ändrade politiska prioriteringar och
förändringar i kommunens ekonomi.
Sårbarhet och bristande kompetens i
en liten organisation.
Miljöfrågorna kan uppfattas som
övermäktiga och föda uppgivenhet.
Kommunens miljöarbete kan uppfattas
som betydelselöst i globalt kontext.
Risk för kortsiktighet kopplat till
årsbunden budget och planering av
verksamhet.
Tid och pris kan styra utvecklingen på
kort sikt kopplat till tillväxt och snabbt
växande kommun.
Satsningar på miljöåtgärder kan leda
till högre kostnader.
Bristande incitament till
miljöförbättringar.
Vikande konjunktur som medför
minskade intäkter.
Liten rådighet för kommunen i frågor
som rör privat konsumtion och
näringslivets förutsättningar.
Bristande förståelse eller incitament
för invånare, företagare,
entreprenörer och markägare.
Motsättningar mellan äganderätt och
behov av miljöåtgärder.
Miljöfrågorna kan uppfattas som
övermäktiga och föda uppgivenhet.
Egna miljöinsatser kan uppfattas som
betydelselösa i globalt kontext.
Glesbefolkad och geografiskt stor
kommun, dåliga tvärförbindelser,
medför bilberoende och att tjänster
kan bli dyrare.
Ökande (lag)krav på kommunen som
kan medföra omprioriteringar.

20

DEL 2

Del 2: Stöd för miljöarbetet
För vart och ett av miljöarbetets sju inriktningsområden följer här ytterligare stöd och
vägledning för förvaltningarnas arbete. Avsnitten innehåller:
• Det här gäller - hänvisar till styrande dokument och ger en överblick över deras
målsättningar och riktlinjer.
• Möjliga nyckeltal - pekar på behov av att utveckla indikatorer för att spegla effekten
av kommunens miljöarbete och redovisar nyckeltal som kommunen har tillgång till:
• Vallentuna KS/BMN/BUN/UN=nämnder i Vallentuna kommun.
• Kolada=databas med nyckeltal för kommuner och regioner som ägs av Rådet för
främjande av kommunala analyser (RKA).
• Agenda 2030=i Kolada finns en nyckeltalssamling för att följa utvecklingen av Agenda
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.
• KKiK=kommunens kvalitet i korthet, samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och redovisas via Kolada.
• SÖRAB=indikatorer som används för att följa upp arbetet med avfallsplanen, samordnas
av det kommunala avfallsbolaget SÖRAB.
• StoNO=används gemensamt av kommunerna i Stockholm Nordost.
• Kommunen måste - redogör kortfattat för kommunens ansvar och uppgifter enligt
lagstiftning och i något fall även krav enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.
• Kommunen vill – listar idéer och förslag till aktiviteter som involverar flera
kommunala verksamheter och/eller som är viktiga för att nå kommunens ambitioner för
miljöarbetet. Aktiviteterna kommer i vissa fall från befintliga styrdokument, i andra fall
har de sitt ursprung i diskussioner som förts inom kommunens miljönäverk eller i
samband med förvaltningarnas verksamhetsplanering.
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Återvinning, återbruk och avfall
Det här gäller:

•
•

•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 10.
Avfallsplan (KS 2008.184, antagen 2008) - kommunens mål för avfallshanteringen och
en handlingsplan för att uppnå målen. Den gäller gemensamt för flera kommuner och
samordnas av det kommunala avfallsbolaget SÖRAB. Målen rör huvudsakligen
verksamheten riktad mot hushåll och företag.
Avfallsföreskrifter för Vallentuna kommun (KS 2017.027, antagna 2019) – kommunala
bestämmelser för avfallshantering som gäller för privatpersoner, företag, föreningar och
kommunens verksamheter med flera.
Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun (KS 2016.048)
Miljöstyrande avfallstaxa tillämpas för alla verksamheter och privatpersoner.
[Rutin för kommunens avfallshantering, tas fram].

AVFALLSPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL (till varje mål hör delmål och indikatorer)
Mål 1. Människan i centrum: Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad
både till den som lämnar och den som hämtar avfall.
Mål 2. Kvalitet: Allt avfall ska vara rätt sorterat och inte skräpa ned.
Mål 3. Minska avfallets mängd: Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.
Mål 4. Minska avfallets farlighet: Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall.
Mål 5. Öka återanvändningen: Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.
Mål 6. Öka materialåtervinningen: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas och
materialåtervinningen från verksamheter ska öka.
Mål 7. Energiutvinning: Brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska användas
som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.
Mål 8. Deponering: Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter.
Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.
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Möjliga nyckeltal

•
•

Andel kommunala enheter som har källsortering (Vallentuna KS)
Kommuner med återbruksverksamhet för kommunala verksamheter (SÖRAB)

Utreda/utveckla nyckeltal för återvinning, återbruk och matsvinn i kommunens
verksamheter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöjd med renhållning/Nöjdhet avfallshantering (Vallentuna KS, Kolada, SÖRAB)
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel
(Kolada, Agenda 2030, KKiK, SÖRAB)
Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel
(Kolada, SÖRAB)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (Kolada, Agenda 2030, SÖRAB)
Insamlat mat- och restavfall, Insamlat förpackningar och returpapper, Insamlat
grovavfall, Insamlat farligt avfall inkl. elavfall och batterier, kg/person (Kolada)
Mängd matavfall till central biologisk behandling (SÖRAB)
Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen – plockanalyser (SÖRAB)
Andel grovavfall från hushåll till materialåtervinning (SÖRAB)
Mängd hushållsavfall till deponering (SÖRAB)
Mängd återbruksmaterial möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för
återanvändning (SÖRAB)
Onödigt matavfall, Mängd matsvinn, Mängd matavfall i soppåsen – plockanalyser
(SÖRAB)
Farligt avfall i kärl- och säckavfallet, Elavfall i kärl- och säckavfallet – plockanalyser
(SÖRAB)
Kommuner med avfallsrutiner i planprocessen (SÖRAB)
Andel u-verksamheter som får tillsyn, Antal tillsynsärenden vid bygg- eller rivningsprojekt
(SÖRAB)
Återkoppling nytta, Återkoppling resultat, Återkoppling minskning - uppföljning av
andelen invånare som nåtts av kommunernas information om resultat av sortering
(SÖRAB)
Information om återbruk - andel kommuner som på sin webbplats redovisar information
om återbruksmöjligheter och återbruksvinster (SÖRAB)
Insamlingsplatser för förpackningar och tidningar, antal (SÖRAB)
Mobila återvinningscentraler, antal stopp (SÖRAB)
Nöjdhet insamling mat- och restavfall, Nöjdhet insamling av förpackningar, Nöjdhet
insamling av grovavfall, Nöjdhet besök återvinningscentraler, Nöjdhet insamling farligt
avfall, Nöjdhet insamling elavfall (SÖRAB)
Förtroende för avfallssystemet, andel invånare (SÖRAB)

Kommunen måste:
Kommunen har ett viktigt och lagstadgat ansvar för insamling, transport och återvinning
eller bortskaffande av hushållsavfall, enligt kap. 15 miljöbalken (1998:808) och
avfallsförordningen (2011:927). Bland annat måste kommunen ha en avfallsplan och
kommunala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen samt mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall och begränsa
nedskräpning. Kommunen ska ha ett system för att samla in matavfall, ta hand om farligt
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avfall, förebygga att förpackningsavfall och returpapper uppstår, samt främja
återanvändning av förpackningar och insamling av returpapper.
Kommunens verksamheter ska enligt lagstiftningen:

•
•
•
•

Sortera ut brännbart avfall, förpackningar, returpapper och tidningar för återvinning.
Sortera ut el- och elektronikavfall för återvinning eller annan miljövänlig hantering.
Hantera farligt avfall på ett säkert och miljömässigt riktigt sätt.
Söka tillstånd för transport av farligt avfall i egen regi, begära in tillstånd från
leverantörer, samt säkerställa att transportdokument upprättas.

Kommunen vill:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Källsortera verksamheternas avfall inklusive matavfall, i uppmärkta fraktioner med
instruktioner.
Utbilda medarbetare som hanterar eller transporterar farligt avfall.
Minska avfallsmängderna genom att öka medarbetarnas medvetenhet och till exempel
minska mängden engångsartiklar.
Möjliggöra återbruk av material och inventarier i alla kommunala verksamheter.
Minimera matsvinnet i såväl kök som måltid. De matrester som går att hantera i
verksamheten ska omhändertas till exempel genom att användas i nya rätter, och det
matsvinn som slängs ska återvinnas för rötning.
Stimulera och underlätta för byggherrar och entreprenörer att återvinna och återanvända
byggavfall och massor på ett bra sätt.
Främja återbruk av prylar, kläder och möbler för kommuninvånarna, bland annat i
samband med etableringen av en återvinningscentral i Vallentuna.
Utforska möjligheterna att i samverkan med lokala förenings- och näringslivet anordna
återkommande reparations-workshops för kommuninvånarna.
Undersöka hur kommunen kan främja arrangemang för invånarna att hyra, dela eller låna
saker, i linje med biblioteksverksamheten.
Uppmuntra entreprenörer som renoverar eller bedriver second-hand-verksamhet.
Underlätta för föreningar att återanvända utrustning.
Etablera källsortering med gemensam kommunprofil i samtliga publika kommunala
verksamheter.
Satsa på att minska nedskräpningen genom att satsa på attraktiva papperskorgar i
offentliga miljöer, samt genom informationsinsatser i landskapet som uppmuntrar
besökare i natur att inte skräpa ned.
Satsa på hållbara måltider som en del av den pedagogiska verksamheten i förskola och
skola för att bland annat minska matsvinnet.
Öka barn och ungas kunskaper om avfall genom att underlätta skolornas arbete med
avfallsfrågor med stöd av Håll Sverige rents pedagogiska material och evenemang.
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Energi och fossilfrihet
Det här gäller:

•
•
•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 11.
Energiplan och Strategi för energieffektivisering: (KS 2011.121, antagen 2014)
[Energibesparingsplan för Vallentuna kommuns fastighetsbestånd, ej beslutad]
Trafikstrategi (KS 2011.225, antagen 2013)
Strategi för laddstationer för elfordon (KS 2016.402, antagen 2017)
Cykelplan (KS 2012.570)
Mobilitet och trafik i Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (KS 2017.278, antagen
2018)
Fordonspolicy (KS 2014.561, antagen 2017)
Resepolicy (KS 2015.145, antagen 2015)
Måltidspolicy, (KS 2019.021, antagen 2019]

•
•
•

ENERGIPLANEN
Visionen är att Vallentuna år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och ha minskat
energianvändningen i byggnader per areaenhet med 50 % (ref. år 1990).
Vallentuna kommuns energimål till 2020

Utsläpp: Energianvändningens klimatpåverkande utsläpp är minskade med 20 % per invånare
(ref år 2005).

Energitillförsel: 50 % av kommunens energianvändning är förnybar. Den totala
energianvändningen är år 2020 15 % lägre än referensåret 2008.

Byggnader: Energianvändningen i kommunverksamhetens byggnader är 16 % lägre per
areaenhet (ref. år 2009). Fossila bränslen för uppvärmning är utfasade. Energianvändningen i
byggnader är 20 % lägre per areaenhet (ref. år 1995).

Transporter: Kommunverksamhetens transporter använder 30 % mindre energi (ref. år 2009).
Kommunverksamhetens transporter använder enbart förnybar energi. 20 % av energin för
samtliga transporter i kommunen är förnybar.

Offentlig belysning: Samtliga kommunägda vägarmaturer är moderna och energieffektiva.
Kommunen strävar efter att alla offentliga armaturer i kommunen är moderna och
energieffektiva.

Avfall: Följa avfallsplanen.
Vallentuna kommuns energimål till 2030

Utsläpp: Energianvändningens klimatpåverkande utsläpp är minskade med 40 % per invånare
(ref år 2005).

Energitillförsel: Den totala energianvändningen är år 2030 25 % lägre än 2008.

Transporter: 2030 är fordonsflottan och transporter i Vallentuna oberoende av fossila bränslen.
TRAFIKSTRATEGINS MÅL MED BÄRING PÅ MILJÖ








Andelen av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära lägen ska öka.
Gång-, cykel- och kollektivtrafiknätet ska bli mer attraktivt.
Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska öka så att det blir lätt att förflytta sig mellan
arbete, hem, fritidsaktiviteter och serviceanläggningar. Att gå, cykla och åka kollektivt ska vara
naturliga val.
Fordonsflottan och transporterna i Vallentuna kommun är oberoende av fossila bränslen år
2030.
År 2020 använder kommunverksamhetens transporter enbart förnybar energi och 30 % mindre
energi jämfört med 2009.
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Möjliga nyckeltal:
•
•
•
•

Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kWh/m2
(Vallentuna KS, StoNO
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (Kolada, Agenda 2030, StoNO)
Koldioxidutsläpp/km, digital körjournal (Vallentuna KS)
Koldioxidutsläpp tjänsteresor (StoNO)

Utreda/utveckla nyckeltal för kommunens årliga utsläppsminskningar av koldioxid, samt
beakta Klimatkommunernas översyn av klimatnyckeltal för kommuner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv. (Kolada,
Agenda 2030)
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv. (Kolada, Agenda 2030, StoNO)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, antal kg/ inv. (Kolada, Agenda 2030)
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv. (Kolada, Agenda 2030)
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. (Kolada, Agenda 2030, StoNO)
Miljöbilar i det geografiska området, andel (Kolada, Agenda 2030, KKiK)
Fossil energianvändning i personbilar - kombinerad indikator för energieffektivitet hos
nya personbilar, andel förnybara drivmedel och körsträcka (2030-sekretariatet)
Förnybara drivmedel för insamling av mat- och restavfall, andel (Kolada)
Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar (Vallentuna KS, Kolada)
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. (Kolada)
Resor med kollektivtrafik, resor/inv. (Kolada, Agenda 2030, StoNO)
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (Kolada, Agenda 2030)

Kommunen måste:
Enligt lag (1977:439) om kommunal energiplanering ska kommunen:
• i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel.
• vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan
kommun eller betydande intressent på energiområdet såsom processindustri eller
kraftföretag gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller
för energitillförseln.
• ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en
sådan plan ska finnas en analys av inverkan på miljö, hälsa och hushållning med mark
och vatten och andra resurser. Planen beslutas av kommunfullmäktige.
Lag (2016:985) om energideklaration för byggnader ställer krav på att den som för egen
räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration
upprättad för byggnaden. Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en
energideklaration upprättad för byggnaden om en total användbar golvarea på över 250
kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller om byggnaden eller en del av
byggnaden upplåts med nyttjanderätt.
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Kommunen vill:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Minska energianvändningen genom effektivisering och sparsamhet i samverkan mellan
förvaltningarna.
Minska beroendet av köpt energi och säkra upp energiförsörjningen genom att etablera
solceller på kommunala fastigheter.
Verka för att minska bilberoende och bilkörning i kommunens verksamheter.
Ställa höga miljökrav och ha ett livscykelperspektiv kring energi och fordon i
upphandlingar.
Successivt byta ut kommunens fordon och arbetsmaskiner till fossilbränslefria alternativ,
samt erbjuda medarbetarna utbildning i eco-driving.
Arbeta för en hög användningsgrad av kommunens fordon genom planering och
ruttoptimering av såväl tjänsteresor som i upphandling av transporter.
Införa videokonferenslösning för kommunens verksamheter.
Verka för hög PUE - power usage effectiveness, för kommunens serverdrift.
Arbeta med klimatsmarta menyer i måltidsverksamheten.
Utreda möjligheterna att ha energi- och klimatrådgivare för privatpersoner och företag i
egen regi.
Undersöka möjligheter att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen för möta de
konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra för människors hälsa, mark, vatten
och bebyggelse.
Främja invånarnas och företagens omställning till förnybar energi och
energieffektivisering, till exempel via information, fysisk planering, samt rådgivning i
samband med bygglov, tillsyn och företagslots.
Utreda förutsättningarna för att etablera en biogasanläggning i kommunen som en
kretsloppslösning och ett bidrag till att säkra upp energiförsörjningen.
Aktivt arbeta för att bygga ut nätverket av laddstolpar för elbilar i kommunen.
Kommunens strategi för laddstationer för elfordon har som mål att kommunen fram till år
2030 ska verka för att fler än 30 stycken laddstationer etableras, samt att 3 000 privatbilar
av den totala fordonsflottan i kommunen helt eller delvis drivs av el.
Underlätta för invånarna att resa smidigt och hållbart samt minska bilberoende och
bilkörning, till exempel genom utveckling av cykelvägnätet och fler infartsparkeringar i
kollektivtrafiknära lägen. Trafikstrategin har som mål att andelen av befolkningen som bor
i kollektivtrafiknära lägen ska öka; gång-, cykel- och kollektivtrafiknätet ska bli mer
attraktivt; andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.
Arbeta aktivt för att minska behov och benägenhet att använda bilen vid skjutsning till
förskola, skola och aktiviteter.
Satsa på utbyggnad och säkerställd drift av gång- och cykelnätet som knyter ihop
Vallentuna tätort med andra orter och med fokus på säkra skolvägar och cykelpendling.
Årligen delta i WWF:s klimatmanifestation Earth Hour.
Utforska nytta och möjligheter att delta i WWF:s One Planet City Challenge, där städer och
kommuner rapporterar klimatmål, utsläpp och åtgärder på en internationellt erkänd
klimatdataplattform.
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Kemikalier och plast
Det här gäller:

•
•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 12.
Kemikalieplan (KS 2018:102, antagen 2018)
Rutin för kemikaliehantering (KS 2017:388)
Kloka listan för läkemedel (Stockholms Läns Landsting)
Förorenad mark i Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (KS 2017.278, antagen 2018)
Avfallsplan (KS 2008.184, antagen 2008) med avseende på farligt avfall och
plaståtervinning.

Möjliga nyckeltal:
•
•
•

Tillsyn förskolor, kemikalier i vardagen, antal (Vallentuna BMN)
Tillsyn skolor, kemikalier i vardagen, antal (Vallentuna BMN)
Tillsyn jordbruk, antal (Vallentuna BMN)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer kommunens arbete med kemikalier och plast.
•

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv. (Kolada, Agenda 2030)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer utvecklingen kring kemikalier och plast inom
kommunen.

Kommunen måste:
Följa miljöbalken och andra författningar som reglerar kemikalier, genom att arbeta enligt
kommunens rutin för hantering av kemikalier, samt genomföra tillsyn på kemikalieområdet.
De viktigaste författningarna för Vallentuna kommun är:

•
•
•

•

Miljöbalkens produktvalsprincip (2 kap. 4 §) som medför att undvika sådana kemiska
produkter som kan ersättas med mindre farliga;
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) som bland
annat innehåller krav på kemikalieförteckning och riskanalys.
Kemikalielagstiftningen REACH som ställer krav på att användare av kemikalier,
”nedströmsanvändare”, ska veta vilka kemiska ämnen verksamheten använder och hur
de används, samt tillämpa de säkerhetsåtgärder som leverantören angett på
säkerhetsdatabladet eller själv göra en kemikaliesäkerhetsbedömning.
Regler för transport av farligt avfall bland annat i Avfallsförordning (2011:927).

EU-parlamentet har beslutat om förbud av vissa sorters engångsplast, som träder i kraft
2021. Bland de produkter som ska fasas ut finns engångsbestick, bomullstops och sugrör.
EU:s medlemsstater ska även till år 2029 kunna samla in 90 procent av sina producerade
plastflaskor och flaskorna ska bestå av minst 25 procent återvunnet material senast år 2025.
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Kommunen vill:

•

•
•
•
•
•
•

•

Genomföra kommunens kemikalieplan som fokuserar på sex områden:
1. Ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp.
2. Hantera kemikalier klokt.
3. Satsa på kemikaliesmart förskola och skola.
4. Bygga och renovera kemikaliesnålt.
5. Hantera avfall och farligt avfall korrekt.
6. Följa upp och utvärdera kemikaliearbetet.
Minska användningen av fossil plast genom att ställa krav i upphandling och göra
medvetna val vid inköp, till exempel istället köpa biobaserad eller återvunnen plast och
textilier.
Minska förbrukningen av engångsartiklar av plast och helt slopa plast när det finns andra
alternativ, till exempel engångsmuggar och plastbestick.
Säkerställa att all plast som används i kommunens verksamheter källsorteras för
återvinning.
Sprida fakta och tips om kemikalier och plast till kommuninvånare samt särskilt satsa på
kommunikation till kommuninvånare, föreningar och företag för att minska
plastanvändningen, öka återvinningen och minimera nedskräpning med plast.
Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med förorenade områden som beaktar
behovet av inventering, undersökning, riskbedömning, ansvarsutredning och
efterbehandling.
I den fysiska planeringen undersöka misstänkta förorenade områden och vidta nödvändiga
åtgärder för att undanröja risker för människors hälsa och för miljön. I de fall kommunen
som fastighetsägare har ansvar för ett förorenat område ska undersökning och eventuell
efterbehandling ske.
Verka för att i första hand den som förorenat marken och i andra hand fastighetsägaren
kan axla sitt ansvar för undersökning och eventuell sanering av förorenade områden.
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Natur och landskap
Det här gäller:

•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 13.
Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (KS 2017.278, antagen 2018).
Grönstrukturplan 2017 (KS 2010.043, antagen 2017).
Kulturmiljöprogram (KS 2009.274, antagen 2010).
Folkhälsostrategi (KS 2015.469, antagen 2016).

Utgångspunkter i Översiktsplan 2040* och mål grönstrukturplanen**
Naturmiljöer och naturvärden*
I Vallentuna ska en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, med ett rikt och livskraftigt växt- och
djurliv finnas, och säkras genom såväl skydd, hållbart brukande som nyttjande.
Mål 1 – Naturmiljö**
I Vallentuna säkras en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, med ett rikt och livskraftigt växtoch djurliv, genom såväl skydd, hållbart brukande som nyttjande.
Rekreation och fritid*
Kommuninvånarna ska ha god tillgång till olika typer av grönområden och anläggningar för
sport- och fritidsverksamheter för ett rikt vardags- och friluftsliv, god folkhälsa och trivsamma
miljöer i såväl tätort som på landsbygd.
Mål 2 – Rekreation och folkhälsa**
Med god tillgång till de höga värdena i grönstrukturen ska Vallentunaborna få både ett rikt
vardags- och friluftsliv, samtidigt som folkhälsan förbättras och det skapas trivsamma miljöer i
såväl tätort som på landsbygd.
Kulturmiljöer och kulturhistoriska värden*
Vallentunas identitet, rika historia och attraktivitet ska stärkas genom att värdefulla
kulturmiljöer och landskapskaraktärer förvaltas och används som en resurs vid utveckling.
MÅL 3 – Kulturmiljö**
Vallentunas starka identitet, rika historia och attraktivitet stärks genom att de gröna
kulturmiljöerna och landskapskaraktärer som finns förvaltas, bevaras och används som en
resurs.
Bostäder, näringsliv och service - besöksnäring*
Vallentuna ska vara ett attraktivt besöksmål där natur- och kulturupplevelser, rekreation,
sport- och fritid samt ett rikt utbud av evenemang är lättillgängligt för såväl besökare som för
kommunens egna invånare.
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Möjliga nyckeltal:
Utreda/utveckla nyckeltal som följer kommunens insatser för naturvård och friluftsliv.

•
•

Skyddad natur totalt, andel (Kolada, Agenda 2030, StoNO)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) (Kolada, Agenda 2030)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer utvecklingen av friluftsliv respektive biologisk mångfald i
kommunen.

Kommunen måste:
Följa miljöbalken och andra författningar i samhällsplanering och andra verksamheter som
påverkar naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. De viktigaste för Vallentuna kommun är
miljöbalken 2 kap. hänsynsregler; 3 kap. riksintressen; 6 kap. miljökonsekvensbedömningar;
7 kap. skyddade områden; och 8 kap. skydd för djur- och växtarter.

Kommunen vill:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bevara, sköta och utveckla tätortsnära natur, grönska i tätorter och parker till nytta för
människor, djur och växter. Till exempel genom att ha varierade och stort antal arter vid
plantering av träd och planteringar, sträva efter blandalléer vid alléträdsplanteringar,
klippa gräsytor färre gånger där detta fungerar, samt anlägga fler ängsytor och
insektshotell i parker.
Etablera en intern samordningsfunktion och nätverk för friluftslivsfrågor.
Delta aktivt i regional samverkan kring grön infrastruktur och gröna kilar.
Utforska möjligheter till att genomföra naturvårdsåtgärder och söka statlig
medfinansiering, enskilt och i samverkan med andra aktörer.
Medvetandegöra och värna ekosystemtjänster samt gynna och bevara biologisk mångfald i
samhällsplanering och exploateringar. Överväga att ta fram tydligare riktlinjer för
bevarande och utveckling av natur, grönska och träd. Naturvärdesinventeringar och arbete
med grönytefaktor är möjliga verktyg.
Utveckla kommunikationen och kartfunktioner till invånare och besökare kring
naturvärden och friluftsliv via vallentuna.se, upplevvallentuna.se och naturkartan.se.
Ta ansvar för långsiktig planering och förvaltning av friluftslivets infrastruktur, och då
särskilt beakta barn, äldre, funktionshindrade och integration.
Samverka med ideella föreningar och andra externa aktörer och utveckla ett externt
friluftsråd.
Satsa på friluftslivet i kommunen med sikte på Friluftslivets år 2020/2021 med fokus på
barn, äldre, funktionshindrade och integration.
Samverka med externa aktörer med aktiva från föreningar och företag.
Arrangera temadagar med fokus på natur och friluftsliv.
Utveckla naturvägledning i landskapet med fokus på att utmana besökare till att skapa
egna relationer till företeelser, platser, människor och miljön.
Etablera gröna entréer, friluftslivsanläggningar, information och året-runt-aktiviteter vid
kommunens fem gröna värdekärnor: Långhundraleden, Angarnsjöängen,
vildmarksområdet Tärnan, Runriket och Vallentunasjön, kultur- och jordbrukslandskapet
31

•
•
•

Markim-Orkesta samt vid etablerade och planerade leder såsom Roslagsleden,
pilgrimsleder och Världsnaturleden.
I samverkan med markägare och föreningar säkerställa bevarande av värdefulla
naturområden och utveckla naturvärden genom skötsel och restaurering.
Utforska möjligheterna att etablera norra Stockholms första naturum i kommunen,
företrädelsevis vid Angarnsjöängen.
Underlätta för företag med inriktning mot turism och aktiviteter i naturen som kan ge
lokal tillväxt samt öka attraktiviteten i områden.
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Vattenkvalitet och övergödning
Det här gäller:

•
•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 14.
Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (KS 2017.278, antagen 2018)
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016–2021, Norra Östersjöns vattendistrikt
Blåplan för Vallentuna kommun (under framtagande)
VA-plan för Vallentuna kommun, inklusive dagvattenstrategi (KS 2013.365, antagen
2017)
Dagvattenpolicy Oxunda vattensamverkan (KS 2016.112, antagen 2016)

Översiktsplan 2040, Klimat och vatten, utgångspunkter
Skred-, ras- och översvämningsrisk
Områden som utgör naturliga lågpunkter eller våtmarker ska så långt som möjligt bevaras och
nyttjas för fördröjning och rening av dagvatten.
Grundvatten
Vallentuna ska verka för grundvattenförekomster av god kvalitet och kvantitet.
Dagvatten
Oxundaåns dagvattenpolicy ska tillämpas i hela kommunen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Vallentuna ska verka för att förbättra statusen i vattenförekomsterna, så att
miljökvalitetsnormer för dessa uppfylls. En god vattenplanering i Vallentuna ska skapa
förutsättningar för att bevara och stärka en mångfald av växt- och djurarter och deras
livsmiljöer i sjöarna och vattendragen, stärka natur- och rekreationsvärden i kommunen liksom
minimera risken för att vattenkvaliteten i kommunens vatten försämras. Vallentunas planering
ska utgå från de båda vattensamverkansområden som finns i kommunen, Oxundaåns
respektive Åkerströmmens vattensamverkan samt från en Blåplan.
Stränder och vattenrum
Kommunens vattenrum och stränder ska vara en kvalitet för boende, rekreation och friluftsliv
samtidigt som livsvillkoren för växt- och djurlivet på land och vatten ska värnas.
Blåplan, mål och övergripande prioriteringar
Blåplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av Vallentuna kommun där god
ekologisk status och god kemisk status av kommunens ytvattenmiljöer uppnås senast år 2027.
Vallentuna kommun ska genom fysisk planering, samverkan och egna åtgärder verka för att:

Säkerställa kommunens genomförande av juridiskt bindande åtgärder i
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Minimera utsläpp och spridning av miljö- och hälsoskadliga föroreningar.

Minska övergödningen.

Rena och fördröja dagvatten så nära källan som möjligt.

Restaurera och återskapa vattenmiljöer till sin naturliga form och funktion.
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Möjliga nyckeltal:
•
•
•
•

Enskilda avlopp, (befintliga) antal inspekterade (Vallentuna BMN)
Tillsyn enskilda avlopp, andel av totala antalet/år (StoNO)
Tillsyn jordbruk, antal (Vallentuna BMN)
Tillsyn hästgårdar, antal (Vallentuna BMN)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer kommunens vattenvårdsarbete och eventuellt
vattenförbrukning.
•
•
•
•
•

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp (Kolada)
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (Kolada, Agenda
2030)
Sjöar med god ekologisk status, andel (Kolada, Agenda 2030)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (Kolada, Agenda 2030)
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (Kolada, Agenda 2030)

Utreda/utveckla nyckeltal från befintlig miljöövervakning/provtagning som följer
utvecklingen av vattenkvaliteten i kommunen.

Kommunen måste:
Följa Miljöbalken kap. 11 som reglerar vattenverksamhet samt Miljöbalken kap. 5 och
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, som reglerar svensk
vattenförvaltning. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016–2021 för Norra Östersjön
innebär ett antal juridiskt bindande åtgärder för kommuner, som omhändertas i
kommunens Blåplan:

•
•

•
•
•
•

Årligen rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts för att
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom kommunen kan följas.
Planera och bedriva tillsyn enligt miljöbalken i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Bland annat ska kommunen säkerställa att
miljökvalitetsnormerna för vatten utgör en prioriteringsgrund för tillsynen; samt
prioritera tillsyn av jordbruk, djurhållning och enskilda avlopp och ställa krav på
åtgärder.
Minska utsläppen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk av näringsämnen och
prioriterade och särskilda förorenande ämnen.
Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen.
Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen
(PBL) så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna nås.
Utveckla övergripande planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med
avseende på kvantitet och kvalitet, inklusive vidta de åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
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Kommunen vill:

•
•
•

Utreda möjligheterna att inrätta en funktion som vattensamordnare inom kommunen.
I samhällsplaneringplanering och i den kommunala organisationen sträva efter att finna
synergier mellan vattenvård och krisberedskap kopplat till vattenförsörjning, avlopp och
klimatrelaterade risker.
Utveckla miljöövervakningen av vatten i kommunen.

I genomförande av Blåplanen och i syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, ska
Vallentuna kommun genom aktivt arbete i Oxunda vattensamverkan och Åkerströmmens
vattenvårdssamverkan där verka för att ta fram lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster
och fortsätta med gemensamma åtgärdssatsningar såsom kontrollprogram samt verka för att:
• Söka statlig medfinansiering för vattenvårdsåtgärder, enskilt och i samverkan med andra
aktörer.
• På kommunägd mark och i samband med exploateringar tillvarata möjligheten att bevara
eller restaurera våtmarker och vattendrag för att gynna vattenrening, vattenhushållning
och biologisk mångfald.

•
•
•

Fortsatt satsa på restaureringsprojekt med målet att återställa den ekologiska balansen i
Vallentunasjön.
Anlägga en Våtmarkspark för att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och
åvatten från Ormstaån, öka rekreationsvärdet i det tätortsnära området Björkby-Kyrkviken
samt gynna den biologiska mångfalden.
Satsa på innovativ dagvattenhantering i såväl befintlig som ny bebyggelse.

I genomförande av Blåplanen ska Vallentuna kommun verka för att:
• Söka statlig medfinansiering för vattenvårdsåtgärder, enskilt och i samverkan med andra
aktörer.
• I samverkan med markägare se över markavvattningsföretag i syfte att avveckla
markavvattningsföretag som inte längre fyller en funktion.
• I samarbete med LRF och projektet Greppa Näringen informera markägare och djurhållare
om åtgärder som motverkar övergödning, särskilt möjligheterna att förbättra
vattenkvaliteten genom ekologiskt funktionella skyddszoner samt restaurering av
våtmarker.
• I samverkan med tillståndsinnehavare, markägare och fiskerättsinnehavare åtgärda
vandringshinder för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande
organismer.
• Kartlägga källorna till PFOS och PBDE i sjön Tärnan och om möjligt vidta åtgärder för att
sanera föroreningar.
• Strukturkalkning av jordbruksmark utförs.
• Lokala åtgärdsprogram prioriteras i utvecklingsområden för att skapa ett detaljerat
underlag och prioritera åtgärder för bättre vattenkvalitet.
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Hållbar konsumtion
och upphandling
Det här gäller:

•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 15.
Miljö- och klimatpolicy (KS 2019.214, antagen 2019)
Policy för inköp och upphandling (KS 20 KS 2016.478, antagen 2017)
Kommunens upphandlingsprocess och inköpsrutin
Måltidspolicy, (KS 2019.021, antagen 2019)

Möjliga nyckeltal:
•
•

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum,
andel (%) (Kolada, Agenda 2030, KKiK)
Andel inköpta ekologiska livsmedel till måltidsverksamheten (Vallentuna BUN/UN)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer kommunens arbete med att ställa och följa upp miljökrav
i upphandlingar samt andel miljömärkta inköp (utvecklas 2020 när kommunen infört digital
inköpskatalog).
Utreda/utveckla nyckeltal som följer utvecklingen av hållbar konsumtion i kommunen.

Kommunen måste:
Upphandlingar och större inköp styrs av Lag om Offentlig Upphandling (LOU, 2016:1145).
LOU omfattar möjligheter och vissa skyldigheter om miljöhänsyn:
• Skyldighet att beakta miljöhänsyn om upphandlingens art motiverar det.
• Möjlighet att inkludera miljöegenskaper i prestanda- eller funktionskrav för en vara eller
tjänst.
• Möjlighet att kräva miljömärkning och/eller miljöledningsstandard.
• Rätt att utesluta leverantör som åsidosatt miljörättsliga skyldigheter.
• Möjlighet att utvärdera anbud baserat på livscykelkostnader.
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Kommunen vill:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ställa miljökrav i alla upphandlingar och sträva efter att ställa höga krav på miljöanpassning av produkter och varor och miljöhänsyn vid utförande av tjänster, där så är
möjligt och motiverat.
Ta fram en strategi för kommunens arbete med hållbar upphandling och miljövänliga
inköp samt stärka uppföljningen av ställda miljökrav.
Utveckla lättanvända verktyg för att underlätta livscykelperspektiv (figur 4) och en
helhetssyn på kostnadseffektivitet i upphandling.
Bygga upp kompetensen hos kommunens behöriga beställare kring att ställa och följa upp
miljökrav i upphandling samt miljöanpassade inköp.
Erbjuda enklare kompetensutveckling kring hållbar upphandling för kommunens nätverk
av miljöombud.
Stärka samarbetet med andra kommuner kring hållbar upphandling.
Beakta hållbar konsumtion och produktion i kommunens Landsbygdsprogram, som är
under framtagande.
Stödja skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling genom att bland annat koppla
samman måltidsverksamheten med undervisningen kring hållbar konsumtion.
Utveckla information och tips för hållbar konsumtion till kommuninvånarna på
vallentuna.se.
Utforska möjligheterna att i samverkan med lokala frenings- och näringslivet anordna
återkommande reparations-workshops för kommuninvånarna.

Figur 4. Livscykelperspektiv.
Kostnaden för en vara eller tjänst är mer än bara inköpspriset. En produkts livscykel tar hänsyn till
miljöpåverkan, kostnader och nyttor från vaggan till graven. Det är en hjälp för att minska
konsumtionens miljöpåverkan och öka kostnadseffektiviteten.
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Miljömedvetenhet,
kommunikation och utbildning
Det här gäller:

•
•
•
•
•
•
•
•

Inriktning antagen av kommunfullmäktige, se sidan 16.
Läroplanerna för förskola, grundskola, grundsärskola, fritids, gymnasiet och
gymnasiesärskolan.
Miljö- och klimatpolicy (KS 2019.214, antagen 2019).
Rutin för miljömedvetenhet, kunskap och kompetens (KS 2017.485, fastställd av
kommunens ledningsgrupp).
Regler för utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium (KS 2019,030, antagen
2019).
Kommunikations- och marknadsföringspolicy (KS 2017.517, antagen 2018).
Näringslivspolicy (KS 2019.051, antagen 2019)
Servicepolicy (KS 2018.321, antagen 2018).

Möjliga nyckeltal:
Utreda/utveckla nyckeltal som följer utvecklingen av miljömedvetenhet och
kompetensutveckling inom kommunens verksamhet.
•
•

Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete (Kolada)
Miljöskydd, tillsynsbesök, anläggningar riskklassade med årsavgift (Vallentuna BMN)

Utreda/utveckla nyckeltal som följer utvecklingen av arbetet med lärande för hållbar
utveckling, bland annat utveckla enkäterna till elever och vårdnadshavare.

Kommunen måste:
Kommunen har skyldigheter enligt kommunallagen (2017:725), förvaltningslagen
(2017:900) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kring till exempel
kommunikation av beslut, service till enskilda och utlämnande av allmänna handlingar.
Kommunens miljöcertifiering enligt ISO 14001 ställer krav på:
• Medvetenhet – medarbetare och personer som arbetar åt kommunen ska vara medvetna
om kommunens miljö- och klimatpolicy och systematiska miljöarbete
• Kompetens – medarbetare och personer som arbetar åt kommunen ska ha den
miljökompetens som behövs för arbetsuppgifterna, utbildningsbehov ska vara kända och
nödvändiga kunskaper och kompetens ska införskaffas.
• Intern kommunikation – informera om det systematiska miljöarbetet inom hela
organisationen och göra det möjligt för medarbetare och personer som arbetar åt
kommunen att bidra till ständig förbättring.
• Extern kommunikation – informera om sådant som är relevant för miljöarbetet och som
krävs utifrån intressenternas förväntningar och lagkrav.
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Tillsyn, rådgivning och information
Via miljötillsynen och bygglovsprocessen har kommunen möjligheter att sprida information
och ge rådgivning. Kommunen är både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare med
skyldigheter enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Flera verksamheter inom den
kommunala organisationen omfattas av tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser om
löpande egenkontroll:
• Förskolor, skolor och fritidshem - inomhus- och utomhusmiljön: till exempel buller,
ventilation, värme, fukt, mögel, städning, radon, kemikalier, vatten och avlopp, avfall.
• Vårdlokaler såsom äldreboenden, korttidsboende, servicehus eller gruppbostad inomhusmiljön: ventilation, värme, fukt, mögel, städning, radon, kemikalier, vatten och
avlopp, avfall.
• Fastighetsservice: kemikalier och avlopp i tvätthall för fordon, hantering av avfall och
kemikalier.
• Kvarnbadet: bland annat riskbedömning, hantering av avfall och kemikalier, provtagning
av badvatten, drift och kontroll av reningsanläggningar, städning, smittskydd och
hygien.
• Vallentuna IP: bland annat riskbedömning, hantering av avfall och kemikalier, drift och
kontroll av kylanläggningar, städning, mögel, smittskydd och hygien.
• Strandbad: kontroll av provtagning av badvattenkvalitet, kontroll av smittorisk.
• Bostäder (bl.a. Össebyhus): kontroll av radon, hantering av klagomål på inomhusmiljö,
framöver eventuellt förebyggande energitillsyn.
Miljötillsyn - prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra
störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd handlar om att förebygga och förhindra negativ påverkan på såväl människors hälsa
som på miljön.
Kommunens Bygg- och miljötillsynsnämnd är tillsynsmyndighet och ansvarar för viss prövning och
tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och annan miljölagstiftning. Miljötillsyn ska se till att syftet
med miljöbalken nås, det vill säga att främja en hållbar utveckling, och innebär kontroll av att
miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs. Tillsynen ska hjälpa
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och att vidta de åtgärder som behövs. Genom rådgivning och information kan kommunen som tillsynsmyndighet hjälpa verksamhetsutövare att arbeta
förebyggande och undvika stora och onödiga miljökostnader i framtiden.
Verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken ska få tillsyn. Tillsynen är obligatorisk
och tillsynsintervallet varierar beroende på den risk för påverkan på miljö och hälsa som
verksamheten medför. Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar en stor mängd verksamheter
inom olika typer av branscher. Till exempel kan det vara lantbruk, skolor, industrier och
avloppsanläggningar. Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att de styrs av miljöbalken
och tillhörande förordningar samt föreskrifter. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga
verksamheter krävs ett tillstånd eller en anmälan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd
eller lämna in en anmälan framgår av miljöprövningsförordningen.
Bygglov - prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen
Bygglov krävs för det mesta som ska byggas, eller om man ska bygga till eller förändra en byggnad.
Ofta krävs rivningslov om man ska riva en byggnad och ibland kan det krävas marklov om man
förändrar marken. Plan- och bygglagen (2010:900) och andra regler för byggnation gäller för såväl
privatpersoner som företag och andra verksamhetsutövare. Vad som kräver bygglov styrs av planoch bygglagen. Det finns vissa undantag från bygglov och i vissa fall krävs en anmälan istället.
Kommunens Bygg- och miljötillsynsnämnd ansvarar för prövning, tillsyn och övrig myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen och andra regler. Bygglov är kommunens sätt att ta ansvar för
att byggnation sker på lämpliga platser och i enlighet med de krav och normer som finns för
säkerhet, hälsa och miljö. Förutom lagar och regler ska byggnation ske i enlighet med detaljplan
eller översiktsplan. Tillsyn enligt plan- och bygglagen handlar om att kontrollera att den som bygger
fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och även att ägare tar sitt ansvar att underhålla
sina byggnader.
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Pedagogisk verksamhet
Den pedagogiska verksamheten i förskola, grundskola, grundsärskola, fritids, gymnasiet och
gymnasiesärskolan styrs av flera författningar. I läroplanerna, som är förordningar som
utfärdas av regeringen, beskrivs bland annat verksamheternas uppdrag samt mål för arbetet.
Läroplanernas uppdrag och mål – utdrag med koppling till miljö
Förskolans uppdrag
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande: En positiv framtidstro ska prägla
utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt
förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara
barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur,
samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga
genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. […]
Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om
företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för
hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.
Mål
Normer och värden: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Omsorg, utveckling och lärande: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap och teknik.
Uppdrag för grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritids
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det
angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett miljöperspektiv får eleverna
möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.
Mål
Normer och värden: Skolans mål är att varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Kunskaper: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund(sär)skola

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön
och samhället.
Uppdrag för gymnasiet och gymnasiesärskolan
Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka
till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de
övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner
och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Mål
Normer och värden: Skolans mål är att varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Kunskaper: Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller
annan nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett
introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet
hållbar utveckling.

40

Kommunen vill:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Erbjuda alla medarbetare utbildning om kommunens miljöarbete och utveckla
kommunens interna miljöutbildning.
Ge prioritet åt att fortsatt stödja miljöombud och ledningsgrupper i verksamhetsplanering,
i syfte att underhålla medvetenheten om miljöfrågor, löpande förbättra miljöarbetet, samt
engagera medarbetare i att göra miljöarbetet relevant för respektive verksamhet.
Adressera miljöfrågor i medarbetarnas individuella utvecklingsplaner eller liknande, där så
är relevant genom att formulera uppgifter/aktiviteter och behov av kompetensutveckling. I
synnerhet bör miljöombudens funktion och uppgifter tas upp i dialog mellan chef och
medarbetare.
Tillhandahålla aktuell information om kommunens miljöarbete, såväl vad gäller lagkrav
och med kommunala uppdraget som politiska ambitioner.
Utveckla bedömning av kommunens beslut med avseende på miljö och hållbarhet, till
exempel genom att inkludera en enkel mall i kommunens tjänsteskrivelser.
Höja kompetensen kring miljölagstiftning samt utveckla digitala verktyg och vid behov
checklistor för att säkra den organisatoriska medvetenheten och kunskapen om lagkrav.
Instifta ett miljöpris för kommunens verksamheter, i syfte att sprida goda exempel och
premiera miljöengagemang.
Utveckla vallentuna.se med sammanhållen redovisning av information om tillståndet i
miljön i kommunen, statistik och nyckeltal samt målgruppsvänlig fakta om miljö och råd
om hållbara val, till exempel ”Hej bilägare”, ”Hallå konsument” och ”God dag företagare”.
Årligen dela ut ett miljöstipendium för att uppmärksamma goda insatser för miljön och
uppmuntra fortsatt engagemang.
Synliggöra kommunens prioritering av miljöfrågor i arrangemang och evenemang, genom
att beakta miljö och hållbarhet i programplanering och i det praktiska genomförandet.
Ha en helhetssyn när vi kommunicerar kring hållbarhet, som förutom miljö inkluderar
ekonomisk och social hållbarhet såsom jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Medverka till hållbar näringslivsutveckling lokalt, regionalt och också globalt genom att arbeta
aktivt med miljöfrågor i skapandet av ett bra lokalt företagsklimat och en attraktiv
etableringsplats för huvudsakligen små till medelstora företag, bland annat genom att:
• Nyttja kommunens Entreprenörsakademi och företagarträffar för att höja medvetenhet
och kunskap om miljö och hållbarhet, både utifrån kommunens perspektiv och genom att
möjliggöra spridning av goda exempel mellan företag.
• Föra en aktiv dialog med kommunens näringslivsorganisationer kring hur kommunen kan
stödja företagens hållbarhetsarbete.
• Tillgängliggöra miljöinformation via olika kanaler och mötessammanhang.
• Marknadsföra och nyttja klimat- och energirådgivningen.
• Erbjuda miljöinformation och rådgivning via tillsyn, bygglovsärenden och Företagslots.
Utveckla en långsiktig taktik för hur kommunens miljöarbete kan stödja förskolornas och
skolornas pedagogiska arbete kring miljö och hållbarhet, till exempel med stöd av:
• Uppdrag till kommunala fritids och gemensamma pedagogiska ”miljöpaket” inom olika
teman för arbete med miljöfrågor i fritidshemmens verksamhet.
• Återkommande delta i större miljöevenemang och knyta ihop detta med den pedagogiska
planeringen. Exempel är skräpplockardagarna Vi Håller Rent (Håll Sverige Rent),
Matsalskampen för minskat matsvinn (SÖRAB), Pantresan (Returpack) och Earth Hour
för klimatet (WWF).
• Nyttjande av kommunens natur och kulturmiljöer som klassrum.
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DEL 3

Del 3: Miljöutredning
Kommunens miljöutredning ligger till grund för de miljömål och inriktningar som antagits
av kommunfullmäktige. Miljöutredningen omfattar:
• kort omvärldsspaning och överblick över globala, nationella och regionala miljömål,
• övergripande redovisning av lagstiftningens krav på kommunen,
• kartläggning och beskrivning av kommunens miljöarbete, samt
• genomgång av kommunens miljöpåverkan och betydande miljöaspekter, som inkluderar
en del information om tillståndet i miljön i Vallentuna.
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Omvärld och intressenter
Vi lever i en tid där globalisering, urbanisering och digitalisering får allt större genomslag.
Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregioner. Allt fler
människor och företag väljer att bo och verka i städer och de regioner som växer fram runt
dessa. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög
kvalitet inom exempelvis skolan ökar.
Sedan de nationella miljömålen antogs av riksdagen för 20 år sedan har samhället förändrats
och miljöarbetet har gått framåt på många områden. Jämfört med för 20 år sedan har vi idag
nästan fördubblat vår bruttonationalprodukt per invånare i Sverige. Många kommuner och
företag arbetar aktivt med miljöfrågor. Inte minst klimatförändringarna har fått ökad
uppmärksamhet i samhället den senaste tiden, vilket märks i de stora företagens
marknadsföring och kundkontakter. Svenska konsumenter är relativt miljömedvetna. Det
finns en mängd lagstiftning och ekonomiska styrmedel som syftar till att främja miljö. Men
många miljöutmaningar är svåra att hantera och vissa fall utvecklas samhället i en riktning
som inte är hållbar.
Globala koldioxidutsläpp har ökat med 50 procent mellan 1999 och 2014 7. De senaste fyra
åren har varit de varmaste i jordens historia8 och uppvärmningen i Sverige ökar ungefär
dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden 9. Ekosystemen i våra skogar, sjöar och
jordbruksmarker fortsätter att utarmas. Grundvattennivåerna är låga och vattenkvaliteten är
hotad i många sjöar och vattendrag. Ämnen som skadar miljön och människors hälsa finns
fortfarande i många av de material vi använder till vardags och sprids till luften vi andas,
maten vi äter och vattnet vi dricker. Mängden plast ökar i haven.
Utmaningarna för miljön är intimt förbundna med våra konsumtionsmönster och vår
resursanvändning, och påverkas av internationella trender. Utmaningarna beror enligt
Naturvårdsverket10 på:
• den ekonomiska tillväxten med allt större konsumtion,
• befolkningen i världen som fortsätter att växa, vilket ökar kraven på nyttjande av
naturens resurser,
• det alltmer ökade energibehovet, där den stora utmaningen är att utveckla förnyelsebara
alternativ,
• transporterna, som fortsätter att öka inom alla transportslag,
• urbaniseringen, utvecklingen mot allt större tätorter och regionförstoringen som
samtidigt medför en glesare landsbygd,
• teknikutvecklingen, som kan leda till nya produkter och tjänster med liten eller
försumbar miljöpåverkan,
• förändringarna i klimatet, vilket påverkar miljö och samhälle på flera sätt.

Världsbanken, https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT.
FN:s World Meteorological Organization. 2019. WMO Statement on the State of the Global Climate
in 2018. WMO-No. 1233.
99
SMHI:s klimatindikatorer på https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/temperaturen-i-sverige-stiger-meran-for-jorden-som-helhet-1.146120. Läst 20149-04-01.
10
Naturvårdsverket. 2015. Styr med sikte på miljömålen – Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering
av miljömålen 2015. Rapport 666.
7
8
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Globala, nationella och regionala miljömål

Figur 5. Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.
Sverige har skrivit under på FN:s Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål. Agendan ska
stödja nationellt och internationellt arbete där miljö, sociala frågor och ekonomi håller ihop.

Sverige har som nation gjort betydande åtaganden för klimat och miljö genom att godkänna
flera internationella konventioner och avtal på miljöområdet. Agenda 2030 och de 17 globala
hållbarhetsmålen, Klimatkonventionen UNFCCC och Parisavtalet samt Konventionen om
biologisk mångfald hör till de mest kända.
Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål 11 antogs av FN:s generalförsamling
i september 2015 (figur 5). Agendan syftar till att nå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt
långsiktigt hållbar utveckling och gäller för såväl inom som mellan nationer. En grundläggande utgångspunkt är att arbetet ska utgå ifrån nationellt etablerade mål, strategier,
styrnings- och uppföljningsprocesser.
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. En
översiktlig bild av vad det kan innebära för kommunen finns i tabell 2.
Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. För att vara förberedda
på att möta ökande krav och förväntningar från staten och andra intressenter i omvärlden,
fick kommunledningskontoret i november 2017 i uppdrag att kartlägga hur kommunens
verksamhet bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas i ett lokalt perspektiv.
Kartläggningen har gett underlag till miljö- och klimatstrategin.
Omkring 44 procent av Sveriges kommuner har antagit mål som kopplar samma de tre
hållbarhetsdimensionerna miljö, socialt ansvar och ekonomi. Många kommuner, 70 procent,
uppger att de arbetar aktivt med Agenda 2030, men aktiviteterna ligger främst på
utbildnings- och planeringsnivå. Flera kommuner har ställt upp mål och utarbetat strategier
kopplat till Agenda 2030 få kommuner arbetar med konkreta aktiviteter där de kan mäta
konkreta resultat.12

Förenta nationerna resolution 70/1. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
(svensk översättning av regeringskansliet).
12
Pwc. 2018. Bättre kan vi! En lägesrapport över kommunernas hållbarhetsarbete 2019.
11
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Tabell 2. Agenda 2030 och kommunernas roll.
Sveriges regering har antagit en handlingsplan för Agenda 203013. Regeringen trycker på
kommunernas viktiga roll för hållbar utveckling och uppmuntrar kommunernas delaktighet och
engagemang.
Allmänna slutsatser och åtgärder











Alla de 17 globala hållbarhetsmålen har kopplingar till kommunernas verksamhet.
Regeringen lyfter fram att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in
i all verksamhet på den lokala och regionala nivån.
Regeringen har tillsatt Kommunutredningen som senast 15 oktober 2019 ska presentera
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet bl.a. för att axla en viktig roll i arbetet
med hållbar utveckling.
Den statliga styrningen ska utvecklas för att underlätta för kommuner att integrera
hållbarhet i sin verksamhet och i sina styrprocesser. Det ska ge förutsättningar för
anpassningar till lokala utmaningar och behov.
Frivilliga nyckeltal för kommuner ska utvecklas utifrån målen Agenda 2030 för att stödja
det lokala genomförandet.
Strategiska offentliga inköp är ett viktigt verktyg för att påskynda en mer hållbar
utveckling.
Regeringen uppmuntrar kommuner att i sitt arbete med Agenda 2030 utveckla innovativa
partnerskap med näringslivet och civilsamhället.
Regeringen avser att ta tillvara möjligheter för ökad hållbarhet i digitaliseringen av den
offentliga sektorn, bl.a. ska den nya Myndigheten för digital förvaltning stödja
digitalisering i statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Fokusområden och åtgärder
1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
Indikatorer för mänskliga rättigheter ska tas fram. Regeringen ska presentera en strategi för
den nationella demokratipolitiken och delaktighet. Skolans jämställdhetsuppdrag förtydligas i
läroplanerna. Regeringen ser över regelverken för underhållsstöd och bostadsbidrag.
2. Hållbara samhällen
Helhetssynen och samordningen av detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser
ska öka för att främja en mer hållbar samhällsutveckling. Nya bestämmelser om regional
fysisk planering i plan- och bygglagen kommer bl.a. stärka förutsättningarna för minskad
klimatpåverkan. Ny nationell plan för transportsystemet 2018–2029 möjliggör satsningar för
tillgänglighet i hela landet och ett hållbart transportsystem.
3. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
Satsningar på att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion av plast och textilier
samt minskat matsvinn. Arbete för att minimera avfallet, samt god tillgänglighet till
insamlingssystem och skärpt producentansvar för att stimulera till bättre sortering av
förpackningsavfallet. Regeringen bidrar med medel till att öka kunskap om träbyggande samt
stimulera utveckling av industriellt träbyggande.
4. Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
Miljötillsynen är ett verktyg för att kunna nå miljömålen. Regeringens kommande
godstransportstrategi ska stärka näringslivet och förbättra förutsättningarna för hållbara
transportupplägg genom samordning och lösningar för samlastning.
5. Hållbar och hälsosam livsmedelskedja
Hållbar offentlig upphandling ska främjas genom att förstärka kompetensen om bl.a.
livsmedel och måltidstjänster, för att bättre styra mot samhällets ambitioner och motsvara
den svenska lagstiftningens höga nivå på djurskydds- och miljöhänsyn. Livsmedelsverkets
Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg ska främja hållbara,
hälsosamma och säkra måltider inom offentlig sektor. Kommuner och myndigheter ska
stärka skyddet av dricksvatten bl.a. genom fysisk planering samt den nationella
vattenkatastrofgruppen (VAKA).
6. Stärkt kunskap och innovation
Kunskaperna behöver stärkas kring hur kommuner kan arbeta sammanhållet och långsiktigt
med socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. SKL har en viktig roll.

www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda2030.pdf
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Figur 6. De nationella miljökvalitetsmålen.
16 miljökvalitetsmål ger vägledning för miljöarbetet i Sverige. Målen har beslutats av riksdagen.

De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdagen (figur 6). Det svenska
miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och
för närvarande 22 etappmål, som beslutats av regeringen. Miljömålssystemets syfte är att ge
ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av regeringens miljöpolitik.
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön
som miljöarbetet ska leda till. Etappmål är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett
eller flera miljökvalitetsmål. De nationella målen ska vara vägledande för alla aktörers
miljöarbete.
Riksdagen har antagit en klimatlag och ambitiösa etappmål för de växthusgaser som släpps
ut i Sverige. Målen svarar mot ungefär en genomsnittlig global utsläppsbana per person för
att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Till 2045 ska Sverige inte
ha några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket betyder att utsläppen ska vara minst 85
procent lägre än år 1990. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.
De nationella miljömålen är viktiga i styrningen av flera statliga myndigheter. Miljömålen
har ingen formellt juridisk status, men förarbetena till miljöbalken anger att de ska vara
vägledande för vad hållbar utveckling innebär. Miljömålen används i ökande utsträckning i
till exempel prövningar enligt miljöbalken.
De sex regionalt prioriterade miljömålen i Stockholms län är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö samt Ett rikt
växt- och djurliv. De har valts ut inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsdialogen, en
arena för länets offentliga aktörer att samverka kring och förankra de miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är strategiska och långsiktigt viktiga i länet.
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Lagkrav14 och det kommunala uppdraget
Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och
kommunallagen (2017:725). Kommunallagen och till exempel förvaltningslagen (1986:223)
handlar inte om miljö men har betydelse för kommunens systematiska miljöarbete då de rör
krav som ställs i standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, är styrande för kommunernas inköp av
varor och tjänster från företag. LOU omfattar möjligheter och vissa skyldigheter om
miljöhänsyn. Syftet är att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel och att bidra
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen15. Upphandling är ett konstaterat effektivt
instrument när det gäller att bidra till att nå miljömål 16.
Genom flera olika författningar har kommunerna ansvar för flera viktiga
samhällsfunktioner17:
 Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg –
socialtjänstlagen (2001:453).
 För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100).
 Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900).
 Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804).
 Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808).
 Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
 Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
 Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801).
 Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner
och landsting – i Stockholmsregionen är landstinget regional
kollektivtrafikmyndighet) - lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Kommuner har viss rätt att meddela egna lokala föreskrifter. Kommuner kan även fatta
beslut om att ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område och utföra olika frivilliga uppgifter, till exempel kopplat till fritid och
kultur, energi, sysselsättning, näringslivsutveckling och naturvård.
Miljölagstiftningen ställer även krav på kommunen i egenskap av arbetsgivare och
verksamhetsutövare, precis som för andra aktörer. Ett sjuttiotal författningar på
miljöområdet berör Vallentuna kommun och rör allt ifrån generell miljöhänsyn till
detaljerade krav på vissa verksamheter. Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den 1 januari
1999. Miljöbalken med sina 7 avdelningar och 33 kapitel är grunden i den svenska
miljölagstiftningen och fungerar ofta som en ingång eller vägledning till andra författningar
som lämnar specifika bestämmelser.

I Vallentuna kommuns miljöledningsarbete utgör lagkrav det som kallas bindande krav i
miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
15
Regeringen. 2016. Nationella upphandlingsstrategin.
16
SOU 2013:12. Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande av
Upphandlingsutredningen 2010.
17
www.regeringen.se/artiklar/2015/05/indelning-och-uppgifter-i-kommuner-och-landsting/
14
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Kommunens miljölagregister redovisar författningarna, vad de innebär för kommunen, vilka
verksamheter som främst är berörda, samt hur kommunen säkerställer att lagstiftningen
följs. Exempel: kommunens miljö- och klimatpolicy handlar om att ta hänsyn till miljö;
upphandlingsrutiner ser till att vi beaktar att ställa miljökrav; jobbar vi enligt kommunens
kemikalierutin så följer vi arbetsmiljö- och miljölagstiftning; rutiner eller anvisningar för
avfallshantering och källsortering ser till att vi följer lagkrav; vi har förebygger och hanterar
miljöolyckor via risk- och sårbarhetsanalyser och det systematiska brandskyddsarbetet
(SBA).
Figur 7 och tabell 3 ger en överblick över krav i viktiga övergripande författningar som rör
kommunens miljöarbete.

Figur 7. Viktiga lagar
som rör kommunens
miljöarbete.
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Tabell 3. Viktiga lagkrav som rör kommunens miljöarbete.
Tabellen ger en sammanfattning av viktiga författningar förkommunens miljöarbete och hur kommunen säkerställer att lagstiftningen efterlevs.
Författning

Krav på kommunen

Kommunens styrning och arbetssätt

GENERELLT
Regeringsformen (1974:152), grundlag
Kommunallagen (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)

Grunderna för kommunens verksamhet. Det allmänna ska främja en hållbar
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande
generationer. Nämnderna ska säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs i
enligt med bl.a. miljölagstiftning.

Nämndernas reglementen och
delegationsordningar

UPPHANDLING
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Skyldigheter och möjligheter att beakta miljö och ställa miljökrav i upphandling.

Kommunens upphandlingsprocess
Policy för inköp och upphandling

MILJÖHÄNSYN
Miljöbalk (1998:808),
kap. 2, 3, 5 och 6

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden, kommuners ansvar för att
miljökvalitetsnormer följs, samt bestämmelser om strategiska och specifika
miljöbedömningar.

Miljö- och klimatpolicy
Översiktsplan, Grönstrukturplan, Blåplan
Projektmodell för samhällsbyggnad

NATUR OCH LANDSKAP
Miljöbalk (1998:808),
kap. 7 och 8

Inrättande, skötsel och regler kring åtgärder i skyddade områden, samt
bestämmelser till skydd för bl.a. fridlysta arter, deras bon och livsmiljöer.

Översiktsplan, Grönstrukturplan, detaljplaner
Projektmodell för samhällsbyggnad
Bygglovsprocess

MILJÖSKYDD
Miljöbalk (1998:808),
kap. 9, 10 och 11

Regler om miljöfarlig verksamhet, verksamheter som orsakar miljöskador och
vattenverksamhet.

Översiktsplan, Blåplan, detaljplaner
Projektmodell för samhällsbyggnad
Bygglovsprocess

KEMIKALIER
Miljöbalk (1998:808), kap. 14
Reach (EG) nr 1907/2006
Arbetsmiljölag (1977:1160) och föreskrifter om
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Skyldigheter för användare av kemikalier och krav på ett systematiskt
arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker.

Kommunens rutin för kemikaliehantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete

ÅTERVINNING OCH AVFALL
Miljöbalk (1998:808), kap. 15
Avfallsförordning (2011:927)

Övergripande bestämmelser om avfall och avfallshantering samt kommunernas
avfallsansvar och renhållningsordning.

Avfallsplan
Avfallsföreskrifter
Rutiner/riktlinjer för avfallshantering (tas fram)

PRÖVNING OCH TILLSYN
Miljöbalk (1998:808),
kap. 19, 22, 26, 27 och 30

Kommunens ansvar och möjligheter vad gäller prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Tillsynsplan

SAMHÄLLSBYGGANDE OCH ENERGI
Plan- och bygglag (2010:900)
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Främja hållbar livsmiljö i planläggning av mark och vatten och byggande, främja
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel,
skyldighet att ordna vattentjänster - vatten, avlopp eller dagvatten.

Översiktsplan
Energiplan och Strategi för energieffektivisering
VA-plan
Dagvattenpolicy

KRISBEREDSKAP OCH KRISHANTERING
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

Kommunens skyldigheter vad gäller brandskydd, säkerhet och krisberedskap
t.ex. gällande miljöolyckor.

Risk- och sårbarhetsanalys
Krisledningsplan
Systematiskt brandskyddsarbete
Storstockholms brandförsvars handlingsprogram
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Förväntningar på kommunen
Kommunen styrs av politiker som valts direkt av kommuninvånarna. Det betyder att
invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sitt
uppdrag. Även företag, kunder, grannkommuner och andra intressenter har förväntningar
på kommunens miljöarbete. Figur 8 och 9 samt tabell 4 ger sammanfattning och överblick.
Förväntningar, önskemål och behov från olika aktörer riktar sig både till förtroendevalda
politiker och till medarbetare. Dessa så kallade intressentkrav 18 behöver vi hantera i
förhållande till det kommunala uppdraget, kommunens rådighet, politiska ambitioner och
resurser. I flera fall sammanfaller intressentkraven med lagkrav som styr kommunens
uppgifter. Utöver lagstyrda, obligatoriska uppgifter för kommuner kan kommuner fatta
beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter som rör fritid och kultur, energi, sysselsättning,
näringslivsutveckling och naturvård.

Figur 8. Intressenter i kommunens miljöarbete.
Kommunen har en bred och brokig verksamhet med många olika så kallade intressenter. Invånare,
företag, grannkommuner och andra aktörer har krav och förväntningar på kommunens miljöarbete,
som på olika sätt riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän.

I Vallentuna kommuns miljöledningsarbete utgör lagkrav det som kallas bindande krav i
miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Intressentkraven ligger till grund för kommunens
miljöaspekter, miljömål och inriktningar.
18
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Figur 9. Förväntningar och behov på kommunens miljöarbete.
Invånare, företag och andra så kallade intressenter har många olika krav och förväntningar på
kommunens miljöarbete. I flera fall sammanfaller intressentkraven med de lagkrav som styr
kommunens uppgifter, till exempel kring avfallshantering. Intressenternas behov och önskemål
inverkar på de politiska ambitioner som styr kommunens verksamhet.

Politiska partier
Alla de åtta politiska partierna i riksdagen finns representerade i Vallentuna kommun.
Partiernas valmanifest är utgångspunkten för de politiker som sedan väljs att verka i
kommunfullmäktige och i nämnderna.
I Vallentuna råder i huvudsak samsyn kring att miljö är prioriterat. Flera partier lyfter fram
hållbart samhällsbyggande, kollektivtrafik, förbättrade möjligheter till cykling, fossilfria
bränslen, samt värdet av närheten till natur och kulturmiljöer. Partiernas förtroendevalda
har möjlighet att lyfta sina förväntningar via politiska sammanträden och motioner.

Kommuninvånarna
I Vallentuna bor det drygt 33 000 personer. Vallentuna kommun har en något yngre
befolkning än snittet i Stockholms län. Medelåldern är 38,7 år. Det bor 93 invånare per
kvadratkilometer. Det finns cirka 12500 bostäder varav ca 65 % småhus. År 2016 var det
4714 personer som både bor och arbetar i kommunen. De flesta pendlar till sina arbeten
utanför kommunen. Vallentuna är en växande kommun. I takt med att invånarantalet stiger
ökar behovet av bland annat förskoleplatser, fritidsutbud och service.
I valet av kommunfullmäktige vart fjärde år ger invånarna uttryck för förväntningar och krav
på kommunen. Kommunens verksamhet är till stor del skattefinansierad. Det innebär att
invånarna är kommunens främsta intressent, som genom demokratiska val påverkar
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styrningen av kommunen. Invånarna har även möjlighet att påverka via till exempel samråd
i samhällsplaneringen, en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen.
Kommunen har även webbtjänster för felanmälan och för att lämna synpunkter på
kommunens verksamheter. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och
klimatrådgivning. Kommunen ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp.
Invånarna i Vallentuna kommun värderar natur, hälsa och den trygghet som småstaden och
landsbygden ger. Den självupplevda hälsan är bland landets högsta och arbetslösheten är
bland de lägsta.
En färsk nationell undersökning 19visar att nästan alla svenskar, 95 procent, tycker att
hållbarhet är viktigt och två tredjedelar ser hållbarhet som i mycket stor utsträckning. Drygt
varannan tycker det är viktigt med oberoende hållbarhetscertifiering av företag. De flesta
svenskar, 77 procent, skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag och nästan lika många
ser klimatutvecklingen som ett akut problem. När det kommer till vem man tror har störst
möjlighet att påverka samhället svarar 18 procent kommunerna. Endast 12 procent har
störst förtroende för kommunerna när det gäller utvecklingen mot ett hållbarare samhälle.
SCB:s medborgarundersökning20 visar att kommunen bör prioritera miljöarbetet och bland
annat förbättra vatten och avlopp samt renhållning och sophämtning. I kommunens egen
miljöenkät21 får kommunen godkända betyg22 från invånarna vad gäller kommunens insatser
att minska den kommunala verksamhetens miljöpåverkan och för att kommuninvånarna ska
kunna leva miljövänligt. De svarande anser överlag att det är mycket viktigt att kommunen
arbetar med utbildning och information om miljöfrågor, samt att underlätta för företag och
invånare att minska sin miljöpåverkan (figur 10).

Figur 10. Viktigt med miljöinformation och utbildning.
Det är överlag mycket viktigt för kommuninvånarna att kommunen arbetar med utbildning och
information om miljöfrågor, samt med att underlätta för företag och invånare att minska sin
miljöpåverkan. Källa: Vallentuna kommuns miljöenkät 2018-2019.

Insight Intelligence. 2019. Svenskar och hållbarhet - Svenska folkets attityder till hållbarhet 2019.
SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017, Vallentuna kommun.
https://www.scb.se/contentassets/1f13b63dcece415b9c1c5b6a86781b34/vallentuna-2017.pdf
21
Vallentuna har under 2018-2019 riktat en miljöenkät till kommuninvånare och företagare. I skrivande
stund hade 138 svar inkommit. Se vallentuna.se/miljoenkat.
22
Medianvärde 3. Svarsalternativen spänner från 1=inte alls bra till 4=i allra högsta grad bra.
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Enkätsvaren visar att invånarna har höga förväntningar på kommunen att arbeta med alla
olika miljöfrågor (figur 11). I topp bland mycket viktiga frågor kommer återvinning och
källsortering; giftfri miljö, förorenade områden och kemikaliesmart förskola och skola;
dricksvatten- och vattenkvalitet; minskad klimatpåverkan; samt skydd av natur och
tätortsnära natur.

Figur 11. Viktigt att kommunen arbetar med många olika miljöfrågor.
Överlag visar miljöenkäten att invånarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att kommunen
arbetar med alla olika miljöfrågor. I topp bland mycket viktiga frågor kommer återvinning, giftfri
miljö och förorenade områden, dricksvatten- och vattenkvalitet samt minskad klimatpåverkan.
Källa: Vallentuna kommuns miljöenkät 2018-2019.

Flertalet av de svarande i kommunens miljöenkät anser att det även är mycket viktigt att
kommunen arbetar med frågor kring mat och hållbar konsumtion (figur 11). En övervägande
del av svenska konsumenter uppger att hållbarhet och hållbara produkter inom alla
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handelns delbranscher är viktigt. Svensk Handels årliga undersökning23 visar att svenska
konsumenters attityder förändrats väsentligt det senaste året. Det är viktigt för
konsumenterna att företaget som de handlar från arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, att
kunna handla hållbara produkter oavsett vilken produkt, hur produkten är förpackad, samt
att produkten inte innehåller skadliga kemikalier eller ger upphov till så lite växthusgaser
som möjligt.

Barn, elever och vårdnadshavare
I läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasiet ingår lärande för hållbar utveckling i
flera ämnen. I kommunens egen miljöenkät får kommunen bra betyg på arbetet för att
skolelever ska lära sig om miljöfrågor24. Antalet studenter som svarat på enkäten är dock för
lågt för att kunna dra slutsatser om elevernas egna synpunkter på miljöarbetet. I studien
Ung Livsstil som gjordes 2015 tillfrågades alla elever i högstadiet vad de vill att Vallentuna
kommun ska satsa på. Omkring en fjärdedel svarade Natur (t.ex. skötsel och underhåll av
sjöar, naturområden och parkområden), vilket hamnade på en tredjeplats efter idrott och
fritidsgårdar.
Barn- och ungdomsförvaltningen har skolsamråd och elevråd och vårdnadshavare lämnar
ofta synpunkter direkt till rektor och lärare. De miljörelaterade frågor som generellt väcker
engagemang hos barn, elever och vårdnadshavare är bland annat mat och kostval;
kemikalier i produkter och material kopplat till nationella satsningen giftfri förskola; säkra
skolvägar för gående och cyklister; skjutsning med bil och tomgångskörning vid
lämning/hämtning; samt skolskjuts.
Flera olika aktörer arrangerar miljöevenemang och tävlingar som riktar sig till förskola och
skola, till exempel skräpplockardagar (Håll Sverige Rent), Matsalskampen för minskat
matsvinn (SÖRAB), och Earth Hour för klimatet (WWF). Sådana praktiska aktiviteter väcker
ofta intresse och uppskattning från barn, elever och vårdnadshavare. Såväl myndigheter som
intresseorganisationer erbjuder pedagogiskt material och lärarhandledning inom olika
miljöteman.
Inom Fritidsförvaltningens verksamheten Ung Fritid, kan det förekomma synpunkter från
ungdomar kring cafésortiment, källsortering och vilka typer av miljövänliga bilar som
används vid arbetet på fältet.

Kunder och besökare
Kunder och besökare är en brokig grupp. Kommunens kunder är alltifrån privatpersoner och
företag som söker bygglov, till invånare med behov av omsorg och deras anhöriga.
Kundernas syn på kommunens miljöarbete har vi möjlighet att fånga in genom olika
brukarundersökningar och kundenkäter.
Socialförvaltningens kunder inom omsorgen av äldre och funktionshindrade har främst
behov kring kost, vårdmaterial, läkemedel och transporter som rör miljö. Det kan handla om

Svensk Handel. 2018. Starkt ökat hållbarhetsintresse hos konsumenterna – och handelsföretagen
är redo. Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2018.
24
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att servera mat som fungerar för kunden för att minska matsvinn, hygienartiklar och
förbrukningsmaterial inom vården, färdtjänst och behov av bilburen hemtjänst.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kunders miljösynpunkter löpande i respektive
ärenden. Kunder inom avfallsområdet är hushåll, bostadsrättsföreningar och företag som
beställer källsortering och/eller hämtning av matavfall, vilket faller inom kommunens
lagstadgade renhållningsuppdrag. De kan även vara kunder för VA-tjänster. I
bygglovsansökningar och miljötillsynsärenden som rör enskilda finns bestämmelser som rör
miljö, bland annat kopplat till energi, naturvärden och avlopp (se även avsnittet Företag och
näringslivsorganisationer). Kundernas uppfattningar och behov fångas in via
kundundersökningar och SCB:s medborgarundersökning.
Besökare kommer till Vallentuna kommun för evenemang, bad, motion och friluftsliv, samt
upplevelser av natur och kulturmiljöer. Vi kan förvänta oss att besökarnas behov, egentligen
oavsett om de är bosatta i kommunen eller kommer utifrån, handlar om information om
natur, friluftsliv och -anläggningar (till exempel via webbplatsen Upplev Vallentuna);
tillgänglighet såsom möjlighet att resa kollektivt eller cykla, kunna parkera och kanske även
tillgång till laddstolpar. Biblioteket får synpunkter på till exempel graden av belysning i
kulturhuset på nätterna. Miljöaspekter på eventuell förtäring och källsortering vid
evenemang kan besökare också ha förväntningar kring. Eftersom miljö, klimat och andra
hållbarhetsfrågor är förhållandevis heta i samhället finns potential att väcka intresse för
evenemang och andra aktiviteter för besökare genom tydlig hållbarhetsprofilering.

Företag och leverantörer
Företagen i Vallentuna utmärker sig med ett starkt entreprenörskap med en mycket stor
andel små- och egenföretagare. Knappt 4 000 privatägda företag inom olika branscher
sysselsätter 8 500 anställda. I kommunen finns cirka 140 jordbruksföretag av varierande
storlek25. Organisationerna Företagarna i Vallentuna, Handelskammaren i Vallentuna,
Vallentuna centrumförening och Lantbrukarnas Riksförbund lokalavdelning LRF
Vallentuna-Täby är verksamma i kommunen.
För företagen i Sverige generellt är hållbarhet en viktig fråga och mer än hälften av de små
och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på något sätt 26. Tendensen är
att företagens miljöarbete nu åter ökar, efter att tidigare ha minskat under ett antal år. Till
exempel arbetar 25 procent av småföretagen med att sätta upp miljömål för den egna
verksamheten. Nästan hälften av soloföretagen och de allra flesta medelstora företagen har
ett aktivt hållbarhetsarbete (figur 12). Det visar Tillväxtverkets senaste, återkommande
undersökning som besvarats av cirka 10 000 små och medelstora företag.
En stor andel av företagen upplever ett ökat intresse för deras hållbarhetsarbete, främst från
kunder men även från medarbetare27. Fyra av fem handelsföretag anser att detta är lönsamt
även på kort sikt och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor 28. Hållbarhetsarbetet har ökat
kraftigt det senaste året, särskilt hos små och medelstora handelsföretag.

Jordbruksverkets statistikdatabas – Jordbruksföretag efter kommun och storleksklass 2016.
Tillväxtverket. 2017. Företagens villkor och verklighet 2017. Rapport 0232, huvudrapport.
27
PwC. 2018. Det prioriterade hållbarhetsarbetet - Så ser 400 svenska företag och organisationer på sitt
hållbarhetsarbete. PwC:s Hållbarhetsstudie 2018.
28
Svensk Handel. 2018. Starkt ökat hållbarhetsintresse hos konsumenterna – och handelsföretagen
är redo. Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2018.
25
26
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Vanligast är det att företagen arbetar med miljöfrågor när det gäller inköp och transporter
(figur 13). En större andel av företagen som uppger att de arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor vill växa jämfört med de som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete. Bland
företagen som arbetar med miljömässig hållbarhet uppger 78 procent att de vill växa, jämför
med 63 procent av företagen som inte har ett aktivt miljöarbete 26. I näringslivet generellt
finns ett ökat fokus på cirkulär ekonomi, det vill säga att tillverka återvinningsbara varor,
använda återvunnet material eller utveckla affärsmodeller som omvandlar avfall till resurs.

Figur 12. Företagens hållbarhetsarbete.
Nästan hälften av soloföretagen och de allra flesta medelstora företagen har ett aktivt
hållbarhetsarbete som omfattar miljö och/eller sociala frågor. Sett enbart till miljöarbete är
andelarna 39 procent av soloföretagen och 82 procent för de medelstora företagen.
Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2017.

Figur 13. Företagens miljöarbete fokuserar på inköp och transporter
Drygt 80 procent av företagen arbetar till stor eller till viss del med miljöfrågor inom inköp.
Motsvarande siffra när det gäller transporter är 74 procent.
Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2017.
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I kommunens egen miljöenkät29 får kommunen godkänt betyg vad gäller kommunens
insatser för att företag ska kunna minska sin miljöpåverkan. Kommunen erbjuder tjänsten
Företagslots i syfte att underlätta för företagare som vill etablera eller expandera verksamhet
i kommunen. Företagslotsen kan till exempel ge vägledning som rör plan- och bygglov,
miljölagstiftning kopplat till miljö- och livsmedelstillsyn, brand och säkerhet samt VAfrågor. I bygglovsansökningar finns bestämmelser som rör miljö, bland annat kopplat till
energi och naturvärden. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och
klimatrådgivning.
Kommunens ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som berör
bland annat lantbruk och hästgårdar samt miljöfarlig verksamhet. Tillsynen rör bland annat
näringsläckage till vatten, dagvattenhantering, kemikalier och bekämpningsmedel,
avfallshantering, energi och inomhusluft. Inom kommunen finns ett antal förorenade
områden, främst kopplat till industri/verkstäder och handelsträdgårdar, med varierande risk
och behov av efterbehandling. Grundprincipen är att den som har bedrivit den verksamhet
eller vidtagit den åtgärd som orsakat förorening är skyldig att betala efterbehandling.
Kommunens verksamheter rör även företag som inte har sin hemvist i kommunen, till
exempel i upphandling av produkter, entreprenad och andra tjänster. I upphandling av
produkter och tjänster ställer kommunen miljökrav på leverantörerna. Inför en upphandling
har kommunen möjlighet att föra dialog med leverantörer kring möjliga och rimliga
miljökrav. I uppföljning av avtal och ställda krav finns möjligheter till gemensam
utvärdering med leverantören.
I samhällsbyggandet har byggbolag och entreprenadfirmor en central roll. Kommunen har
möjlighet att ställa miljökrav via planprocessen, markanvisningar och bygglov. I detta arbete
för kommunen dialog kring miljö och hållbarhet med företagen.

Föreningar och intresseorganisationer
Angarngruppen, Naturskyddsföreningen i Vallentuna, Friluftsfrämjandet södra Roslagen,
föreningen Klimatsmart Vallentuna, idrottsföreningar, fiskevårdsföreningar och
hembygdsföreningar hör till de organisationer som är verksamma i kommunen.
Organisationernas förväntningar på kommunen är sannolikt starkt knutna till deras egna
syften och mål till exempel vad gäller natur- och kulturmiljövård, förutsättningar för
friluftsliv samt klimat och konsumtion. Länsstyrelsen och Vallentuna kommun samarbetar
med föreningen Angarngruppen, vars intresse är att bevaka fågellivet inom naturreservatet
och Natura 2000-området Angarnsjöängen.
Idrotts- och friluftslivsföreningar kan även ha behov av möjligheter till källsortering av avfall
och återbruk av utrustning. Idrottsföreningarna har önskemål på kommunens
idrottsanläggningar, till exempel på konstgräsplaner för att möjliggöra fler träningstider och
längre fotbollssäsong, samt förlängd säsong för ishallarna. Synpunkter har lämnats på
miljöpåverkan från konstgräsplaner och hur kommunen arbetar för att minimera utsläpp av
gummigranulat och återvinning av konstgräs. Kommunens föreningssamordnare har
löpande samarbete med föreningslivet.

29
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I Vallentuna kommun finns tre kommunala råd med representanter från kommunen och
organisationer – Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet. Via
råden har deltagarna möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor. Kommunen har
ta upp miljöfrågor i dessa råd, då beröringspunkter kan finnas till exempel kring
tillgänglighet till återvinningsstationer, möjligheter att vistas i naturen, samt trygghet i
tätortsnära natur.

Kommuner i närområdet och landstinget
Det finns flera nationella miljönätnätverk för kommuner, bland annat de mer formaliserade
medlemsorganisationerna Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner. Vallentuna
kommun samverkar i första hand med kommunerna i Stockholm Nordost (StoNO) och
Arlandaregionen. Grannkommunerna har liknande ambitioner på miljöområdet, som
uttrycks i kommunernas program för klimat och/eller miljö. Flertalet kommuner utgår från
de nationella miljökvalitetsmålen och lyfter som prioriterade områden fram klimat och luft,
giftfri miljö, vattenkvalitet, biologisk mångfald samt bebyggd miljö. Upplands Väsby
kommun är liksom Vallentuna certifierat enligt ISO 14001.
Landstinget ansvarar för Stockholmsregionens gemensamma utvecklingsplan, RUFS 2050 30.
RUFS 2050 fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan
inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. RUFS 2050 är bland annat
vägledande för beslut om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och andra
planer och program för fysisk planering, samt är en viktig utgångspunkt för den statliga
transportinfrastrukturplaneringen.

•

•

•

Avfall, återvinning och återbruk. Vallentuna kommun äger tillsammans med åtta andra
kommuner avfallsbolaget SÖRAB. Samverkan sker såväl strategiskt i framtagande av
kommunala avfallsplaner och gemensamma mål, som praktiskt. SÖRAB är certifierat
enligt ISO 14001.
Klimat. Vallentuna delar en tjänst för energi- och klimatrådgivning med Upplands Väsby
och Sollentuna. RUFS 2050 har målet En resurseffektiv och resilient region utan
klimatpåverkande utsläpp som innefattar konsumtionsrelaterade utsläpp,
energianvändning och -produktion, kollektivtrafik och återvinning av hushållsavfall.
Utifrån RUFS 2050 har regionfullmäktige antagit Klimatfärdplan 2050 för
Stockholmsregionen31 som anger åtgärder där kommunerna har viktig roll.
Vatten och övergödning. Samverkan om vattenvård sker med flera kommuner inom
Oxundaån och Åkerströmmen, och omfattar såväl gemensamma styrande dokument
som praktiska projekt. Samverkan med Täby kommun kring Vallentunasjön förtjänar att
särskilt lyftas fram. Vallentuna kommun äger tillsammans med sex andra kommuner
VA-bolaget Roslagsvatten AB, med dotterbolaget Vallentunavatten. Vallentuna ingår
tillsammans med tio andra kommuner i Käppalaförbundet som svarar för
avloppsrening. RUFS 2050 pekar på vikten av samverkan mellan kommuner för att
skydda och utveckla den så kallade blåstrukturen, bland annat för att säkra
dricksvattenförsörjning, ge möjligheter till rekreation och förbättra vattenkvaliteten.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Stockholms läns landsting, rapport
2018:10.
31
Region Stockholm, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 2019. Klimatfärdplan 2050 för
Stockholmsregionen. Rapport 2019:02.
30
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Natur och landskap. Vallentuna deltar i samverkan för Stockholms gröna kilar och har
delar av Angarnskilen och Rösjökilen inom kommunen. RUFS 2050 lyfter fram vikten av
att bevara den sammanhängande strukturen i de gröna kilarna och att stärka ekologiska
funktioner och värden.
Upphandling och konsumtion. Vallentuna kommun samverkar i viss mån med andra
kommuner kring hållbar upphandling. Vissa upphandlingar görs tillsammans med
andra kommuner. Stockholms Läns Landsting bedriver ett föredömligt arbete med
hållbar upphandling som strategiskt miljöverktyg. Vad gäller invånarnas och företagens
konsumtion finns intresse från många kommuner men även frågetecken kring
kommunernas roll.

Regeringen och statliga myndigheter
Statens krav och förväntningar på kommunernas miljöarbete utgår ifrån internationella
åtaganden och Sveriges miljömål. Det regleras av lagstiftning (se avsnittet Lagkrav och det
kommunala uppdraget) och speglas i bidragsutlysningar samt vägledande arbete. I nuläget
finns statliga bidrag för kommunernas miljöarbete främst kopplat till klimat,
energiomställning, natur- och vattenvård.
Syftet med att använda miljökriterier i offentlig upphandling är att bidra till att nå de
nationella miljökvalitetsmålen32. Offentlig upphandling ska användas mer för att nå de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är ett effektivt instrument när det gäller att
bidra till att nå miljömål33. I regeringens upphandlingsstrategi finns miljö och sociala
hänsyn med som två av sju inriktningsmål. Regeringen vill att kommuner tar fram egna
styrande dokument för att bidra till de nationella upphandlingsmålen och för att mot-svara
den svenska lagstiftningens höga nivå på djurskydds- och miljöhänsyn. Även EU betonar
betydelsen av miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling.
Flera statliga myndigheter arbetar för att främja miljö och hållbar utveckling genom
kommunikationsinsatser. Till exempel driver Kemikalieinspektionen webbplatsen
kemikalieribarnsvardag.se, Skolverket delar ut utmärkelsen Skola för hållbar utveckling till
förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet,
och Naturvårdsverket uppmärksammar Årets friluftskommun.
Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar det regionala arbetet med Sveriges miljömål.
Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja kommunerna med underlag i arbetet med Sveriges
miljömål, samt verka för att miljömålen får genomslag i samhällsplaneringen och beaktas i
det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen driver arbetet genom miljö- och samhällsbyggnadsdialogen där det finns ett råd med representanter för bland andra Storstockholms
kommundirektörsgrupp (som företräds av Nacka, Järfälla, Lidingö och Vallentuna).
Med utgångspunkt i sex regionalt prioriterade miljömål i Stockholms län Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö samt Ett
rikt växt- och djurliv – driver länsstyrelsen miljöarbetet i länet via bland annat:
• Klimat och energistrategi för Stockholms län,
• Strategi för Giftfri miljö,
• Strategi för Ett rikt växt- och djurliv,
Regeringen. 2016. Nationella upphandlingsstrategin.
SOU 2013:12. Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. Slutbetänkande av
Upphandlingsutredningen 2010.
32
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•
•
•

Friluftslivsstrategi,
Regional livsmedelsstrategi,
Strategi för Ingen övergödning och arbete inom vattenförvaltningen.

Arbetet med vattenvård enligt 5 kap. Miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön drivs och samordnas av Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram innehåller juridiskt
bindande åtgärder riktade till bland andra kommuner, som har ansvar för att vidta de
åtgärder som behövs i syfte att nå uppsatta mål.
Länsstyrelsen i Stockholms län har låtit beräkna en koldioxidbudget för Stockholms län 34,35.
Stockholms län behöver minska sina koldioxidutsläpp med 16 procent varje år under
perioden 2020–2040 (figur 14). Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala
mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett
visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner på olika geografisk skala
och över tid för att identifiera de beting som olika sektorer bör åta sig. Den regionala
koldioxidbudgeten ger gemensam vägledning för olika lokala aktörer.

Figur 14. Drastiska utsläppsminskningar är nödvändiga.
Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskar i nuläget för lite för att målet om maximalt 2 graders
global uppvärmning ska kunna nås. Stockholms län behöver minska sina koldioxidutsläpp med 16
procent varje år under perioden 2020–2040. Källa: Koldioxidbudget för Stockholms län 2020-2040,
Länsstyrelsen i Stockholms län.

K. Anderson m.fl. 2018. Koldioxidbudget för Stockholms län 2020-2040: Del I (2018).
Klimatledarskapsnoden, Uppsala universitet. Framtagen av Uppsala universitet och Ramboll för
Länstyrelsen i Stockholms län.
35
Vallentuna kommun har övervägt att beräkna en lokal koldioxidbudget, men har i samråd med
grannkommunerna landat i slutsatsen att koldioxidbudgetar för varje enskild kommun har liten
nytta. Vallentuna har istället bifallit en regional koldioxidbudget för länet. Kommunens Energiplan
analyserar utsläppen av växthusgaser inom kommunen, med fokus på energi- och
transportsystemets klimatrelaterade miljöpåverkan.
34
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Tabell 4. Intressenter och deras behov och förväntningar i miljöarbetet.
Olika aktörer i vår omvärld har förväntningar och behov som rör kommunens miljöarbete, som vi har möjligheter att fånga in på olika sätt.
Tabellen ger en sammanfattning.

Vem? Intressent

Vad? Behov och förväntningar som rör miljö

Hur? Former för kommunikation

Kommuninvånare

Avfallshantering, återvinning, återbruk och nedskräpning; energirådgivning och
privat förnybar energiproduktion; konsumentrådgivning; privatbilism; cykelvägar;
kollektivtrafik; VA-frågor; badvatten; friluftsliv och motion; rekreation och
naturupplevelser; allemansrätt; samhällsplanering och bygglov.

Val vart fjärde år; Medborgarundersökning (SCB), årlig;
Miljöenkät 2018; Samråd i planprocesser; Synpunkter och
felanmälan, löpande.

Politiska partier

Politiska ambitioner utifrån egna intressent- och omvärldsanalyser.

Valmanifest (samtliga partier); Politisk plattform (Alliansen);
Fullmäktige- och nämndssammanträden, yrkanden och
motioner.

Barn, elever och
vårdnadshavare

Skolskjuts och privatbilism, cykelvägar, måltider, kemikalier, miljö och hållbarhet i
pedagogisk verksamhet inklusive friluftsliv och idrottsmöjligheter.

Enkäter till elever och vårdnadshavare; Elevråd;
Föräldramöten, föräldrasamverkan.

Kunder och besökare

Person- och varutransporter, måltider, avfallshantering.
Miljöfrågor i evenemang; källsortering vid evenemang, nedskräpning; privatbilism;
cykelvägar; kollektivtrafik; badvatten; friluftsliv och motion; rekreation och
naturupplevelser; allemansrätt.

Brukarenkäter; Kundundersökningar ex. för nöjd-kundindex (NKI).

Företag och
näringslivsorganisationer

Samhällsplanering och bygglov; miljötillsyn; brandskyddsarbete och säkerhet; VAfrågor och dagvatten; markavvattning och vattenvård; avfallshantering, återvinning
och nedskräpning; energirådgivning och förnybar energiproduktion; transporter.

Företagslots (kommunens rådgivningstjänst);
Företagarträffar; Miljöenkät 2018

Civilsamhälle och
intresseorganisationer

Naturvård och naturupplevelser; vattenvård; allemansrätt; friluftsliv och motion;
idrottsmöjligheter – konstgräs och ishallar; avfallshantering och återbruk.

Kommunens föreningssamordnare; Brottsförebyggande
rådet; Pensionärsrådet; Funktionshinderrådet; samverkan
kring Angarnsjön.

Kommuner i närområdet och
landstinget

Samverkan kring infrastruktur, kollektivtrafik, transporter, persontrafik, natur- och
vattenvård, energi- och klimatfrågor samt rådgivning, upphandling med mera.
Samägda kommunala bolag för avfall, VA, brandförsvar och försäkring.

Samråd kring Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS (landstinget); Samverkan i olika
nätverk, för förtroendevalda och tjänstemän; Styrelser,
styr- och arbetsgrupper för kommunala bolag.

Regering och statliga
myndigheter

Arbetar för globala och nationella hållbarhets- och miljömål, verkställer och
vägleder kring lagkrav, utlyser miljöbidrag.

Regionalt miljö- och samhällsbyggnadsråd och olika nätverk
för tjänstemän (Länsstyrelsen); Bilateralt remissförfarande.
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Kommunens miljöarbete
Miljöarbetet är ett prioriterat område för Vallentuna kommun. Kommunen har efter beslut i
kommunfullmäktige infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt
standarden ISO 14001:2015. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på vårt sätt
att jobba med miljö – och att kommunen lovat att ständigt bli bättre.

Kommunens organisation
Kommunen har omkring 1 700 medarbetare. Kommunen har många olika uppgifter och
verksamheter av mycket varierande karaktär, från samhällsplanering till vård och omsorg
(figur 15). Samtliga medarbetare inom kommunen erbjuds miljöutbildning.
Liksom alla andra kommuner är Vallentuna kommun en politiskt styrd organisation. De
förtroendevalda politikerna som har huvudansvaret för kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om
mål, avgifter, budget och skatt. Ledamöterna väljs av kommunens medborgare vart fjärde år.
Eftersom Vallentuna kommun har omfattande verksamhet inom olika vitt skilda områden,
finns det sju politiskt tillsatta nämnder som är specialiserade inom olika områden (figur 15).
För att stödja nämndernas arbete finns fem förvaltningar och ett kommunledningskontor.
Medarbetarna i kommunen är tjänstepersoner som stödjer den politiska ledningen,
verkställer politiskt fattade beslut och arbetar med kommunens lagstiftade uppgifter.

Figur 15. Kommunens organisation och verksamhet.
Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för kommunens
åtaganden inom olika områden. Kommunledningskontoret och kommunens fem förvaltningar har
anställda som genomför politikernas beslut och sköter det dagliga arbetet i kommunens
verksamheter. Kommunen har många olika uppgifter och verksamheter av mycket varierande
karaktär.
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Roller och ansvar i miljöarbetet
Miljö är en del av kommunens verksamhet och ingår i ordinarie styrning och planering.
Samtliga chefer och medarbetare bidrar i miljöarbetet, på olika sätt. Ansvaret för miljöfrågor
följer det ansvar för verksamheten som följer av reglementen, delegationsordningar och
befattning. Som extra stöd och resurs för miljöarbetet finns funktionerna miljöstrateg,
miljösamordnare och på flera förvaltningar även miljöombud (figur 16). Stödfunktioner för
miljöarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen anpassas för att tillgodose den
pedagogiska verksamheten och arbetet med att minska direkt miljöpåverkan.
Förtroendevalda fastställer miljö- och klimatpolicy, miljö- och klimatstrategi,
internkontrollplaner och andra styrdokument, samt ambitioner för miljöarbetet via
kommunplan, nämndernas verksamhetsplaner och budget. Förtroendevaldas förväntningar
och krav på verksamheten kanaliseras via kommunens styrande dokument och beslut.
Förvaltningschefer har det övergripande ansvaret för att förvaltningens miljöarbete är
effektivt, strukturerat och integrerat i ordinarie verksamhet så att förvaltningen bidrar till
kommunens miljömål och att miljölagstiftning följs.
Chefer ansvarar för att miljöarbetet fungerar i den egna verksamheten. Ser till att
arbetssätt, kunskap och kompetens finns så att verksamheten bidrar till kommunens
miljömål samt följer miljölagstiftning och kommunens rutiner.
Medarbetare ska känna till kommunens miljö- och klimatpolicy och systematiska
miljöarbete. Medverkar i planering och genomförande av miljöaktiviteter. Arbetar enligt
relevanta rutiner i miljöarbetet så att miljölagstiftning och andra krav följs. Rapporterar
miljöavvikelser, tillbud och olyckor. Medarbetarnas behov och idéer omhändertas i det
systematiska arbetet med miljö, arbetsmiljö och brandskydd.
Miljöstrateg har det strategiska ansvaret för kommunens miljöledningssystem enligt
kraven i standarden ISO 14001. Stödjer och utvecklar miljöarbetet, genomför intern
miljörevision, följer upp miljöarbetet och sammanställer kommunens miljöredovisning,
informerar om miljöfrågor och miljöledning internt och externt. Sammankallar och leder
arbetet i kommunens miljönätverk.
Miljösamordnare finns på förvaltningarna som stöd
och resurs för förvaltningschef. Samordnar
förvaltningens miljöarbete och uppföljningen av hur det
går. Samarbetar med miljöstrateg för att utveckla
miljöarbetet och underlätta för kommunens
miljönätverk.
Miljöombud finns som stöd och resurs för chef och
kollegor i det praktiska miljöarbetet och bidrar till
utvecklingen av kommunens miljöarbete. Vilka
uppgifter som vilar på respektive miljöombud varierar
beroende tjänst och verksamhet, och definieras i dialog
med närmsta chef. Miljöombud bör se till att
miljöfrågor tas upp i planering av aktiviteter samt
sprida information kring miljöarbetet, till exempel goda
exempel.
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Figur 16. Miljönätverket.
Miljöstrateg, samordnare och ombud stödjer
miljöarbetet inom organisationen.

Det systematiska miljöarbetet
Miljöfrågor har sedan länge funnits med i olika kommunala verksamheter. Poängen med
miljöledningssystem är att dels att hålla ordning och reda, dels att hela tiden arbeta med
förbättringar. Miljö ingår i ordinarie styrning och planering (figur 17). Det underlättar att få
in miljöfrågor i hela den kommunala organisationen, på ett sätt som är relevant för olika
delarna av kommunens brokiga verksamhet. Miljöledningssystemet ger en grön tråd från
kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.
Kommunen arbetar i två principiella spår:
• Målstyrda aktiviteter - miljöaktiviteter för att utveckla miljöarbetet och nå kommunens
miljömål.
• Kvalitetsarbete - ”rutinarbete”, saker som behöver fungera löpande till exempel för att
säkerställa att vi följer lagstiftningen.
Tabell 5 ger en översikt över hur kommunen möter kraven i miljöledningsstandarden ISO
14001: 2015.

Figur 17. Miljö ingår i kommunens ordinarie verksamhet.
Förtroendevalda styr kommunens verksamhet genom att analysera verksamhetens resultat och
utveckla mål och prioriteringar samt besluta om budget. Tjänstemännen planerar och genomför med
sikte på målen, samt följer upp, analyserar och rapporterar till politiken.
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Tabell 5. Vallentunas systematiska miljöarbete och kraven i ISO 14001:2015.
Tabellen ger en översikt över hur Vallentuna kommun i de olika stegen Styra, Planera, Göra, Följa
upp och Utveckla, möter kraven i miljöledningsstandarden
VALLENTUNAS ARBETSSÄTT OCH
DOKUMENTATION

KRAV I ISO 14001:2015

STYRA
Miljö- och klimatstrategi, del 1. Miljömål och
inriktningar
Nämndernas verksamhetsplaner

4.3 Bestämma miljöledningssystemets
omfattning
6.2.1 Miljömål, upprätta

Kommunplan och kommunens styrmodell
Nämndernas verksamhetsplaner

5.1 Ledarskap och åtagande

Miljö- och klimatpolicy för Vallentuna kommun

5.2 Miljöpolicy

Nämndernas reglementen samt
delegationsordningar

5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom
organisationen

Internkontroll

6.1.1 Åtgärder för att hantera risker och
möjligheter, allmänt
6.1.3 Bindande krav36

Rutin för kontroll av miljölagstiftning samt
Miljölagregister

6.1.3 Bindande krav36

PLANERA
Förvaltningarnas genomförandeplaner med
målstyrda aktiviteter

6.1.4 Planering av åtgärder för att hantera 1)
betydande miljöaspekter
6.2.2 Planering av åtgärder för att uppnå
miljömål
8.1 Planering och styrning av verksamheten
(internt)

Internkontroll med kvalitetsaktiviteter
Rutin för kontroll av miljölagstiftning samt
Miljölagregister

6.1.4 Planering av åtgärder för att hantera 2)
bindande krav36
8.1 Planering och styrning av verksamheten
(internt)

Budget: personella och finansiella resurser
tilldelas i ordinarie verksamhets- och
budgetprocesser.

7.1 Resurser

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
(IUP) – medarbetarens behov av
miljökompetens

7.2 Kompetens

Flera olika sätt att bedöma och hantera risker miljö ingår i befintliga riskanalyser, där så är
relevant (se avsnittet Planera och göra).

6.1.1 Åtgärder för att hantera risker och
möjligheter, allmänt
6.1.4 Planering av åtgärder för att hantera 3)
risker och möjligheter

GÖRA
Miljöutbildning
Intern kommunikation inklusive material för
arbetsplatsträffar.

7.3 Medvetenhet

Kommunikations- och marknadsföringspolicy
Kommunikationsplan för genomförande av miljöoch klimatstrategin

7.4.1 Kommunikation, allmänt
7.4.2 Intern kommunikation
7.4.3 Extern kommunikation

Informationsredovisning

7.5.1 Dokumenterad information, allmänt
7.5.2 Skapande och uppdatering
7.5.3 Styrning av dokumenterad information

Genomförande i enlighet med verksamhetsplanering, internkontrollplan samt beslutade
riktlinjer och rutiner.

8.1 Planering och styrning av verksamheten
(internt)

Inköp och upphandling i enlighet med policy för
inköp och upphandling, rutin för inköp samt
kommunens upphandlingsguide.

8.1 Planering och styrning av verksamheten
(utkontrakterade processer)

I Vallentuna kommuns miljöledningsarbete utgör lagkrav det som kallas bindande krav i
miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
36
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Ingår inte i strategin. Vallentuna kommun
hanterar detta via systematiskt arbetsmiljö-,
brandskydds- och krisledningsarbete (se ruta
under avsnittet Planera och göra).

8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen

FÖLJA UPP
Uppföljning av målstyrda miljöaktiviteter i
ordinarie verksamhetsuppföljning.
Nyckeltal som redovisar miljöeffekt kopplat till
miljömålen.
Miljöredovisning

9.1.1 Övervakning, mätning, analys och
utvärdering av miljöprestanda

Internkontroll
Rutin för kontroll av miljölagstiftning samt
Miljölagregister

9.1.2 Utvärdering av efterlevnad, bindande
krav37

UTVECKLA
Miljö- och klimatstrategi, del 3. Miljöutredning

4.1 Förstå organisationen och dess
förutsättningar
4.2 Intressenters behov och förväntningar
4.4 Miljöledningssystem
6.1.1 Åtgärder för att hantera risker och
möjligheter, allmänt
6.1.2 Miljöaspekter
6.1.3 Bindande krav

Revisionsprogram för intern miljörevision

9.2 Intern revision

Rutin för ledningens genomgång

9.3 Ledningens genomgång

Flera olika arbetssätt och system för att hantera
avvikelser, där även sådant som rör miljöfrågor
kan hanteras (se avsnittet Utveckla).

10.2 Avvikelser och korrigerande åtgärd

Förbättringsförslag fångas upp i ordinarie
verksamhetsplanering och i miljörevision, samt
kan rapporteras till miljöombud eller i KIA.

10. 1 Förbättringar, allmänt
10.3 Ständig förbättring

I Vallentuna kommuns miljöledningsarbete utgör lagkrav det som kallas bindande krav i
miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
37
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Styra
All verksamhet inom Vallentuna kommun vilar på kommunens vision och värdegrund.
Värdegrunden ”I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av
kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling” är ledstjärna för
medarbetarnas förhållningssätt och arbetssätt. Visionen ligger till grund för bland annat
kommunens miljö- och klimatpolicy.
Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och utgör den viktigaste styrningen av
kommunens verksamhet. Den innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma
mål, bland annat målet Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.
Nämnderna bryter ned de gemensamma målen i sina årliga verksamhetsplaner, som styr
förvaltningarnas verksamheter.
I kommunplanen fastställs även budgeten. Kommunens medel fördelas på nämnder och
förvaltningar. De olika förvaltningarnas verksamhet finansieras i varierande grad av
skattemedel, statsbidrag samt taxor och avgifter. Det finns ingen särskild budgetpost för
miljöarbete, utan dessa kostnader ingår i ordinarie verksamhetsbudget.
Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering. Den styr hur
kommunen ska utvecklas långsiktigt. Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder
för kommunen. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom
ett område. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal
detaljplaner som är under pågående arbete.
Internkontrollen och egenkontroll, det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och
brandskyddsarbetet (SBA) fångar upp sådant som inte direkt styrs av kommunens mål utan
av lagstiftning och krav enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.
Internkontroll är ett krav enligt kommunallagen. Kontrollen ska bidra till att verksamheten
bedrivs effektivt och säkert, och se till så att vi har ordning och reda på alla processer och
rutiner. Av alla våra processer och rutiner väljs några ut varje år för granskning. De kommer
med i nämndernas internkontrollplaner.
Fullmäktige och nämnder antar även mer specifika styrande dokument inom olika områden,
som samlas i kommunens författningssamling. Ledningen på tjänstemannanivå beslutar om
rutiner för att stödja arbetet. De centrala styrdokumenten på miljöområdet är:
• Miljö- och klimatpolicy samt Miljö- och klimatstrategi
• Avfallsplan och Avfallsföreskrifter
• Energiplan och Strategi för energieffektivisering
• Trafikstrategi, Fordonspolicy och Resepolicy
• Kemikalieplan och Rutin för kemikaliehantering
• Grönstrukturplan
• [Blåplan, ej beslutad] VA-plan och Dagvattenpolicy
• Policy för inköp och upphandling
• Måltidspolicy
Det finns även några rutiner som styr hur vi arbetar med vårt miljöledningssystem, till
exempel Rutin för miljömedvetenhet, kunskap och kompetens; Rutin för kontroll av
miljölagstiftning; Rutin för uppföljning av kommunens miljöarbete och miljöeffekter; samt
Revisionsprogram för intern miljörevision.
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Planera och göra
Kommunens verksamheter arbetar på många olika sätt med miljö. Förvaltningarna
formulerar genomförandeplaner med målstyrda aktiviteter för att åstadkomma det som
kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om och nå de uppsatta miljömålen.
Förvaltningarna planerar även in kvalitetsarbete, sådant som inte är styrt av mål men som
behövs för den löpande verksamheten. Det kan till exempel vara sådant som styrs av
lagstiftning. De kommunala verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken ska
planera och genomföra egenkontroll, för att regelbundet kontrollera och följa upp
verksamheten och dess påverkan på miljö och hälsa. Socialförvaltningen planerar
egenkontroll i sitt systematiska kvalitetsarbete 38. Även Barn- och ungdomsförvaltningen har
krav på systematiskt kvalitetsarbete39.
Det är viktigt att kommunens medarbetare har de miljökunskaper och den kompetens som
behövs för arbetsuppgifterna. Medarbetarnas individuella utvecklingsplaner anger hur var
och en kan bidra i miljöarbetet. Här planerar chef och medarbetare även insatser som
behövs för att säkerställa att medarbetaren har, eller upprätthåller, den kompetens som
krävs för arbetsuppgifterna. Miljöombudens funktion ska tas upp i den individuella planen.
För att säkerställa att vi når kommunens miljömål behöver vi vara medvetna om risker och
möjligheter i vår omvärld och inom den egna organisationen. Då kan vi förebygga att
problem uppstår och hitta möjligheter till förbättringar. Inom kommunen arbetar vi på flera
olika sätt med att bedöma och hantera risker. Miljö ingår i befintliga riskanalyser, där så är
relevant, till exempel:
• internkontrollen,
• systematiskt kvalitetsarbete och egenkontroll,
• det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM),
• risk- och konsekvensbedömning vid verksamhetsförändringar,
• det systematiska brandskyddsarbetet (SBA),
• miljötillsyn och egenkontroll,
• kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) bl.a. med avseende på miljöolyckor,
• vissa verksamheter inom samhällsbyggnadsprocessen (miljöbedömning av planer och
program, fastighets- och exploateringsprojekt).
Beredskap och agerande vid nödlägen
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 innefattar att organisationen ska fastställa, förbereda
sig för och agera vid potentiella nödlägen, inklusive sådana som kan ha miljöpåverkan.
Kommunens insatser för beredskap och agerande vid nödlägen som kan ha miljöpåverkan, såsom
brand och olyckor, ingår inte i miljö- och klimatstrategin. Vallentuna kommun hanterar detta via:
•
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
•
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA),
•
Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA),
•
Krisledningsplan, kriskommunikationsplan, riktlinjer för arbetet med säkerhet och
organisation för Tjänsteman i beredskap (TiB), samt
•
Storstockholms brandförsvars gemensamma handlingsplan för den kommunala
räddningstjänsten.

Socialförvaltningens verksamhet styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
39
4 kap. 3–8 §§ skollagen (2010:800).
38
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Följa upp
Vi följer upp miljöarbetet som en del av vår verksamhet i Stratsys med:
• resultat av målstyrda aktiviteter via ordinarie verksamhetsuppföljning.
• resultat av kvalitetsarbete inklusive lagefterlevnadskontroll, bland annat via
internkontroll och egenkontroll.
• analys av effekterna av kommunens miljöarbete med hjälp av nyckeltal.
Ett viktigt led i kommunens styrmodell är uppföljningen av de politiska målen, kommunens
verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens miljömål och anknutna aktiviteter
sker löpande under verksamhetsåret i Stratsys och redovisas i nämndernas tertialrapporter
och i årsredovisningen. Nämnderna redovisar även utfallet för ett antal valda nyckeltal. En
fördjupning kring kommunens miljöarbete görs i en separat miljöredovisning, i samband
med årsredovisningen.
Vi följer även upp övriga aktiviteter som behövs för den löpande verksamheten. Det omfattar
prioriterat rutinarbete och ”måste-uppgifter”, till exempel kontroll av att arbete sker i
enlighet med egna rutiner eller att vi följer lagstiftningen. Inom internkontrollen sker
granskning av de processer och rutiner som nämnderna årligen väljer ut.
De kommunala verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken ska via egenkontroll
regelbundet ska kontrollera och följa upp verksamheten och dess påverkan på miljö och
hälsa. Uppföljning sker även vid själva tillsynen, som alltså är en hjälp för att ha koll på att vi
följer lagstiftningen. Socialförvaltningen följer upp sitt systematiska kvalitetsarbete via
egenkontroll i verksamheterna38.
Vi följer upp effekterna av kommunens miljöarbete med hjälp av nyckeltal. Användningen av
nyckeltalen bör utvecklas och utgå från kommunens betydande miljöaspekter i syfte att följa
utvecklingen över tid. I möjligaste mån bör nyckeltalen vara desamma som används för
jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och mellan StoNo-kommunerna.
Uppdateringen av nyckeltal ska vara så arbets- och kostnadseffektiv som möjligt.
Nyckeltalen ska om möjligt redovisas för kommunen som helhet och för relevant förvaltning.
Respektive förvaltning arbetar med nyckeltalen i Stratsys och respektive nämnd redovisar
dem i tertialrapporter.
Nyckeltal för kommunens systematiska miljöarbete:

•

Placering i mediabolaget Aktuell Hållbarhets kommunranking
(används av kommunstyrelsen Vallentuna, och i
kommunsamarbetet StoNO).

Utveckla
Vårt miljöarbete ska bli bättre och bättre. Poängen med ett ledningssystem är att dels att
hålla ordning och reda, dels att hela tiden arbeta med förbättringar. Vi kan både utveckla
våra arbetssätt och höja ambitionerna i våra miljöåtgärder.
Tjänstemännen förser politiken med underlag för att utveckla och styra verksamheten. Det
kan handla om omvärldsanalys, riskanalys och olika utredningar. Miljöutredningen i
strategin - med dess analyser av intressenter, lagkrav, organisationens förutsättningar och
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kommunens miljöpåverkan, ligger till grund för de miljömål och inriktningar som antas av
kommunfullmäktige.
Vi genomför återkommande interna och externa miljörevisioner för att utvärdera hur vårt
systematiska miljöarbete fungerar. Det ger oss svar på vad som funkar bra och mindre bra –
och varför, så att vi kan utveckla miljöarbetet.
Alla medarbetare kan bidra till utvecklingen av kommunens miljöarbete. En central del i
utvecklingsarbetet är vår årliga planering av verksamheten, då möjligheten finns att ta hand
om idéer och förslag tillsammans med chef och kollegor. Medarbetarna kan även vända sig
till miljöombud eller förvaltningens miljösamordnare eller rapportera in förbättringsförslag i
KIA (där sker även rapportering av tillbud och olyckor, för arbetsmiljö och miljö).
Avvikelser är sådant som inte funkar som det ska. Det är viktigt att ha löpande insamling och
koll på avvikelser, för att kunna rätta till det som felar. Vi har flera olika arbetssätt och
system för att hantera avvikelser, där även sådant som rör miljöfrågor kan hanteras:

•
•
•
•
•
•
•

Internkontrollen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive skyddsronder och
rapporteringsverktyget KIA: risk för eller händelse av tillbud och olyckor som rör
arbetsmiljö eller alla möjliga typer av miljöavvikelser.
Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och rapporteringsverktyget Ignesco:
avvikelser och fel som rör brandskyddsutrustning, utrymningsvägar med mera.
Landlord: kopplat till fastigheter.
Treserva: socialförvaltningens system för avvikelser och förbättringar.
Infracontrol ”Tryggt & snyggt”: felrapportering från allmänheten.
Ordinarie verksamhetsuppföljning och -planering.

Förbättringsområden
I vårt systematiska miljöarbete har vi, bland annat via de interna och externa miljörevisionerna, identifierat några områden som är viktiga att vi fortsätter att utveckla:
• Målstyrning och planering av aktiviteter – flera verksamheter har behov av mer
verksamhetsnära, kvantifierade mål och det finns brister i hur politiskt fastställda mål
styr verksamhetsplanering.
• Riskhantering – säkerställa att vi beaktar och hanterar miljörisker och avvikelser i
kommunens olika verksamheter.
• Lagefterlevnad - medvetenhet om lagkrav och systematiskt säkerställande av att
verksamheterna har koll på och följer aktuell miljölagstiftning samt att vi kontrollerar
att vi följer lagstiftningen.
• Avfallshantering, transporter och tjänsteresor - förutsättningarna för verksamheter att
bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete med avfall och fordon kan förbättras.
• Kvalitetsfrågor inom miljöområdet – tydliggöra styrning och uppföljning av hur vi
hanterar ”rutinarbete” för minskad miljöpåverkan och till följd av lagkrav.
• Uppföljning och nyckeltal - för att följa effekterna av vårt miljöarbete, och smart extern
kommunikation av resultaten.
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Miljön i Vallentuna och
kommunens miljöpåverkan
Vi påverkar miljön direkt och även indirekt genom andra. Vår verksamhet kan påverka
klimat, luft, mark, vatten, flora, fauna, människors hälsa eller samspelet i naturen och
ekosystemens förmågor på olika sätt. Miljöpåverkan kan vara positiv eller negativ.
En första miljöutredning gjordes 2015 för att kartlägga Vallentuna kommuns miljöarbete
och miljöpåverkan, med fokus på direkta miljöaspekter40. Utredningen har justerats och
kompletterats genom diskussioner på förvaltningar och i kommunens miljönätverk.
Miljöaspekter är orsaken till miljöpåverkan – vad vi gör som får effekt i miljön. Till exempel
är en av våra miljöaspekter tjänsteresor med kommunens fordon - och miljöpåverkan är
utsläpp av luftföroreningar (se tabell 6). Kommunen har stora möjligheter att såväl minska
negativ miljöpåverkan som att främja åtgärder som får positiv effekt och förbättrar
tillståndet i miljön. Exempel på positiva miljöaspekter är skolans pedagogiska arbete med
miljö och hållbarhet samt insatser för att sköta och restaurera natur- och vattenmiljöer.

Tabell 6. Miljöaspekter och miljöpåverkan, direkt och indirekt.
Vi påverkar miljön både direkt och indirekt, via andra aktörer. Miljöaspekten är orsaken, vad vi gör
som påverkar miljön, och miljöpåverkan är effekten, hur det påverkar.
Miljöaspekt – vad vi gör som påverkar
miljön

Miljöpåverkan – vilken effekt det vi gör
får i miljön

Direkta miljöaspekter
är sysslor och funktioner inom den kommunala
organisationen som gör att vi påverkar miljön.
Till exempel energianvändning, transporter,
förbrukning av material och produkter,
användning av kemikalier, hantering av
uppkommet avfall, eller miljöfrågor vid
nybyggnation. Många av de direkta
miljöaspekterna är gemensamma för alla
förvaltningar, men kan ha olika omfattning.

Direkt miljöpåverkan
är till exempel utsläpp av växthusgaser,
förorening av mark eller vatten, utsläpp till
vatten, buller, resursförbrukning,
råvaruutvinning, försämringar för biologisk
mångfald.

Indirekta miljöaspekter
är sådant där vi genom kommunens arbete på
något sätt påverkar andra, utanför den egna
organisationen. Det handlar om kommunens
beslut, utbildning, tillsyn, rådgivning, tjänster
och information som på något sätt inverkar på
invånare, kunder, entreprenörer och företag så
att det får effekt på miljön. De indirekta
miljöaspekterna varierar mellan och inom olika
förvaltningar, beroende på verksamhet.

Indirekt miljöpåverkan
kan vara att det blir ”lätt att göra rätt” till
exempel enkelt att cykla istället för att ta bilen
och smidigt att källsortera, eller ökade
kunskaper och medvetenhet om miljö som
leder till beteende-förändring och bättre
miljöval.

Miljöutredning av verksamheten vid Vallentuna kommun 2015/2016. Aptor AB på uppdrag av
Vallentuna kommun. Dnr KS 2016.129.
40
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Kommunens betydande miljöaspekter
Betydande miljöaspekt är sådant i vår verksamhet som påverkar miljön i högre grad än
andra miljöaspekter. De ligger till grund för kommunens miljömål och miljöarbete.
En bedömning av samtliga miljöaspekter har gjorts utifrån kriterierna omfattning av
aktiviteten, sannolikhet för miljöpåverkan, konsekvenser/skadlighet för miljö eller
människors hälsa, rådighet för kommunen att påverka, samt hur viktig frågan är för
kommunens intressenter. Kommunens miljönätverk har haft möjlighet att peka ut
betydande miljöaspekter.
Det visar sig dock vara svårt att bestämma vilka som är de betydande miljöaspekterna
– eller fram för allt att välja bort vilka som inte är betydande. Det beror på att Vallentuna
kommun har omfattande verksamhet inom flera vitt skilda områden. Kommunens direkta
miljöpåverkan är kanske liten i jämförelse med samhället i stort, men viktig att ständigt
jobba med för att kunna bedriva ett trovärdigt arbete gentemot invånarna och andra
intressenter.
Kommunens betydande direkta miljöaspekter är i stort sett gemensamma för alla
förvaltningar, om än i olika utsträckning. Det handlar om avfall från verksamheterna,
energiförbrukning, nybyggnation och underhåll av fastigheter i egen regi,
förbrukningsartiklar, inventarier såsom möbler, IT-utrustning och elektronik, kemikalier,
transporter av varor och personer, tjänsteresor, upphandling och inköp, samt
vattenförbrukning och avlopp.
Upphandling och inköp är värt att särskilt lyftas fram, eftersom vi där har möjlighet att
förebygga och minska miljöpåverkan genom att ställa miljökrav. Upphandling kan ha både
direkt och indirekt miljöpåverkan. Vi kan se till att köpa produkter som är energieffektiva
och miljösmarta, och även främja att producenter och leverantörer utvecklar sitt
hållbarhetsarbete och minskar sin miljöpåverkan.
De indirekta miljöaspekterna varierar mycket mer mellan och även inom olika förvaltningar,
beroende på verksamhet. Vissa kommunala uppgifter har stor omfattning och stor
miljöpåverkan - negativ eller positiv. Dit hör bland annat samhällsplanering, trafikfrågor,
hanteringen av hushållsavfall och skolans pedagogiska arbete. Andra saker har i jämförelse
mindre - eller inte lika greppbar - påverkan på miljön men ett stort signalvärde, till exempel
arrangemang i Kulturhuset, nedskräpning och näringslivsutveckling.
Figur 18 och tabell 7 ger en överblick över kommunens betydande miljöaspekter och
redovisar de miljöaspekter som är särskilt viktiga för olika förvaltningar.
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Figur 18. Kommunens betydande direkta och indirekta miljöaspekter.
Flertalet av kommunens betydande direkta miljöaspekter är gemensamma för alla förvaltningar, om än i olika utsträckning. Huvudansvaret för vissa frågor vilar på en
förvaltning. Till exempel arbetar Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen med de miljöaspekter som rör driften av kommunens fastigheter och lokaler,
och kommunens centrala upphandlingsfunktion ger styrning och stöd till hela kommunen. De indirekta miljöaspekterna varierar mer mellan och även inom förvaltningarna.
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Tabell 7. Kommunens betydande direkta och indirekta miljöaspekter.
Flertalet av kommunens betydande direkta miljöaspekter är gemensamma för alla förvaltningar, om än i
olika utsträckning. De indirekta miljöaspekterna varierar mer mellan och även inom förvaltningarna.

Fritids- Barn- o. ungdoms- Kommunledningsförvaltningen
kontoret
förvaltningen

Avfall
Energiförbrukning
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning, central
inköps- och stödfunktion

Miljöledning, stöd och
utveckling inom
kommunen
Tjänsteresor
Transporter
Upphandling och inköp,
styrning och stöd inom
kommunen

Budgetfördelning
Kommunikation, kontaktcenter
Marknadsföring
Näringslivsutveckling, företagslots,
företagshub, entreprenörsakademi
Miljöledning, stöd och utveckling av
kommunens miljöarbete

Avfall
Energiförbrukning
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning och
elektronik

Kemikalier i kemisalar, kök
Måltider och matsvinn i
kök och servering
Tjänsteresor
Transporter inkl. skolskjuts
Upphandling och inköp
Vattenförbrukning och
avlopp

Avfall i publika utrymmen
Kemikalier i skola och förskola
Måltider och matsvinn vid servering
Pedagogik för hållbar utveckling
Skjutsning till skola och förskola

Arbetsmaskiner
Avfall, farligt avfall
Energiförbrukning
ishallar med mera
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning och
elektronik

Kemikalier IP/Kvarnbadet
Kemikalier för städning
Konstgräs
Tjänsteresor
Transporter
Upphandling och inköp
Vattenförbrukning och
avlopp

Avfall i publika utrymmen
Friluftsliv och motion, information och
anläggningar
Fritidsgårdar och ungdomsaktiviteter
Föreningskontakter
Skjutsning till aktiviteter

Kulturförvaltningen

Indirekta miljöaspekter

Avfall, farligt avfall från
utställningar
Energiförbrukning
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning och
elektronik

Kemikalier för produktion
av utställningar
Utställningsmaterial
Tjänsteresor
Transporter
Upphandling och inköp

Avfall i publika utrymmen
Bibliotek, e-böcker, kopiering
Evenemang och föreläsningar
Kulturmiljövård
Kulturskola och Skapande skola
Utställningar

SocialSamhällsbyggnads-förvaltningen
förvaltningen

Direkta miljöaspekter

Avfall, farligt avfall från
fastigheter
Energiförbrukning i
kommunens fastigheter
Fastigheter och lokaler i
egen regi, nybyggnation,
drift och underhåll
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning och
elektronik

Kemikalier för städning
och fastighetsservice
Tjänsteresor
Transporter
Upphandling och inköp,
särskilt entreprenader och
byggnationer
Vattenförbrukning och
avlopp i kommunens
fastigheter

Avfall, kommunens renhållningsskyldighet
Bullerfrågor
Energiplanering
Energi- och klimatrådgivning
Förorenade områden
Gator och parker, drift och utveckling
Naturvård och friluftsliv, information och
anläggningar
Nedskräpning
Marklov och bygglov
Samhälls- och trafikplanering
Tillsyn, rådgivning
VA-frågor
Vattenvård, dagvatten

Avfall
Energiförbrukning
Förbrukningsartiklar
Inventarier
IT-utrustning och
elektronik

Kemikalier för städ och
hygien
Tjänsteresor, särskilt
hemtjänsten
Transporter inkl.
persontransporter
Upphandling och inköp
Vattenförbrukning och
avlopp

Avfall hos kunder och brukare
Daglig verksamhet och sysselsättning
Färdtjänst
Läkemedelssvinn och -avfall
Matsvinn vid servering
Mötesplatser för kunder och invånare
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Återvinning, återbruk och avfall
Avfall hanteras idag på olika sätt i olika verksamheter. Kommunens kök arbetar med att
minska matsvinn och omhändertar matavfall för rötning. Matrester tas omhand och
serveras. Vissa har tillfredsställande källsortering men ibland begränsas hanteringen av
utrymmesbrist eller liknande.
Återvinningen av avfall är fortfarande relativt låg i kommunens verksamhet. Cirka 38 % av
enheterna källsorterar och en del av dem sorterar endast en eller ett fåtal fraktioner. Av
kommunägda fastigheter har 25 % en avfallssortering med minst fem fraktioner.
Kommunen som helhet lever inte upp till avfallsplanens mål eller samtlig lagstiftning när det
gäller källsortering av avfall samt hantering och transport av farligt avfall. Gemensamt,
systematiskt arbete med avfallsfrågor inom kommunen har initierats för att underlätta för
kommunala verksamheter att införa källsortering.
En viktig princip i avfallsarbetet är att minska uppkomsten av avfall. Medvetenheten är
god när det gäller utskrifter och förbrukning av papper. Flera åtgärder för att dra ned på
pappersanvändningen är införda, till exempel dubbelsidig utskrift och print-on-demand.
Kommunen använder även många andra typer av förbrukningsmaterial som inte adresserats i
avfallsförbyggande syfte.
Alla kommunens verksamheter använder IT-utrustning, elektronik, möbler och andra
inventarier. Förbrukade datorer kasseras via extern leverantör som köper tillbaks utrustningen
och återvinner delarna. Vi har möjlighet att ställa miljökrav vid inköp men kommunen har i
princip inget återbruk av inventarier. Behov och möjligheter finns för återbruk av vissa
material i pedagogisk verksamhet, till exempel Kulturförvaltningens verksamhet med
skapande skola.
Kommunen har ett viktigt och lagstadgat ansvar för insamling, transport och återvinning eller
bortskaffande av hushållsavfall, enligt kap. 15 miljöbalken (1998:808) och
avfallsförordningen (2011:927). Bland annat måste kommunen ha en avfallsplan och
kommunala avfallsföreskrifter.
Avfallsplanen innehåller bland annat kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet. Kommunen ska ha ett system för att samla in matavfall, ta hand om
farligt avfall, förebygga att förpackningsavfall och returpapper uppstår, samt främja
återanvändning av förpackningar och insamling av returpapper.
En genomsnittlig invånare i Vallentuna slänger 454 kg hushållsavfall per år. Vid den senaste
uppföljningen av avfallsplanen nådde Vallentuna kommun 10 av 24 delmål och slutsatsen var
att kommunen behöver utöka insatserna för att få fler invånare att sortera mer matavfall och
förpackningar. Hushållen slänger idag omkring 54 kg matavfall per person och år i
restavfallet41. Insamlingen av matavfall ökar men var i senaste mätningen 19 kg per person och
år42 och målet är 30 kg. Matavfallet som samlas in i Vallentuna kommun transporteras till en
biogasanläggning i Uppsala där det återvinns genom rötning. Matavfallet blir till fordonsgas i
form av biogas. Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg
räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer.

41
42

SÖRAB indikator AP.3.2016.1.1, uppdaterad 2018-10-22.
SÖRAB indikator AP.6.2016.3.1, uppdaterad 2017-11-23.
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I Vallentuna går 37 procent av hushållsavfallet till materialåtervinning43. Målet är 50
procent. Statistik för hur stor andel av hushållen som har fastighetsnära insamling av minst
fem fraktioner saknas.
Kommunen strävar efter att på olika sätt öka återvinningen, till exempel genom information,
återkommande kampanjer för insamling av matavfall från hushållen och avfallstaxor för att
minska mängderna osorterat avfall. Ett fokusområde för miljötillsynen har under året varit att
kontrollera avfallshanteringen och uppkomsten av avfall ute hos verksamheter, samt ger
information och råd för att öka verksamhetsutövarnas medvetenhet.
Flera förvaltningar har pekat på behov av att erbjuda källsortering för kunder, besökare och
elever i publika utrymmen och skolor. Vallentuna kommuns bibliotek erbjuder återbruk av
böcker via lån samt arrangerade 2018 klädbytardag i samarbete med Vallentuna
Naturskyddsförening och planerar att göra detta årligen i någon form. Kommunen har årligen
en Trädgårdsdag och informerar om avfall, återvinning och återbruk samt erbjuder besökarna
att återbruka lökar och perenner från kommunens planteringar. Kommunen samverkar med
den ideella föreningen Fritidshjälpen som förutom att ge bidrag till familjer för att barn ska
kunna delta i föreningsaktiviteter, även har ett mycket uppskattat aktivitetsförråd.
Aktivitetsförrådet nyttjar en lokal i kommunens verksamhet och fungerar så att folk skänker
fritidsprylar såsom sportutrustning för återbruk.

Energi och fossilfrihet
Energi förbrukas av samtliga verksamheter i hyrda kontorslokaler samt i drift av kommunens
egna fastigheter, ishallar och övriga anläggningar. Omkring 60 % av energiförbrukningen går
till uppvärmning och 40 % till el. Kommunens energiplan har flera mål för minskad
klimatpåverkan från energianvändning och transporter i den kommunala verksamheten.
Vallentuna kommun driver i egenskap av fastighetsägare ett systematiskt arbete för att
energieffektivisera och minska energianvändningen i kommunägda lokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2011 en strategi för energieffektivisering i kommunens
verksamheter, med mätbara mål för 2014 och 2020. Under hösten 2017 genomfördes en
oberoende granskning av kommunens energiförbrukning i syfte att identifiera
kostnadseffektiva energieffektiviseringsprojekt. En långsiktig energibesparingsplan för
kommunens fastigheter är under beredning.
Energieffektivitet är en central fråga vid nybyggnation och renovering. För driften har
fastighetsägaren begränsad rådighet att påverka energianvändningen. Flera verksamheter, till
exempel förskolor och skolor, arbetar aktivt för att minska sin energianvändning. Kommunen
bytte under 2017 bytt ut cirka 95 % av 2 200 gamla kvicksilverarmaturer till LED-armaturer
tillhörande belysning längs gator och gång- och cykelvägar. Kommunens energiarbete följs upp
med nyckeltal för bland annat energiförbrukning.
Tjänsteresor sker inom alla förvaltningar. Vissa verksamheter inom Socialförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen använder bil i stor utsträckning. Tjänsteresor av annat slag
ska i enlighet med kommunens resepolicy i första hand ske med kollektivtrafik och tåg.
Flygresor sker i relativt liten omfattning, bland annat för gymnasiets internationella samarbete
med studentutbyte.
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Kommunens fordonspolicy antogs av fullmäktige i maj 2018. Vallentuna kommun ska genom
anskaffningen av fordon verka för ett hållbart transportsystem med målsättningen att
fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Vid nyanskaffning av personbilar väljer
kommunen bilmodeller som är miljöbilsklassade enligt senaste definitionen om möjligt utifrån
fordonets användningsområde. Ambitionen är att så långt som möjligt välja elbilar eller andra
alternativ som kan drivas på fossilbränslefria drivmedel. Kommunen har nyligen gjort en
översyn av den egna fordonsflottan och skjutit på upphandling av nya tjänstebilar i avvaktan
på att laddstationer för kommunens tjänstefordon ska etableras. Digitala körjournaler har
börjat införas i kommunens bilar, hittills med gott resultat hos hemtjänsten som minskat sina
koldioxidutsläpp genom medvetna fordonsval.
Socialförvaltningens hemtjänst är den verksamhet som kör mest - cirka 50 fordon kör årligen
cirka 625 000 kilometer, vilket motsvarar cirka 15,5 varv runt jorden. Med hjälp av digitala
körjournaler har andelen miljöbilar ökat från 61 till 68 procent och personalen har även
medvetet kunna välja fordon med lägre utsläpp. Det har resulterat i att utsläppen av koldioxid
de senaste två åren beräknas ha minskat med knappt 2,4 procent.
Kommunen har transporter av gods, material och avfall etc. samt persontransporter inom
skola samt vård och omsorg. Minskning av transporternas miljöpåverkan styrs främst via
upphandlingsprocessen. Generellt ställer kommunen krav kring transporter vad gäller
fordonsprestanda, drivmedel och ruttplanering/-optimering.
Kommunens måltidsverksamhet har klimatanpassat basmenyn och minskat serveringarna
av rött kött till förmån för kyckling, fisk och vegetariskt. Ett vegetariskt alternativ serveras
varje dag och en dag i veckan är helvegetarisk. Matrester tas omhand och serveras.
Klimatpåverkan uppskattas ha minskat med nästan 50 procent med den klimatanpassade
basmenyn. Förändringen medförde samtidigt utrymme i livsmedelsbudgeten för att under
2018 köpa lokalt nötkött av hög kvalitet, som minskar transporterna.
De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per
person44 (figur 19). Utsläppen har halverats sedan 1990, då de totala utsläppen var nästan
198 000 ton. Notera dock att statistiken inte har med utrikes transporter eller konsumtion av
varor. Om man räknar in konsumtion, där produktionen i stor utsträckning sker i andra
länder, släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton växthusgaser per person och år. För att klara
att hålla klimatförändringarna på en säker nivå, och max 1,5 graders uppvärmning, skulle
utsläppen behöva minska till 1 ton per capita år 205045.
I Vallentuna använder vi drygt 500 000 MWh energi per år. Omkring 44 procent används för
transporter och 34 procent i bostäder och fritidshus. Uppvärmning av bostäder och lokaler
släpper ut knappt 4 300 ton växthusgaser per år44. En kraftig minskning har skett sedan år
1990, då uppvärmning stod för utsläpp om över 50 000 ton växthusgaser (figur 19).
Hälften av utsläppen i Vallentuna kommer från transporter ‒ 1,48 ton per invånare eller
totalt drygt 49 000 ton växthusgaser för år 2016, varav drygt 30 500 ton från personbilar44
(figur 20). I Vallentuna finns 473 personbilar per 1000 invånare 46. Körsträckan i bil per

Nationella Emissionsdatabasen, Sveriges Officiella utsläppsstatistik via RUS Länsrapport
Emissioner av Växthusgaser totalt som CO2-ekvivalenter 2018-08-30.
45
Naturvårdsverket. 2018. Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018. Rapport 6848.
46
Bilinnehav per 1000-invånare, baserat på personbilar i trafik i län och kommuner efter
ägande m.m. vid årsskiftet 2016/17, från RUS baserat på SCB:s befolkningsstatistik och
Transportstyrelsens vägtrafikregister.
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person och år har legat på en relativt stadig nivå de senaste decennierna och var 674 mil per
invånare år 2017, en mil över rikssnittet 47.
Bensin och diesel är fortfarande de absolut vanligaste bränsletyperna för privata fordon. År
2018 var 15 743 personbilar i trafik i kommunen. Antalet personbilar har ökat med drygt 17
procent sedan 2010. Bensinbilarna har minskat från 83 till 56 procent och dieselbilarna ökat
från 11 till 34 procent. Elbilar, elhybrider och laddhybrider utgjorde år 2018 knappt 4 procent,
samt etanol och gas drygt 5 procent. År 2010 var lite drygt 5 procent av personbilarna
etanolhybrider eller övriga hybridbilar och 0,3 procent gasdrivna 48.
Av Vallentunabornas resor en vardag sker 70 procent med bil, 10 procent är gång och cykel
och 19 procent åker med kollektivtrafiken49. Nuläget är att antalet resor med
kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet ligger på en stadig nivå om 11 000
påstigningar per dag49.
Bygglovavdelningen arbetar aktivt med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i
bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. Kommunen följer Plan- och bygglagen och
Boverkets byggregler och ställer krav kopplat till energi och klimat inför slutbesked, vilket är
ett godkännande av byggnaden. För att kunna föreslå fler hållbara lösningar vid
bygglovsanmälningar utvecklas kompetens om till exempel sedumtak (gröna tak), solceller och
vindkraftverk.
Vallentuna erbjuder, med stöd från Energimyndigheten, opartisk och kostnadsfri energi- och
klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
Information om solceller har varit ett mycket uppskattat tema som rådgivningen haft och
bland annat arrangerat seminarium om solceller med studiebesök vid etablerade anläggningar.
Vid miljöavdelningens tillsynsbesök hos verksamhetsutövare lämnas information kring
energieffektivisering för att väcka intresse.

Körsträcka (mil) per bil och per invånare år 2017, från RUS baserat på SCB:s
befolkningsstatistik och Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon (körsträckor
per biltyp och kommun, hämtade från Bilbesiktningens avläsningar).
48
Statistiken över personbilar kommer från den statliga myndigheten Trafikanalys och avser
personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2018 respektive 2010.
49
AB Storstockholms Lokaltrafik. SL och länet 2017. Statistik över färdmedelsfördelning alla
färdmedel för resor en vardag med mål i länet respektive antalet påstigande per kommun en
vintervardag.
47
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Figur 19. Utsläpp av växthusgaser i Vallentuna.
De totala utsläppen av växthusgaser i Vallentuna är drygt 99 400 ton per år, eller 3 ton per
person. Hälften av utsläppen av växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2e) i Vallentuna
kommer från transporter, främst personbilar. Utsläppen har minskat drastiskt från
uppvärmning av bostäder och lokaler, och även från avfallssektorn. Notera att utsläpp från
konsumtion och utrikes transporter saknas samt olika årsintervall på tidsskalan. Källa:
Nationella Emissionsdatabasen, Sveriges Officiella utsläppsstatistik via RUS Länsrapport
Emissioner av Växthusgaser totalt som CO2-ekvivalenter 2018-08-30.

Figur 20. Transporternas utsläpp av växthusgaser i Vallentuna.
Hälften av utsläppen, drygt 49 000 ton, av växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2e)
kommer årligen från transporter i Vallentuna. Personbilar svarar för cirka 30 500 ton vilket
motsvarar 30 procent av de totala utsläppen. Antalet personbilar har ökat med drygt 17
procent sedan 2010 och 90 procent av bilarna drivs av bensin eller diesel. Notera att utsläpp
från utrikes transporter saknas samt olika årsintervall på tidsskalan. Källa: Nationella
Emissionsdatabasen, Sveriges Officiella utsläppsstatistik via RUS Länsrapport Emissioner av
Växthusgaser totalt som CO2-ekvivalenter 2018-08-30.
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Kemikalier och plast
Kemikalier hanteras främst av städenheten och fastighetsservice på Samhällsbyggnadsförvaltningen; inom Barn- och ungdomsförvaltningen i kök, skolornas kemisalar och
gymnasiets fordonsprogram; på Fritidsförvaltningen i drift av ishallar och Kvarnbadet; i
Kulturförvaltningens utställningsverksamhet; samt i Socialförvaltningens vård och omsorg i
form av städ- och hygienkemikalier samt läkemedelsavfall.
Arbete med kemikalier ska ske i enlighet med kommunens rutin för kemikaliehantering som
säkerställer att vi följer miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Målsättningen är att
verksamheterna systematiskt ska minska kemikalieanvändningen och påverkan på miljön
genom att aktivt se över arbetssätt och produktval. I arbete ingår även att förebygga risker och
att ha beredskap för eventuella tillbud och olyckor, till exempel olje- och kemikaliespill. Några
av kommunens verksamheter omfattas av tillsyn enligt miljöbalken.
En kemikalieplan med fokus på kemikaliesmart skola och förskola antogs av fullmäktige i
december 2018. Kemikalieplanen styr verksamheten mot ökad medvetenhet om kemikalier,
minskad användning av kemikalier, utfasning av farliga kemikalier och minskade utsläpp av
kemikalier. Inom förskolan finns särskilt behov av att ställa krav på miljö- och hälsovänliga
produkter och material, för att minimera barnens exponering för kemikalier.
Plast är vanligt förekommande i många produkter, i allt från datorer till konstgräsplaner.
Fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att återanvända konstgräs, förebygga att granulat
läcker ut, och anlägga nya planer med miljöbästa alternativ såsom så kallat krullgräs.
Kommunen använder många typer av förbrukningsartiklar av plast, bland annat
hygienartiklar inom vård och omsorg, engångsmuggar, material för lek och lärande, samt
kontorsmaterial. Kommunen har möjlighet att ställa krav på plastmaterial i upphandling,
vilket hittills främst handlat om typ av plast med hänsyn till kemikalier.
Hittills har 8300 miljoner ton plast producerats i världen. Cirka 9 procent har återvunnits och
12 procent har bränts. Resten finns kvar. Det finns hundratusentals kemikalier och varje dag
används i samhället cirka 30 000 olika kemikalier. I EU:s REACH-databas finns information
om omkring 8 000 substanser och forskarna bedömer att kunskaperna om ämnenas effekter
är tillfredsställande för omkring tusen av dem. 3 377 substanser kan användas i plastförpackningar. Forskare i Sverige har konfirmerat att 906 olika kemikalier förekommer i
plastförpackningar50. Flera hundra av dem har kända hälso- eller miljöeffekter.
Kemikalieinspektionen (KemI) har hittat farliga ämnen i varannan vara av plast – och
förbjudna kemikalier i nästan var tionde plastvara51. KemI har även konstaterat otillåtna halter
av förbjudna kemikalier i 20 av 115 granskade reklamartiklar som delas ut gratis 52.
Kommunen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken bland annat inriktat på jordbrukets
användning av växtskyddsmedel samt kemikalier i miljöfarlig verksamhet vilket till exempel
omfattar bensinstationer, bilverkstäder och tillverkningsindustri. Vid tillsynen kontrolleras att
lagstiftningen följs och det finns möjligheter att lämna råd och information.

Groth, K. J. et al. 2019. Overview of known plastic packaging-associated chemicals and
their hazards. Science of The Total Environment, Volume 651, Part 2, Pages 3253-3268.
51
Kemikalieinspektionen. 2016. Tillsyn av plastvaror 2015. Tillsyn 5/16.
52
Kemikalieinspektionen. 2019. Reklamartiklar 2018 – et tillsynsprojekt. Tillsyn 1/19.
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Måltidsverksamhetens arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel har som ett viktigt
syfte att minska kemikalieanvändningen i produktionen.
I Vallentuna kommun finns 226 identifierade förorenade områden i olika riskklasser,
bland annat tidigare handelsträdgårdar och deponier. Grundprincipen är att förorenaren
betalar (PPP ‒ Polluter Pays Principle), det vill säga att den som har haft verksamhet eller gjort
åtgärd som orsakat förorening är skyldig att betala efterbehandling i syfte att förebygga,
hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Om ingen
ansvarig verksamhetsutövare finns kan fastighetsägaren ha ett ansvar för föroreningen. Finns
ingen ansvarig kan länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall utföra undersökningar och
efterbehandlingsåtgärder av högt prioriterade områden med hjälp av statliga bidrag.
Ansvarsutredningar saknas för flertalet förorenade områden i kommunen. Miljöavdelningen
ska ta fram en övergripande handlingsplan för förorenade områden.

Natur och landskap
Kommunen arbetar kontinuerligt med att identifiera värdefull natur i sina planprojekt, i
projekten tas ofta naturvärdesinventeringar fram och avvägningar görs där samtliga värdefulla
naturvärdesobjekt inte alltid kan bevaras. Kommunens grönstrukturplan ger stöd och
vägledning i den fysiska planeringsprocessen. Planen visar förhållningssätt när avvägningar
mot andra samhällsintressen behöver göras. Tjänst som kommunekolog har nyligen inrättats.
Vallentuna kommun medverkar aktivt i samverkan kring Stockholms gröna kilar (Angarnsoch Rösjökilen).
Kommunen arbetar löpande med att bevara och utveckla tätortsnära grönområden.
Kommunens skötselplan för bebyggelsenära natur, som antogs i december 2017, anger att
naturområden, bland annat kommunägd skog, ska skötas på ett sådant sätt att en för
friluftslivet attraktiv natur bibehålls/skapas samtidigt som befintliga naturvärden bevaras
samt att odlingslandskapets landskapsbild, upplevelse- och naturvärden ska bevaras. Under
2018 har skötseln av gräsmark i några av kommunens parkområden styrts om till slåtter
med goda resultat för biologisk mångfald vid uppföljande inventering.
Inventering av fåglar sker återkommande vid Angarnssjöängen (naturreservat och Natura
2000-område). Vissa inventeringar av biologisk mångfald har genomförts, bland annat av
fladdermöss. Systematisk uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med biologisk
mångfald är ännu inte etablerat.
Vallentuna kommun har rik och varierad natur med höga natur- och kulturvärden. Delar av
kommunen präglas av välbevarat äldre kulturlandskap i levande landsbygd, som formats
under många tusen år och med en ovanligt rik förekomst av forntida lämningar. I kommunen
finns cirka 140 jordbruksföretag av varierande storlek53. Åkerarealen är cirka 7 400 ha,
betesmark cirka 860 ha och arealen produktiv skogsmark drygt 16 500 ha54.
På andra håll har naturen karaktär av vildmark. Inom Vallentuna kommun finns 16
naturskyddade områden med en total areal om 829 ha, vilket motsvarar 2,3 procent av

Jordbruksverkets statistikdatabas – Jordbruksföretag efter kommun och storleksklass 2016.
SCB. Markanvändningen i Sverige efter kommun och markanvändningsklass, 2015.
Sveriges Officiella Statistik.
53
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kommunens yta55 (se figur 21). En av Stockholmsregionens främsta fågelsjöar Angarnssjöängen och den kulturhistoriskt intressanta Vadadalen är områden av riksintresse för
naturvården. Angarnssjöängen, Björkby-Kyrkviken, Bromseby, Exerman-Hersby, Åttesta samt
Trehörningsskogen (som till störts del ligger i Österåkers kommun), är skyddade som
naturreservat. Angarnssjöängen, Bromseby och Trehörningsskogen är även Natura 2000områden som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, tillsammans med Brottby allé, Vada
sjökullar, Tarby-Åttesta, Tärnholm och Brännmossen. Tärnanområdet är en del av ett
riksintresseområde för friluftslivet. Skogsstyrelsen har identifierat cirka 12o skogliga
nyckelbiotoper och 70 rödlistade arter i kommunen samt tecknat naturvårdsavtal med
markägare i norra och östra delen av kommunen. Det finns fem riksintressen för kulturmiljö i
kommunen.
Via framför all samhällsplaneringen skapar kommunen förutsättningar för att säkra en
långsiktigt hållbar grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv.
Samhällsplanering är viktig för att bevara och utveckla ekosystemtjänster. Till exempel kan
grönstruktur i tätort ta hand om dagvatten, rena luft och dämpa buller, reglera lokalklimatet
och bidra till skuggande miljöer, skapa trivsel och platser för rekreation och vila, samt stödja
bevarandet av biologisk mångfald såsom pollinerande insekter.
Samhällsplaneringen är även viktig för att möjliggöra invånares och besökares vistelse i och
upplevelser av natur och kulturmiljöer. Studier gjorda 2008 visar att 40 % av svenskarna anser
att möjligheterna till friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort eller bostadsområde.
En nationell studie om svenska folkets friluftsvanor visar att 83 procent är ute i naturen
ganska eller mycket ofta. Samtidigt har människors kontakt med naturen minskat dramatiskt
de senaste hundra åren. I dagens samhälle spelar friluftslivet en avgörande roll i att skapa
förståelse för naturen och allt levande. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden är centralt i
arbetet med att främja fysisk aktivitet, folkhälsa, hållbar utveckling och en god bebyggd miljö.
Företag med inriktning mot turism och aktiviteter i naturen kan ge ökad regional tillväxt
samt ökar attraktiviteten i områden.
Kommunen har nyligen gjort en kartläggning av förutsättningar för människors möjlighet till
friluftsliv i Vallentuna kommun. Kommunen har en nyckelroll i arbetet med friluftsliv, bland
annat genom att beakta friluftsliv i översiktsplaner och detaljplaner; ta ansvar för långsiktig
planering och förvaltning av friluftslivets infrastruktur; samordna och stödja ideella
föreningars, myndigheters och andras åtgärder för friluftsliv; särskilt beakta barn, äldre och
särskilda gruppers behov. Flera förvaltningar arbetar med friluftsliv, inte minst
Fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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SCB. Skyddad natur 2017. Sveriges Officiella Statistik.
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Figur 21. Värdefull natur i Vallentuna.
I Vallentuna finns ett antal gröna värdekärnor med höga naturvärden och sex naturreservat.
Källa: Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun.
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Vatten och övergödning
Kommunens verksamheter nyttjar vatten och släpper ut avloppsvatten eller dagvatten, i
olika utsträckning. Kommunens fastigheter är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Betydande mängder vatten förbrukas främst vid Kvarnbadet och i ishallarna. I kommunens
skolor och omsorgsboenden används varmvatten bland annat i duschar. Städservice och
omsorgsboenden använder tvättmaskiner, ofta med automatisk dosering av tvättmedel för att
optimera mängderna och minska utsläppen. Kommunens kök har diskmaskiner för storkök.
Roslagsvatten AB, ett kommunalägt VA-bolag som ägs av sju kommuner, ansvarar för
Vallentuna kommuns vattenförsörjning och avlopp. Dricksvattnet i det kommunala nätet
kommer från Görvälnverket i Mälaren, som drivs av kommunalförbundet Norrvatten med 14
medlemskommuner. Merparten av avloppsvattnet i Vallentunas kommunala nät renas i
Käppala reningsverk på Lidingö, som även det drivs genom ett kommunalförbund. Karby och
Brottby är anslutna till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Frösunda, Ekskogen
och Kårsta har egna mindre reningsverk som ägs och sköts av Roslagsvatten AB. Roslagsvatten
sköter även driften av hela VA-ledningsnätet i kommunen.
Vissa delar av Vallentuna är inte anslutna till det kommunala nätet. Då har hushållen istället
egen brunn och enskilda avlopp. Den som har enskild brunn är själv ansvarig för att
kontrollera att det vatten som används är av bra kvalitet. Kommunen erbjuder hjälp med
analys av vattenprover.
Det finns ungefär 2 800 enskilda avloppsanläggningar i Vallentuna kommun. Utsläpp av
avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Fastighetsägaren
ansvarar för att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven så att det enskilda
avloppet underhålls och sköts på rätt sätt för att förhindra smittspridning till
dricksvattenbrunnar, badplatser samt för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag.
Kommunen ansvarar för tillsyn av enskilda avlopp.
I Vallentuna finns omkring 30 sjöar och 50 vattendrag. Tärnan har god ekologisk status,
Sparren har dålig ekologisk status, övriga så kallade vattenförekomster i kommunen har
måttlig eller otillfredsställande status (figur 22). Det mest utbredda miljöproblemet som berör
kommunens vattenmiljöer är övergödning. Vallentunas vattenmiljöer är även i hög grad
påverkade av fysiska förändringar främst på grund av markavvattning och
vandringshinder.
Vallentunasjön, Hargsån och Tärnan har dålig kemisk ytvattenstatus övriga vattenförekomster
har god kemisk status (figur 23). Samtliga vatten i Sverige har klassats till att ha förhöjda
halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) på grund av atmosfärisk
deposition. I Vallentuna förekommer därutöver höga halter av PFOS i Vallentunasjön, Tärnan
och Oxundaån-Hargsån. Påverkanskällor för miljögifter är framförallt via dagvatten och
förorenade områden.
Kommun har en viktig roll i arbetet som genomförare av vattenförvaltningens
åtgärdsprogram56. Vattenfrågorna finns inom många delar av den kommunala verksamheten
till exempel i byggprocesser, exploatering, naturvård, dricksvattenförsörjning och

År 2000 antogs vattendirektivet i EU och 2004 infördes direktivet i svensk lagstiftning
genom 5 kap. miljöbalken och förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön. Svensk vattenförvaltning syftar till att förbättra våra vatten och skapa en
långsiktigt hållbar förvaltning av vattenresurser så som sjöar, vattendrag, kust- och
grundvatten. Åtgärdsprogrammen innehåller juridiskt bindande åtgärder för kommuner.
56
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avloppshantering. Via framför all samhällsplanering och tillsyn enligt miljöbalken
skapar kommunen förutsättningar för bättre vattenkvalitet. En blåplan för kommunen är
under framtagande och innehåller åtgärder för att möta upp mot vattenförvaltningens krav.

Figur 22. Ekologisk status i Vallentunas vatten.
Övergödning, markavvattning och vandringshinder påverkar merparten av kommunens
vattenmiljöer. Källa: [Blåplan för Vallentuna kommun, ej beslutad].

Figur 23. Kemisk status i Vallentunas vatten.
Vallentunasjön, Tärnan och Oxundaån-Hargsån har höga halter av PFOS. Källa: [Blåplan för
Vallentuna kommun, ej beslutad].
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Konsumtion och upphandling
Det råder en allmänt konstaterad brist på ”grön upphandlingsstatistik” och kvantifierade
studier om de kommunala inköpens miljöbelastning. Sollentuna kommun har gjort analyser av
verksamhetens klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck baserat på kommunens inköp 57,58.
De verksamheter som påverkar miljön mest är barn- och ungdom, trafik och fastigheter samt
vård och omsorg. Dessa verksamheter är kopplade till mat eller byggande av vägar och
fastigheter - och kostar även mest pengar.
Lagen om offentlig upphandling, LOU, omfattar möjligheter och vissa skyldigheter om
miljöhänsyn. Upphandlingsmyndigheten respektive EU-kommissionen har tagit fram
miljökriterier för flera olika produktgrupper59,60, bland annat baserat på vilken
miljöförbättringspotential som bedöms föreligga. Syftet med att använda miljökriterier i
offentlig upphandling är att bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen61.
Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar systematiskt med att öka
miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp. Vallentuna kommun ska i
enlighet med kommunens miljö- och klimatpolicy ställa höga miljökrav i alla upphandlingar.
I alla upphandlingar ställer kommunen krav på miljösäkringssystem. Specifika miljökrav ställs
i de olika upphandlingarna, beroende på upphandlingens art. Miljökrav används i första hand
som kvalificerande krav (ska-krav). Utvärderingsgrundande miljökrav har använts i enstaka
upphandlingar.
Kommunen använder vissa ramavtal via Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral
AB, vilka inte möjliggör miljökrav vid inköp utöver ramavtalet. Det är upp till beställaren att
välja miljövänliga alternativ, om dessa finns inom ramavtalet.
I upphandlingar i egen regi strävar kommunen efter betydligt skarpare kravställning när det
gäller miljöpåverkan från tjänster och produkter. Ansvaret för kravställande vilar på den
beställande verksamheten, med stöd av kommunens upphandlingsfunktion. Vilka miljökrav
som ställs är beroende av vad som ska upphandlas.
För närvarande saknas generellt statistik över andelen miljöanpassade inköp. Flera
verksamheter har arbetat aktivt med att byta ut produkter mot miljövänligare alternativ. En ny
inköpsorganisation har börjat implementeras inom kommunen med ett begränsat antal
behöriga beställare, vilket ökar förutsättningarna för att höja miljöambitionerna.
Vid nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar använder kommunen en
projektmodell som inbegriper miljöhänsyn tas i olika skeden av byggprocessen. Kommunen
använder Byggvarubedömningen (BVB) för att ställa och följa upp miljökrav vid upphandling
av entreprenad. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som
bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar
produktutveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö. Alla produkter i BVB bedöms utifrån
dess kemiska innehåll där BVB bedömer 29 miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Den andra

Wendin, M. 2014. Klimatpåverkan av inköp för Sollentuna Kommun. Miljögiraff rapport 55.
Wendin, M. 2014. Sollentuna Ekofootprint och Enironmental Profit & Loss. Miljögiraff
rapport 64.
59
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/
60
Europeiska unionen. 2016. Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad offentlig
upphandling.
61
Regeringen. 2016. Nationella upphandlingsstrategin.
57
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delen av en bedömning är produktens miljöpåverkan under livscykeln däribland upphov av
farligt avfall och emissioner till inomhusluften.
Måltidsverksamheten i Vallentuna kommun följer kommunens Måltidspolicy, som bland
annat anger att matens negativa miljöpåverkan ska minskas, menyerna ska sträva efter att
bestå av klimatsmarta råvaror efter säsong, transporter och matsvinn ska minimeras. Vidare
ska kommunen i upphandling ställa krav på mervärde - höga krav inom djurskydd och
miljöhänsyn - i produktionen av kött och kyckling, mjölk och odling, samt verka för
upphandlingssätt som gynnar närodlat och närproducerat. Ett vegetariskt alternativ serveras
varje dag och en dag i veckan är helvegetarisk. Kommunen har målsättningar om att öka
inköpen av ekologiska livsmedel.
Upphandling kan främja att producenter och leverantörer utvecklar sitt hållbarhetsarbete och
minskar sin miljöpåverkan.
Kommunen har i mycket begränsad omfattning arbetat med konsumtionsfrågor riktat till
invånarna. Samtidigt är svenskarnas konsumtion inte hållbar och utmaningarna för miljön
är tydligt kopplade till konsumtionsmönster och resursanvändning. Studier inom EU och
nationellt visar att svenskarna är relativt miljömedvetna. Dock finns en diskrepans mellan vad
konsumenten säger sig vilja göra och vad konsumenten faktiskt gör, till exempel vad gäller att
köpa miljömärkt. Det finns flera mekanismer som påverkar möjligheterna att konsumera mer
hållbart62. Många konsumenter efterfrågar tydligare information i butiken, till exempel om
kläders miljö- och hälsopåverkan63.

Miljömedvetenhet, kommunikation och utbildning
Miljöcertifieringen enligt ISO 14001 ställer krav på medvetenhet om kommunens miljöarbete
hos medarbetarna. Samtliga medarbetare inom kommunen erbjuds miljöutbildning. Hittills
har nästan 1 700 medarbetare genomgått någon av de miljöutbildningar som kommunen
erbjuder.
Medarbetarnas individuella utvecklingsplaner anger hur var och en kan bidra i miljöarbetet.
Här planerar chef och medarbetare även insatser som behövs för att säkerställa att
medarbetaren har, eller upprätthåller, den miljökompetens som krävs för
arbetsuppgifterna.
På kommunens intranät finns information om kommunens miljöarbete tillgängligt för alla
medarbetare. Där finns även mer information om olika miljöfrågor och en del tips och länkar
för olika verksamheter.
Kommunen har stor potential till indirekt miljöpåverkan via den utbildning som sker i
skolorna där miljöfrågor kan vävas in i undervisningen i de olika ämnena. Hållbar
utveckling och miljöfrågor ingår i läroplanerna för förskola, grundskola, fritids och gymnasiet.
Bland läroplanernas mål finns att barn och elever ska ha fått kunskaper om förutsättningarna
för en god miljö och en hållbar utveckling, samt kunskaper om och förståelse för den egna
livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Kommunens förskolor och skolor
arbetar på olika sätt med miljö inom flera ämnesområden. Ett utvecklingsarbete har startat för

62
63

Naturvårdsverket. 2015. Omställning till hållbara konsumtionsmönster. Rapport 6663.
Butiksundersökning Hållbara textilier, genomförd av Naturvårdsverket dec 2018.
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att de centrala förvaltningarna och kommunens systematiska miljöarbete ska kunna ge
bättre stöd till den pedagogiska verksamheten.
Kommunen har inte arbetat särskilt med miljöfrågor riktat till företag vad gäller
näringslivsutveckling. Kommunens tjänst Företagslots erbjuder dock vägledning som rör
till exempel plan- och bygglov och miljölagstiftning kopplat till miljö- och livsmedelstillsyn (se
även avsnittet Tillsyn, prövning och rådgivning).
Kulturförvaltningen arrangerar ibland utställningar och evenemang med miljötema.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar upp miljöfrågor i samrådsprocessen för översikts- och
detaljplaner, samt har hållit hållbarhetsdialog med berörda aktörer kring planeringen av
den nya stadsdelen Kristineberg. På kommunens webb vallentuna.se finns viss information om
miljöfrågor riktat till invånare och företag bland annat kring avfall och energi.

Samhällsplanering och exploatering
Vallentuna kommunen gör miljöbedömningar av planer och program samt verksamheter
och åtgärder, enlighet med kap. 6 miljöbalken (1998: 808) samt
miljöbedömningsförordningen (2017:966). I miljöbedömningarna adresseras olika typer av
miljöfrågor och ekosystemtjänster.
Vallentuna kommuns översiktsplan, grönstrukturplan och kommande blåplan syftar till
att ge vägledning i den fysiska planeringsprocessen. Vallentuna kommun utvecklar en ny
stadsdel, Kristineberg, som rymmer områden med höga naturvärden som nyttjas för friluftsliv.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett miljöprogram för Kristineberg som ska säkerställa
höga miljöambitioner. Stadsdelen Kristineberg ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv och projektet ingår i Sweden Green Building Councils Citylab Action
för hållbar stadsutveckling.
Kommunens samhällsplanering är en central funktion i strävan mot ett hållbart samhälle.
Den fysiska planeringen har en avsevärd indirekt miljöpåverkan genom att styra lokalisering
av ny byggelse, infrastruktur, VA-lösningar, bevarande av natur- och kulturmiljövärden med
mera. Planeringen styr i stor utsträckning kommunens framtida utveckling och ger
förutsättningar för invånarnas vardag och företagens verksamheter.

Tillsyn, prövning och rådgivning
Prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen och miljöbalken gäller för kommunala
verksamheter, som för andra aktörer (se även nedan). Bygglov söks när så krävs. Tillsyn enligt
miljöbalken sker löpande av bland annat inomhusmiljön i publika lokaler såsom vårdboenden,
förskolor och skolor; av skolornas kemisalar; av Idrotts- och friluftsenhetens hantering av
kemikalier vid Kvarnbadet och IP; samt av Fastighetsavdelningens avloppsanläggningar,
värmepumpar och kemikalier. Tillsynen omfattar även byggprojekt. Verksamhet som omfattas
av miljötillsyn ska enligt lag utföra egenkontroll, vilket ofta är samordnat med skyddsronder
och/eller det systematiska arbetsmiljöarbetet.
I kommunen finns cirka 300 miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälnings- eller
tillståndsplikt, samt cirka 2 800 enskilda avlopp då många hushåll i kommunen inte är
anslutna till kommunalt VA-system. Årligen handläggs cirka 1 000 ärenden och tillsynen
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spänner över skilda arbetsområden såsom enskilda avlopp, dagvatten, kemikalier,
markföroreningar, luftföroreningar och direkta eller indirekta miljö- och hälsoeffekter överlag.
Kommunen handlägger omkring 650-750 bygglovsärenden årligen. När det rör miljö
handlar reglerna till exempel om dagvatten, avlopp, avfallsanläggningar, byggmaterial,
eldstäder och förbränningsanläggningar, samt energianvändning.
I bygglovs- och tillsynsärenden erbjuder kommunen information och rådgivning bland
annat kring miljöfrågor. Kommunens tjänst Företagslots erbjuder vägledning som rör till
exempel plan- och bygglov och miljölagstiftning kopplat till miljö- och livsmedelstillsyn.
Ärendehanteringen är numera helt digital.

Olyckor och brand
Brand är generellt en miljörisk eftersom bränder ger stora utsläpp av föroreningar till luft
och till vatten. Kommunen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. Brandskyddsarbetet innefattar teknik och organisation för
att förebygga brand samt hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Riktlinjer och rutiner för brand och utrymning finns i flera verksamheter. Krav på skriftlig
redogörelse för brandskyddet gäller för vissa byggnader och andra anläggningar där många och ibland särskilt utsatta – människor vistas, till exempel fritidsanläggningar, skolor,
förskolor, vårdinrättningar, förläggningar och samlingslokaler.
Det systematiska brandskyddsarbetet kan utvecklas och förbättras till exempel genom att
upprätta en manual för brandskyddsarbetet med övergripande rutiner, tydliggöra roller och
ansvar, samt säkerställa medarbetarnas medvetenhet om arbetssätt och ansvar.
Riskbedömning och arbete för att förebygga kemikalieolyckor i verksamheterna ingår i
kommunens rutin för kemikaliehantering. Liksom andra arbetsmiljöfrågor ingår detta i
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, med Vallentuna som en av tio
samarbetande kommuner, har hand om de uppgifter som det är obligatoriskt för en kommun
att utföra enligt:
• lag (2003:778) om skydd mot olyckor
• lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
• lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
Det innefattar skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador av bränder,
samt skydd mot andra olyckor i syfte att skydda människors liv och hälsa samt egendom
och miljö. Ansvaret omfattar även att genom rådgivning och information underlätta för den
enskilde att ta sitt individuella ansvar, samt i brandförebyggande syfte se till att sotning och
brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar. Storstockholms brandförsvar har
hand om tillsynen av efterlevnad av lagstiftningen.
Andra olyckor kan vara skogsbränder, kemikalie- och oljeutsläpp, översvämningar, ras och
skred. Vid olyckor ska hänsyn tas till miljön, på samma sätt som mot människor och egendom.
Kommunens förebyggande verksamhet ska anges i ett handlingsprogram som även anger
identifierade risker inom kommunens geografiska område samt hur kommunen planerar att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö vid olyckor och överhängande
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fara för olyckor. Storstockholms brandförsvars handlingsplan är gemensam för den
kommunala räddningstjänsten.
Vallentuna kommun driver ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
vilket beaktar miljöolyckor och naturkatastrofer. Vallentuna kommuns arbete vid händelse av
nödläge styrs av Krisledningsplan för den kommunala organisationen (KS 2018.344) och
Kriskommunikationsplan för Vallentuna kommun (KS 2017.232). Kommunen har Riktlinjer
för arbetet med säkerhet i Vallentuna kommun (KS 2016.125) och en organisation för
Tjänsteman i beredskap (TiB). Kommunen har även skyldigheter till krisberedskap enligt
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Miljö- och klimatstrategi
för Vallentuna kommun
Vallentuna kommun prioriterar miljöarbetet. Kommunens miljöarbete är
certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Miljö- och
klimatstrategin är grunden för kommunens systematiska miljöarbete. Den
ger en grön tråd från kommunens gemensamma miljömål till
medarbetarnas dagliga arbete.
Miljö- och klimatstrategin innehåller kommunens miljömål och inriktning
inom sju områden, som beslutats av kommunfullmäktige. Nämnderna
bryter ned de gemensamma målen i sina årliga verksamhetsplaner, som
styr förvaltningarna.
Strategin innehåller även kommunens miljöutredning samt stöd och
vägledning för de kommunala förvaltningarnas miljöarbete. Dessa delar
ska kunna utvecklas och uppdateras löpande beroende på omvärlden,
politiska ambitioner och verksamheternas förutsättningar.

