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Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
miljöanslag för projekt som avser att förbättra
miljön i Stockholmsregionen.

För att visa vad miljöbidrag kan möjliggöra, och för 
att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
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metodutvecklande miljöprojekt.
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Bakgrund till ansökan från Leader Södertälje landsbygd 

Det finns ett överflöd av goda miljöidéer och kreativitet inom Södertälje 
Landsbygd. En del av dessa idéer har svårt att ta det första steget för att den eller 
de pionjärer som drivit idén engagerat sig till bristningsgränsen eller för att det 
finns hinder som pionjären inte har resurser att ta sig förbi. Innan verksamheten 
inom Södertälje Landsbygd ens startat finns så många goda projektidéer att vi 
förutser en ganska hård konkurrens om resurserna. Samverkan i nya 
konstellationer har redan börjat komma igång. Men tiden fram till 2013 är 
begränsad och det är viktigt att nu komma till skott. 

 

Projektansökningar 

Under perioden inkom åtta projekt med ansökan och fem utav dessa blev beviljade medel. 

De ansökningar som inkom handlade bla om anläggandet av en skolträdgård i Järna, ett 

berättarsymposium i Vårdinge, en trädgårdspark i Järna, ett odlingsprojekt i Vårdinge, ett 

ekobyprojekt i Vårdinge, ett Omställningsprojekt i Järna, en förstudie gällande området kring Moraån 

i Järna samt ett projekt relaterat till vatten, Vattengalleriet i Järna. 

 

Beviljade projekt 

 

Projekt 1 – Förstudie kring en ekoby i Mölnbo, Vårdinge 

 

Projektidé: Undersöka möjligheten kring att skapa ett levande bysamhälle uppbyggt på ekologisk 

odling, produktion, hantverk och kultur. Projektet ska verka för en hållbar utveckling av en levande 

landsbygd i Mölnbo.  

 

Syftet med projektet: Att skapa en mötesplat för människor med intresse för ekonomisk odling, 

hantverk och djurhållnng i liten skala och för husbehov. Att skapa gemenskap för alla generationer 

och kulturer. Ett långsiktigt syfte är också att inspirera till fler likande projekt i bygden. 

 

Faktiskt projektresultat: 

En arkitektbyrå anlitade för att ta fram en skiss på hur ekobyn skulle kunna projekteras. Möten och 

workshops har ägt rum för att väva in personerna som bor i området idag i arbetet. Även markägaren 

har varit inblandad i arbetet. De har skapat underlaget till en live-presentation (bifogas).  En muntlig 

presentation av förstudien har gjorts för kommunens stadsarkitekt samt markägaren. Projektet 

genomfördes under 2010 och delar av 2011. 

 

 

http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
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Projekt 2 – Förstudie -  VattenGalleriet 

 

Projektidé: Ett besökscenter kring tema vatten i Ytterjärna 

 

Syftet med projektet: Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna, intresse och 

tänkbara samarbetspartners för att få till stånd ett unikt besökscenter för vattenfrågor i Södertälje 

kommun. 

 

Faktiskt projektresultat: 

En ritning har tagits fram för att göra idén med vattengalleriet mer tydlig. Även en ritning på 

trädgården har gjorts. Kontakter har tagits med intressenter så som Södertälje kommun, 

miljökontoret samt skolorna i området. Telge koncernen, Stiftelsen Biodynamiska Forsknings 

institutet, Svenska Naturskyddsföreningen samt Länsstyrelsen har kontaktats. 

Arbetet med förstudien har utvecklat konceptet VattenGalleriet och en utställningsskärm med skisser 

och text har tillverkats för att kunna användas på mässor och i andra presentationssammanhang. 

VattenGalleriet skulle kunna bli ett intressant turistmål i Järna. VattenGalleriet skulle kunna erbjuda 

utställningar så som naturlig sötvattenekologi, vattenexperimentarium, vattenskulpturateljé, 

vattenträdgårdscenter, vattenbutik och cafe.  Projektet pågick under tiden 2010-06-05 till 2011-04-

30.  

 

 Projekt 3 – Förstudie Moraåns vänner 

 

Projektidé: Att värna om och vårda landskapet i Moraåns dalgång med omgivningar. 

 

Syftet med projektet: Göra en förstudie för att inventera, utreda och samla fakta för att få handfasta 

kunskaper. Bygga nätverk, skaffa samarbetspartners och upplysa och förankra idéerna med bla 

Södertälje kommun. 

 

Faktiskt projektresultat: 

Studiebesök till Småland och Emånförbundets vattenvårdsområde har gjorts för att titta på goda 

exempel och skaffa kunskap och nätverk. Ett digitalt kartmaterial har tagits fram över området kring 

Moraån. Även faktainhämtning har gjorts kring det förslag som Sportfiskarna lagt fram till kommunen 

om att riva dammen vid Moraån för att kunna bygga en laxtrappa. Detta förslag anses inte främja de 

befintliga vattenspeglarna i den Engelska parken där Moraån rinner igenom. En arbetsgrupp har 

tillsats med olika intressenter för att vårda och bevara den Engelska parken. Projektet har även 

genomfört ett informations- och samrådsmöte där innehållet i förstudien har redovisats. Projektet 

pågick under 2011.  

 

http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
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Projekt 4 – 3 F – Farming Fun Future 

 

Projektidé: Bilda en förening med människor från olika grupper och kulturer och tillsammans odla 

och förädla grönsaker.  

 

Syftet med projektet: Skapa förutsättningar och bilda en plattform för utbyte av erfarenheter och 

kunskap för en hållbar livsstil i praktiken genom odling i bla växthus. Skapa en mötesplats för 

kreativitet kring hållbar livsstil. Få människor i närområdet att upptäcka hur enklet och kul det är att 

odla tillsammans.  

 

Faktiskt projektresultat: 20 personer deltog på ett visions möte för att få information om projektet 

och inbjudan att ingå i en odlingscirkel. Deltagarna fick själva komma med förslag vad de ville odla. 

Växthus köptes in och sattes upp. Arbetet fortsatte med att förkultivera blommor och grönsaker. 

Även jordprover har tagits för analys. I en artikel i Sörmlandsnyheter berättar man om projektet och 

dess syfte. Projektet avslutades med en skördemarknad.  Projektet pågick under perioden april-

september 2011.  

 

Projekt 5 – Omställning Järna 

 

Projektidé: Utbilda, informera och skapa intresse kring Omställningsarbetet på lokal nivå. 

 

Syftet med projektet:  Skapa aktiviteter och möten inom ramen för den nybildade föreningen 

Omställning Järna. Två tillfällen med två dagars utbildningar under hösten 2011. Skapa nätverk för de 

intresserade av Omställningsarbete. Bredda basen för samarbete mellan olika miljöinitiativ i Järna. 

 

Faktiskt projektresultat:  Man kom fram till att det fanns stort intresse och kunskap om 

Omställningsarbete i området men att behov av samverkan och ytterligare nätverksbygganade 

behövs. Ett antal utbildningsdagar genomfördes. Medverkan i Ekobynätverket och deras 

samlingsmöte för landets Ekobyar. Beslut om att göra en större Leader ansökan togs av föreningens 

styrelse då intresse för ämnet finns i området. 

 

Slutsats 

Leader Södertälje landsbygd är mycket nöjda med resultaten av ovanstående projekt. Omställning 

Järna projektet har en bra grogrund under Leaderflagg och de har inkommit med en större ansökan 

om en Framtidsvecka 2014 som vi bekostar förarbetet med. Smaka Framtiden kommer veckan att 

heta och man har Studiefrämjandet som sin samarbetspartner och även Södertälje kommun är 

intresserade av att veckan blir av. De andra projekten skulle inte ha kunnat bli av om de inte fått 

http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
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medel dels av Leader och dels av SLLs miljöanslag. Det finns en stark koppling till att utveckla goda 

exempel som gynnar miljön i vårt område och detta projekt har gjort möjligt att testa idéer och 

tankar. Om ni vill ha mer ingående information om något av projekten ovan finns det att tillgå. 

 

 

Jeanette Lewald 

Verksamhetsledare 

Leader Södertälje landsbygd 

2013-10-07 

 

http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp
http://www.sodertaljelandsbygd.se/default.asp


Projekt ”Jorden, Maten, Havet & Klimatet 2013” (Dina 2 000 kvadratmeter). Dnr: LS 1210-1346 

Sammanfattning av projektet ”Jorden, Maten, Havet & Klimatet 2013” 

(Dina 2 000 kvadratmeter) med diarienummer LS 1210-1346  

Avsändare: Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet, organisationsnummer 815600-8008. 

Inledning 
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet har under 2013 erhållit 231 000 kronor i miljöbidrag för 

projektet ”Jorden, Maten, Havet och Klimatet 2013”. Övriga finansiärer av projektet har varit LEADER 

Södertälje Landsbygd och Vidarstiftelsen. Bidraget från landstinget har särskilt avsett delprojektet 

”Dina 2 000 kvadratmeter”. 

Sammanfattning av Dina 2 000 kvadratmeter under 2013 
Om världens åkermark fördelas rättvist har vi 2 000 kvadratmeter per person att livnära oss på. Men i 

Sverige förbrukar vi det dubbla. Den pedagogiska trädgården Dina 2 000 kvadratmeter i Södertälje 

visar – praktiskt, konkret och pedagogiskt – att just 2 000 kvadratmeter räcker gott att leva på.  

Dina 2 000 kvadratmeter är flera verksamheter i en: en professionellt skött odling som bidrar till 

reducerad övergödning av Östersjön, en plats för pedagogiskt arbete, ett besöksmål för 

”spontanbesökare”, en plats för fester, workshops och visningar, en arena för påverkansarbete och - 

inte minst - en plats för social utveckling.  

Aktiviteterna i trädgården under 2013 har täckt ett brett spann och inkluderat gökotta, så- och 

planteringsdag, rosworkshop, besök från nio skolklasser, inspirationsdag för 65 pedagoger, salva-

workshop, fröodlingskurs, skördefest och mikaelifirande, mjölksyrnings- och 

komposteringsworkshops, deltagande i Skillebyholms Höstmarknad, studiebesök från Debio (Norges 

KRAV), riksdagsledamöter, politiker och kockar/personal från Södertälje kommun, Arbetets Museum, 

Sveriges Eko-kommuner och många fler. Vissa aktiviteter har varit öppna för allmänheten, andra inte. 

De aktiviteter vi genomfört har lockat många deltagare/besökare: 

 Ca 80 pedagoger och ca 150 elever har deltagit i pedagogiska aktiviteter.  

 70-100 personer har besökt trädgården vid organiserade studiebesök. 

 Ca 150 personer har deltagit i våra egna publika workshops och events. 

 200-300 "spontanbesökare" har vistats i trädgården. 

 55-60 personer har (som praktikanter eller volontärer) deltagit i det dagliga arbetet. 

 Därutöver har vi nått exponering för tusentals personer på Skillebyholms Höstmarknad i 

september samt för stora delar av livsmedelssektorn och nyckelpolitiker och -tjänstemän på 

den Livsmedelsmässa som ägde rum den 14 november i Södertälje Stadshus. 

Dina 2 000 kvadratmeter har stor potential som pedagogisk och kommunikativ arena, och vi vill i 

framtiden utveckla trädgården som "lärocenter" för hållbar, lokal matproduktion. 
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STADSBYGGNADSKONTORET    
Sigrid Walve 
 
 
 

 

  

   

Sammanfattning:  
Slutrapport: Stationssamhälle 3.0, Fördjupat hållbarhetsprogram 
för Västra Roslags-Näsby, Täby kommun, Diarienummer LS 
1201-0162 
 

 

Sammanfattning 
Det gamla stationssamhället i Västra Roslags-Näsby i Täby kommun står nu inför en 

förtätning kring den befintliga stationen. Det finns här en stark potential att utforma 

området så att ett mer hållbart resande kan underlättas. Projektet Stationssamhälle 3.0 

ämnar utreda och ta fram planeringsmässiga riktlinjer för att optimera potentialen för 

hållbart resande med stationen som nav.  
 
Projektet har ett tydligt fokus på att utveckla konkreta verktyg i form av planindikatorer 

som syftar till ökad tillgänglighet och relateras till gestaltning, närhet/avstånd, 

serviceutbud, funktionsblandning, platsskapande och täthet. Projektet möjliggör att 

kommunen kan konkretisera arbetet för hållbart resande och med stöd av ledande 

forskning skapa innovativa verktyg för dess genomförande.  

 
Två förstudier har genomförts som kombinerar ett resenärsperspektiv (förstudie 1) med en 

mer strukturell analys av utmaningar och verktyg för planering mot hållbara transporter 

och hållbart resande med ett särskilt fokus på planindikatorer(förstudie 2). 
 
Resultatet av förstudie 1 framgår att merparten att de intervjuade uttrycker sig positivt till 

kollektivtrafiken. Däremot beskrivs den tillgängligheten med kollektivtrafik inom 

kommunen som mycket svag. Analys genomfördes sen av hur resebeteendet påverkas av 

olika livsfaser och förändringer inom livsstil och boende (barnfamiljen, den äldre 

resenären, ungdomen/studenten) se rapporten sidan 32 och 33. Resultatet av förstudie 2 

bygger vidare på tidigare forskning om planindikatorer för hållbar utveckling och hållbart 

resande.  

 
Studien visar att det i Västra Roslags-Näsby finns en god potential i att nyttja det 
stationsnära läget och att – i linje med befintliga erfarenheter och 
rekommendationer – utforma området medvetet för att stärka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken. Av central betydelse är att lyfta blicken från de rent 
fysiska/designåtgärderna och fördjupa kunskapen om vilka vardagliga villkor och 
restriktioner som påverkar människors resval – och att med denna insikt som 
grund arbeta med mobility management för att underlätta en övergång till hållbart 
resande. Befintlig forskning visar att en avgörande aspekt för att lyckas med 
initiativ som utmanar rådande normer och beteendemönster är att de som står 
bakom åtgärden i fråga lyckas kommunicera en mer övergripande idé eller vision 
som åtgärden är en del av. Det är också av stor vikt att bjuda in medborgare och 
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intressenter till dialog så att de också kan få utrymme att påverka den konkreta 
utformningen av området. En utmaning är att ge utrymme och även kunna bemöta 
synpunkter från de som har kritiska synpunkter utan att den grundläggande idén 
vattnas ur. Denna utmaning aktualiseras både för politiker och tjänstemän, vars 
uppgift det är att både stå för långsiktiga mål och visioner för att uppnå ett önskat 
resultat och samtidigt vara lyhörda för medborgarnas och andra intressenters 
behov och önskemål och värna om transparens och legitimitet Ovanstående finns 
mer utförligt redovisat på sid 34 i rapporten. 
 
I rapporten lyfts också planeringens betydelse fram, för att nå målen: I ett svenskt 
stadsplaneringssammanhang kan det räcka att tala om tre strategiskt avgörande 
skeden. För det första finns en sorts övergripande policynivå, som kan handla 
om hur övergripande planer, mål och visioner formuleras i översiktliga 
plandokument, policies och riktlinjer. Ytterligare ett viktigt skede handlar om hur 
de övergripande principerna omsätts och integreras i mer konkreta planer och 
program. Vilka prioriteringar görs och hur operationaliseras övergripande mål och 
riktlinjer i dessa skeden? Det handlar t ex om designen av området i fråga, 
gestaltningsprinciper, vilken prioritet som ges till olika trafikslag och hur detta 
manifesteras i konkreta åtgärder på plats, vilken service man tänker sig i området, 
fördelning mellan bostäder och arbetsplatser etc. Det tredje skedet är den 
operativa nivån, implementeringskedjans sista steg, dv s då man går från plan till 
konkret genomförande. Vad blir det av de övergripande målen och riktlinjerna om 
hållbart resande i praktiken när man kommer till byggskedet?Detta avgörs t ex av 
hur kunskapsöverföringen går till, vilken budget som sätts, hur samordningen sker 
t ex mellan planägare och exploatörer/byggherrar m m och hur projektledarna för 
området förmår hålla fast vid de principer som antagits i processens tidigare 
skeden. För planeringen av Västra Roslags-Näsby kan man konstatera att 
händelseutvecklingen i alla de tre stegen är avgörande för slutresultatet och vilka 
förutsättningar som faktiskt skapas för hållbart resande i praktiken. Detta är i sig 
en illustration av den centrala betydelsen av en sammanhållen projektledning, 
konkreta mål och uppföljning genom hela planeringsprocessen – från de tidiga 
skedena till de sista. Ovanstående stycke finns mer utförligt redovisat på sid 35 i 
rapporten. 
 
 
Totalkostnaden för projektet har uppgått till 603 950. Bidraget från Stockholms 
läns landsting har uppgår till 150 000 kronor. 100 000 har erhållits vid projektstart, 
resten återstår. 
Bidraget har använts till att finansiera Väg- och transportinstitutets (VTI:s) och 
White Arkitekters arbetsinsats. 
 
Bilagor:Rapport Stationssamhälle 3.0, Fördjupat hållbarhetsprogram för Västra 
Roslags-Näsby
 

 
 
 
 



Kort resultatsammanfattning av projektet Mykologiveckan i Stockholm 2013. 

Diarienummer LS 1304-0488 

 

 

Under en vecka i september 2013 samlades ett 60-tal deltagare på Hagabergs folkhögskola i 

Södertälje för den årliga mykologiveckan. 

 

Över 4000 fynduppgifter har registrerats i den webbaserade databasen Artportalen,  

www.artportalen.se. Totalt registrerades 767 olika arter varav ett 40-tal inte tidigare registrerats från 

Stockholms län. Enligt den senaste rödlistan registrerades 194 rödlistade fynduppgifter, varav 2 

kategoriserades som EN och 30 som VU (22 arter som VU, se bilaga). Under veckan besöktes 65 

naturområden inkluderande 9 av de 10 beskrivna Stockholms gröna kilar. 

 

En större kunskap om både de mykologisk kvaliteter i de naturområden som finns i vår region samt 

om de svamparter som finns här har erhållits. Dessutom har det dokumenterats i databasen 

Artportalen på ett sätt som inte tidigare har genomförts. Detta gör resultaten tillgängliga för såväl 

allmänhet som för forskare och naturvårdande myndigheter. Detta underlag kommer till exempel att 

kunna användas vid den kommande revideringen av Rödlistade arter i Sverige. 

 

Övrig dokumentation finns sammanställt på vår hemsida: www.ssv1879.se 

 

 

Mattias Andersson, 

Ordförande Stockholms svampvänner 

http://www.artportalen.se/
http://www.ssv1879.se/
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Slutredovisning – Stärka Stockholmsregionens  

skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor 

 
Bidragsmottagare  
Håll Sverige Rent    

Box 4155, 102 64 Stockholm 

Tel: 08-505 263 00 

 

Diarienr: LS 1210-1347 

 

 

Projektredovisning 

 

1. Bakgrund 

Håll Sverige Rent har fått beviljat projektstöd om 250 000 kr av sökta 500 000 kr för 

nämnda projekt. Projektansökan, som beslutet baserades på, avsåg ett tvåårigt projekt 

(2013-2014) varför resultat och effekter inte fullt ut kan redovisas i denna redovisning.  

 

 

2. Syfte 

Projektet har haft som syfte att stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i ar-

betet med miljöfrågor så som resurseffektivitet och god livsmiljö samt att initiera erfa-

renhetsutbyte mellan skola, förskola och kommunala tjänstemän och politiker i Stock-

holmsregionen.   

 

3. Uppläggning och metod. Aktiviteter 

 

- Kompetensutbilda pedagoger och kommunpolitiker:  

Håll Sverige Rent har arrangerat seminarier för att utbilda grupper av pedagoger i 

Stockholmsregionen med syfte att skapa ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete i 

skolan och förskolan. Håll Sverige Rent har genomfört 4 större seminarier med totalt 

389 deltagare samt 5 mindre seminarier med totalt 92 deltagare. Totalt sett har vi träf-

fat 481 pedagoger. Enligt ansökan skulle totalt sett 3 seminarier hållas år 2013med 50 

deltagare per seminarium men på grund av ett stort intresse arrangerade Håll Sverige 

Rent fler träffar. 

 

- Anordna nätverksträffar för pedagoger:   

Under den första fasen av projektet kontaktade Håll Sverige Rent möjliga samarbets-

partners för rollen som samordnare. Från början var det tänkt att Håll Sverige Rent 

skulle samarbeta med fyra Naturskolor som skulle agera som samordnare och hålla i 

nätverksträffar. Håll Sverige Rent valde istället att själva agera som samordnare för att 

kunna använda sitt breda nätverk av skolor och förskolor och erbjuda aktiviteterna 

inom projektet och på ett effektivt sätt nå ut brett. De övriga tre samordnarna valdes ut 

för att få en en bra geografisk spridning och nå ut brett i Stockholms län. Samordnarna 

är Nynäshamns naturskola, Solna naturskola samt Södertälje naturskola. Håll Sverige 
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Rent har haft ett möte tillsammans med alla samordnare (13 augusti) för att ge dem 

verktyg för att stötta skolor och förskolor i miljöarbetet och erfarenheter och vad som 

händer i regionen gällande miljöarbetet i skola och förskola. Håll Sverige Rent har 

haft löpande kontakt och träffat samordnarna enskilt under resten av året och därför 

bedömdes det som rimligt med en träff istället för två som var avsett enligt planen. 

Om projektet löper vidare kommer en träff med samtliga samordnare att arrangeras i 

början av februari för att ta med erfarenheter från det första året av projektet och till-

sammans utveckla och anpassa arbetessätt och metoder inför 2014. 

 

Samordnarna har under projektet skapat nätverk med skolor och förskolor och arran-

gerat nätverksträffar för pedagoger. Under dessa träffar har det utbytts och spridits er-

farenheter, idéer och lärande exempel på hur miljöarbetet i verksamheten kan organi-

seras. Träffarna har varit mycket uppskattade och deltagarna har betonat vikten av det 

personliga mötet samt att få höra hur andra skolor och förskolor kommer över hinder 

och löser problem.  

Varje samordnare skulle enligt projektplanen arrangera två nätverksträffar var, men på 

grund av svårigheter att nå skolor och få dem att delta på nätverksträffarna (mer om 

dessa erfarenheter under rubriken slutsatser) så ställdes en träff in i Nynäshamn. Istäl-

let har Håll Sverige Rent haft gjort tre stycken nätverksträffar och därigenom är det to-

tala målet att utföra 6 nätverksträffar uppnått. 

 

- Skapa en lärande exempelbank på webben: 

För att ta fram en lärande exempel-bank har Håll Sverige Rent samarbetat med en 

webbyrå och under projektet tillsammans med dem byggt det digitala verktyget. Detta 

gjordes i samverkan med pedagoger som Håll Sverige Rent träffade inom projektets 

aktiviteter för att verktyget ska bli så målgruppsanpassad som möjligt. Verktyget är 

ännu inte publicerat på webben men kommer att finnas tillgängligt för skolor och för-

skolor i januari. 

 

Arbete med att ta fram lärande exempel har pågått parallellt med utvecklingen av 

verktyget. Exemplen har samlats in från Grön Flagg-nätverket, genom de träffar (ut-

bildningar, nätverksträffar) och övrigt kontakter Håll Sverige Rent eller samordnare 

har med skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Håll Sverige Rent har specifikt 

sökt exempel för att stötta de områden som innefattas av regionala utvecklingsplaner 

som exempelvis RUFS 2010. De lärande exemplen kommer att under början av 2014 

att formateras och grafiskt formas och sedan läggas in i det digitala verktyget. I de ex-

empel som tas fram har alla ett avsnitt som visar vilka av de nationella miljömål som 

kan kopplas till arbetet och hur exemplet bidrar med att nå dessa. 

 

Om projektet får en fortsättning kommer stor vikt läggas vid att sprida och marknads-

föra denna bank till skolor och förskolor i Stockholms län. Den exempelbank som ut-

vecklas är en grundläggande version men vi planerar att vidareutveckla verktyget när 

vi testat och utvärderat funktioner och innehåll med samordnare och skolor/förskolor. 

 

- Skapa mandat för miljöfrågor inom kommunen. Samverkan med tjänstemän och poli-

tiker. 

 

Inbjudningarna till de utbildningsseminarier som projektet har anordnat har varit 

öppna för alla skolor och förskolor, tjänstemän samt politiker i Stockholms län. Visst  
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erfarenhetsutbyte har skett mellan politiker/tjänstemän och skola/förskola men inte i 

den utsträckning vi hade hoppats. Håll Sverige Rents tidigare kontakter med politiker 

och tjänstemän visar att det finns ett intresse av att ta del av arbetet som sker inom 

skola och förskola. För att ta reda på i vilken form och på vilket sätt målgruppen skulle 

föredra att erbjudas erfarenhetsutbyte och information har en enkätundersökning ge-

nomförts. Resultatet av enkäten visar att en övervägande majoritet av de svarande är 

intresserad av en fysisk träff. Denna träff är planerad till mars/april 2014.  

 

De verksamheter som har Grön Flagg har en kontaktpolitiker vars syfte är att kommu-

nerna ska bli medvetna om hur skolor och förskolor lokalt bidrar till en hållbar ut-

veckling genom att arbeta med Grön Flagg. Under projekttiden har ett särskilt nyhets-

brev skickats till alla kontaktpolitiker i Stockholms län, bland annat med information 

om projektet. 

 

- Kommunikation 

Information om Stockholms läns landstings stöd till projektet har kommunicerats på  

följande sätt och vid följande tillfällen: 

* I nyhetsbrev i april till Håll Sverige Rents skolnätverk med 11 000 mottagare.  

* I särskilt utskick till skolor och förskolor i Stockholms län 

* I utskick/enkät till politiker och tjänstemän.  

* Inbjudningar till utbildningar som skickats till skolor och förkolor i Stockholms län.  

* Information om pågående projekt på Håll Sverige Rents webbplats.  

* Vid varje utbildningstillfälle har information lämnats om projektet och stödet från 

Sll (samt visat logotyp) samt information om regionala utvecklingsplaner och miljö-

mål. 

 

4. Resultat och effekter av projektet.  

 

Den projektansökan som skickades in baserades på att projektet skulle löpa i två år. 

Detta beroende på att resultaten för projektet samt effekterna är svåra att kunna följa 

upp på ett rättvist sätt på kortare tid.  

 

- Öka antalet skolor i Stockholms län med certifieringen Grön Flagg 

 

I dessa kommuner har vi utbildat lärare och pedagoger om miljöfrågor kopplat till reg-

ionala utvecklingsplaner, som exempelvis RUFS 2010, så de ser på vilket sätt deras 

arbete kan bidra i måluppfyllelsen. På samma sätt tänker vi oss att informera politiker 

och tjänstemän om framgångsfaktorerna vi sett i detta projekt samt hur skolan och för-

skolan kan hjälpa till i att uppnå de mål som fastställts lokalt och i regionen. 

 

I uppföljningen av aktiva Grön Flagg-skolor i Stockholms län kan vi se en signifikant 

ökning i nästan alla kommuner där vi under projekttiden genomfört aktiviteter. I några 

fall bedöms detta hänga ihop med initiativ, beslut eller satsningar i dessa respektive 

kommuner. Men Håll Sverige Rents erfarenhet visar att en kombination av beslut eller 

satsningar i en kommun tillsammans med stöd som exempelvis konkreta utbildnings-

seminarier från Håll Sverige Rent hjälper till att få igång arbetet på ett tydligt sätt. 

Detta har vi sett även i andra kommuner i Sverige. Det är dock för tidigt att kunna 

följa upp vilka konkreta effekter detta för med sig när det gäller måluppfyllelsen gäl-
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lande regionala miljömål och planer som exempelvis RUFS 2010 men det bör vi 

kunna redovisa efter slutförandet av fas 2 i början av 2015. 

 

 

5. Slutsatser. Redovisa erfarenheter, bra och dåliga som kan vara till nytta för andra. 

 

Vår erfarenhet under projektet har varit att det har fungerat väldigt väl att  

kommunicera och genomföra aktiviteter med förskolor i Stockholms län. Intresset har 

varit stort och våra insatser har genererat ett tydligt engagemang och utvecklat försko-

lornas miljöarbete. Möjligheterna att nå och sprida information till förskolorna har 

fungerat väldigt väl. Vi har haft kontakt med verksamhetschefer som i sin tur spridit 

information och inbjudningar till förskolecheferna. 

 

När det kommer till skolan har vi stött på en del hinder. Både HSR samt de  

naturskolor vi samarbetar med har samma erfarenheter. Det handlar dels om  

svårigheter att nå ut med information till berörda eftersom de avdelningschefer i 

stadsdelsförvaltningarna vi kontaktat inte vidarebefordrar information och erbjudan-

den vidare (de har tagit beslut på detta) till rektorerna. 

Men det största problemet är den höga arbetsbelastning som lärare har idag, med ett 

ökat fokus på bedömning för lärande, nationella prov, dokumentation och dyl. För-

hoppningsvis kommer detta delvis att åtgärdas under nästa år (fler förslag ligger för 

riksdagsbehandling och kommer troligen genomföras under våren 2014).  

Både grundskolans och gymnasieskolans läroplan ger ett tydligt uppdrag att integrera 

miljöfrågorna brett i undervisningen. Begreppet hållbar utveckling nämns mer än 30 

gånger i läroplanen för grundskolan och är också tydligt uttryckt i de kunskaper som 

lärare ska bedöma och betygsätta. Vår direktkontakt med skolor runt om i landet visar 

dock att mycket arbete återstår för att integrera miljöfrågorna i skolan. Skolverket har 

idag inget tydligt uppdrag att implementera och följa upp arbetet med miljö och håll-

bar utveckling trots att grundskolans läroplan ger ett tydligt uppdrag för detta.  

Skolledare och pedagoger efterlyser stöd för att nå läroplanernas mål. I de enkäter vi 

genomfört de senaste åren (2013 hade vi mer än 1600 svarande pedagoger) visar alla 

att pedagogerna önskar stöd i form av kompetensutveckling och nätverkande inom 

miljö och hållbarutveckling. Håll Sverige Rent kommer därför att göra en rad anpass-

ningar i projektet under år två förutsatt att vi får fortsatta medel för detta.  

Responsen har varit bra från förskolorna på de seminarier och nätverksträffar som Håll 

Sverige Rent och samordnarna har arrangerat under 2013. Därför vill Håll Sverige 

Rent under fas två fortsätta arbeta på samma sätt. När det gäller skolorna vill vi hitta 

en ny strategi för att lättare nå ut och få deltagare på träffarna. Som inledning skulle vi 

vilja kontakta de skolor vi har i Grön Flagg-nätverket och för att se hur vi kan anpassa 

utbildningssatsningen så mycket som möjligt till förutsättningarna som är skolan just 

nu. Det kan t.ex. innebära att vi itsället för seminarier och nätverksträffar åker ut till 

enskillda skolor som bjuder in personal från 2-3 skolor i närheten och anpassar inne-

hållet mer utefter vad de behöver och önskar (i enlighet med de mål som finns för pro-

jektet).  

Håll Sverige Rent har lång erfarenhet av utbildningsverksamhet och vår erfarenhet sä-

ger att det är ett ytterst effektivt sätt att få igång ett aktivt miljöarbete på skolor och 

förskolor.  
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Samarbetet med naturskolorna fungerar väldigt väl och det har varit en framgångsfak-

tor att använda naturskolornas redan existerande kontakter för att skapa nätverk och nå 

ut med projektets mål. Under 2014 vill Håll Sverige Rent att samarbetet fortsätter och 

nya nätverksträffar arrangeras samt att de nätverk som skapats upprätthålls.  

 

 

6. Ekonomi 

 

Håll Sverige Rent har inte haft några andra intäkter än projektstödet från Sll.  

 

När det gäller kostnader så har vi haft lägre externa kostnader är budgeterat på grund 

av att Håll Sverige Rent tog platsen som en av de fyra regionala samordnarna för utfö-

randet av nätverksträffarna. Detta beslut togs då vi efter samtal med samordnarna för-

stod att de endast kunde vara verksamma inom de kommuner där de verkar inom sin 

roll som Naturskolor. Fördelningen blev då att vi beslutade oss för att jobba med tre 

Naturskolor vi har ett väl utvecklat samarbete med samt att Håll Sverige Rent tog rol-

len som samordnare för övriga Stockholmskommuner. Kostnader för Håll Sverige 

Rents arbete som samordnare ligger nu istället på posten projektarbete. Dessutom tog 

Håll Sverige Rent en något större roll för planeringen och upplägget för nätverksträf-

farna än planerat. Detta efter dialog med samordnarna.  

 

Arbetet med exempelbanken har även det tagit mer tid från Håll Sverige Rent när det 

gäller kravspecifikation, användarvänlighet och utformning än planerat. Grundfunkt-

ionen för exempelbanken är färdigbyggd så att den kan börja fyllas med innehåll i ja-

nuari 2014. De initiala externa kostnaderna för exempelbanken har blivit något lägre 

än planerat då Håll Sverige Rent har utfört delar av detta arbete.  

 

Kostnaderna för resor och lokaler har även de blivit lägre då vi har kunnat hitta kost-

nadseffektiva lokaler och i många fall kunnat genomföra träffar kostnadsfritt via de 

lokaler som Naturskolorna har tillgång till. När det gäller resor så har projektet genom 

att Naturskolorna genomfört träffarna i sina lokaler inte haft andra reskostnader än 

med lokaltrafik. 

 

 

Intäkter  

250 000 kr (endast projektstödet från Sll)  

 

Kostnader 

Projektledning: 178 265 kr 

Projektarbete*: 319 439 kr 

Externt stöd för Naturskolor: 25 000 kr 

Lärande exempel webbplats: 35 000 kr 

Resor, lokaler, administration: 5 473 kr   

Övriga kostnader: 5 323 kr 

 

Totala kostnader: 568 500 kr 



Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor 

Projektets syfte var att stötta och stärka skolor och förskolor i deras miljöarbete och att initiera 
erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel. Håll Sverige Rent driver verktyget och certifieringen 
Grön Flagg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i skola och förskola. 
Verktyget är kostnadsfritt och idag är över 2600 skolor och förskolor anslutna i Sverige. Grön Flagg 
har använts i projektet som ett verktyg för att stärka miljöarbetet i skolor och förskolor.   

Projektet har framförallt fokuserat på tre områden: 

- Utbilda skol- och förskolepersonal, tjänstemän och kommunpolitiker 
- Utbilda samordnare som lokalt kan förankra projektet och hålla i lokala nätverk för lärare 
- Skapa en sökbar samling av aktiviteter och lektionsupplägg kring hållbar utveckling på 

webben 

Beskrivning av några aktiviteter inom projektet 

Samverkan och utbildning  
Under projektet har Håll Sverige Rent arrangerat en rad seminarier kring hållbar utveckling, Grön 
Flagg och miljömålen, för pedagoger, rektorer och förskolechefer. Totalt har över 900 deltagare 
kommit på seminarierna under projekttiden.  
Ett samarbete har också skett med Nynäshamns Naturskola, Solna Naturskola och Naturskolan i 
Södertälje. Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och inspiration har anordnats av Naturskolorna och 
Håll Sverige Rent. Några av träffarna har haft speciellt fokus på en giftfri skola och förskola.  
 
Håll Sverige Rents exempelsamling och matriser 
Arbete med att ta fram lärande exempel har pågått parallellt med utvecklingen av ett sökverktyg och 
en exempelbank. Exemplen har samlats in från Grön Flagg-nätverket, genom de träffar (utbildningar, 
nätverksträffar) och övrigt kontakter Håll Sverige Rent eller samordnare har med skolor och förskolor 
i Stockholmsområdet. Dessa finns nu att hämta i Håll Sverige Rents exempelsamling, 
www.hsr.se/exempelsamling. 
Matriser med kopplingar mellan skolors utvecklingsområden inom Grön Flagg, grundskolans läroplan 
och Stockholms läns miljöarbete (RUFS) ha också tagits fram under projektet.  
 
Ökad måluppfyllelse 
Genom alla ovanstående aktiviteter bidrar projektet till ökad måluppfyllelse för bland annat RUFS 
2010, miljöutmaning 2016, skolans och förskolans läroplan samt de svenska miljökvalitetsmålen.      
Främst har projektet gett pedagoger verktyg för att arbeta med områdena klimateffektivt-, 
resurseffektivt- och hälsofrämjande miljöarbete (miljöutmaning 2016). Utifrån en enkät som 
skickades till alla Grön Flagg-verksamheter (1454 svaranden) uppger 95 % att Grön Flagg ger ett 
aktivt hållbarhetsarbete. 77 % anger att deras arbete med Grön Flagg har lett till ökad kunskap om 
energi och klimat, 92 % till ökad kunskap om återvinning och 88 % till ökad kunskap om hälsa. Bland 
lärare i skola och förskola uppger 57 % att de känner till de svenska miljökvalitetsmålen.  
Projektet har bidragit till att 118 skolor och förskolor har anmält sig till Grön Flagg i Stockholms län 
under 2013 och 2014 och antalet Grön Flagg-verksamheter har ökat i 16 kommuner av 26. 
 
Miljönyttan för projektet är att fler barn och unga kommer att arbeta kontinuerligt och 
handlingsinriktat med frågor kopplat till miljö och hållbar utveckling. I förlängningen kan detta arbete 
ge samhällsmedborgare som har handlingskompetens och framtidstro gällande miljö och hållbar 
utveckling. Genom att projektet underlättar erfarenhetsutbyte räknar Håll Sverige Rent med att 
projektets aktiviteter sprids mellan skolor och förskolor i fler kommuner. 

http://www.hsr.se/exempelsamling


Projekt ”Dina 2000 kvadratmeter – kunskap, inspiration och pedagogik för en hållbar 
matproduktion”. Dnr: LS 1310-1220 

Sammanfattning av projektet ”Dina 2000 kvadratmeter – kunskap, 

inspiration och pedagogik för en hållbar matproduktion” med 

diarienummer LS 1310-1220  

Avsändare: Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet, organisationsnummer 815600-8008. 

Inledning 

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet har under 2014 (projekttid: maj 2014-februari 

2015) erhållit 212 000 kronor i miljöbidrag för projektet ”Dina 2000 kvadratmeter – 

kunskap, inspiration och pedagogik för en hållbar matproduktion” (nedan Dina 2000 

kvadratmeter).  

Övriga finansiärer av projektet har varit Studiefrämjandet Riksförbundet, Studieförbundet 

Söderort, Klockargården, stiftelsen EIR och Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet.  

Sammanfattning av Dina 2 000 kvadratmeter under 2014 

Om världens åkermark fördelas rättvist har vi 2 000 kvadratmeter per person att livnära 

oss på. Men i Sverige förbrukar vi det dubbla. Den pedagogiska trädgården Dina 2 000 

kvadratmeter i Södertälje visar – praktiskt, konkret och pedagogiskt – att just 2 000 

kvadratmeter räcker gott att leva på.  

Dina 2 000 kvadratmeter är flera verksamheter i en: en professionellt skött odling som 

bidrar till reducerad övergödning av Östersjön, en plats för pedagogiskt arbete, ett 

besöksmål för ”spontanbesökare”, en plats för fester, workshops och visningar, en arena 

för påverkansarbete och - inte minst - en plats för social utveckling.  

Aktiviteterna i anknytning till trädgården under 2014 har täckt ett brett spann och 

inkluderat gökotta, så- och planteringsdag, rosworkshop, undervisning/besök av förskole- 

och skolklasser, visningar för norska kockar, hållbarhetskonsulter, Komvux-studenter, 

måltidsekologer och ST-läkare, salva-workshops, fröodlingskurs, skördefest, 

mjölksyrningsworkshop samt deltagande i Skillebyholms Höstmarknad, matmarknaden 

”Smakrika Södertälje”, och mycket annat.  

Vissa aktiviteter har varit öppna för allmänheten, andra inte. 

De aktiviteter vi genomfört har lockat många deltagare/besökare: 

 Ca 20 pedagoger och ca 175 elever (10 klasser/grupper) har deltagit i pedagogiska 

aktiviteter. Flera av dem har varit i trädgården mer än en gång.  

 Ca 160 personer har besökt trädgården vid organiserade studiebesök. 

 Ca 110 personer har deltagit i våra egna publika workshops och events samt ”Öppen 

fredag” då allmänheten bjudits in att arbeta i trädgården. 

 6 ungdomar har gjort feriepraktik (2 ungdomar i taget à 3 veckor) i trädgården i 

samarbete med Södertälje kommun. 

  Ett antal hundra "spontanbesökare" har vistats i trädgården.  

Därutöver har vi nått exponering på Skillebyholms Höstmarknad i september samt för 

tusentals människor under matmarknaden ”Smakrika Södertälje” som genomfördes 

under 3 helger i augusti och september i centrala Södertälje. 

Dina 2 000 kvadratmeter har stor potential som pedagogisk och kommunikativ arena, 

och vi vill i framtiden utveckla trädgården som "lärocenter" för hållbar, lokal 

matproduktion. 



Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län vill öka takten av klimatsmart omställning och åstad-
komma utsläppsreduktioner av fossil koldioxid som är kritisk för framtida generationer.  
Skärgårdsstiftelsen genomför därför under 2014 en förstudie finansierad med medel från 
Stockholms Läns Landstings miljöanslag och Europeiska regionala utvecklingsfonden bevil-
jad av Tillväxtverket.
 
Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att ta fram en ansökan till EG:s struk-
turfondprogram 2014-2020 som gör det möjligt för Skärgårdsstiftelsen att installera koldi-
oxid teknik där bl a ett marint strömningskraftverk som nyttjar undervattensströmmar för 
att producera el ingår. 
 
Målgruppen vid ett genomförandeprojekt är besökare på Skärgårdsstiftelsens områden samt 
dess entreprenörer, installatörer, utvecklare och återförsäljare av klimatsmart teknik.
 
Framtida projektets långsiktiga mål är att:
• drastiskt reducera Skärgårdsstiftelsens bidrag till växthuseffekten
• skapa möjligheter för energitekniska innovationer
• minska driftkostnaderna för Skärgårdsstiftelsen entreprenörer
• förlänga skärgårdssäsongen för besöksnäringen
• etablera miljöfond

Koldioxidbesparande omställning

Bengt Lyngbäck
Projektkoordinator

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm
Besöksadress: Svensksundsvägen 5, Skeppsholmen
Mail: bengt.lyngback@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-440 56 00, Direkt nr: 070 – 659 16 50, 379 27 55
www.skargardsstiftelsen.se
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Projekt Landsorts Kulturum och Kunskapsstation 
(LS 1403-0271) -slutredovisning 
 

 

 

Sammanfattning för kontorets hemsida 
 

Projektet drevs under 2014 som en del i ett långsiktigt arbete för att förverkliga en idé om 

ett Landsorts Kulturum och Kunskapsstation, ett center för maritimt arv och miljö, vars 

utgångspunkt är att vara ett attraktivt och känt besöksmål för turister såväl som för skolor 

och forskare. Därmed ska säkras ett större underlag för verksamheter, jobb och fastboende 

på Landsort. Projektets speciella delmål var att med hjälp av relevanta kompetenser - 

museiexpertis, arkitekter och sakkunniga inom det maritima arvet - få till stånd en genom-

arbetad plattform för konceptet och grundläggande tillstånd för en ny typ av byggnation i 

yttersta skärgården. Projektet har i sin svenska del finansierats främst av Stockholms Läns 

Landsting, med bidrag även från Nynäshamns kommun och Länsstyrelsen i Stockholm. 

 

Projektet har haft en andra del i ett motsvarande konceptutvecklingsprojekt med basen i 

EUs Östersjöstrategi. Landsort (föreningen LSMC) har under året varit lead partner för 

projektet Routes to the Baltic Maritime Heritage (www.viabal.eu) i syfte att knyta 

samman flera platser runt Östersjön med samma behov som Landsort och med snarlika 

ambitioner. Delmålet i det arbetet har varit att få fram ett koncept som i sin förlängning 

ska kunna klassificeras som ett EU Flagship in Tourism. Projektet har i denna del under 

året finansierats av EU Seed Money Facility i Rostock. 

 

För den Landsortsspecifika delen ledde projektet fram till ett samlat koncept, visualiserat 

med miljöbeskrivningar, översiktliga ritningar, byggmodell, landskapsbilder, presenta-

tionsmaterial och, framför allt, en konceptuell beskrivning av centrets verksamhetsidé 

och utformning - ”KIKA på Landsort”, en kunskapsportal till Landsort och Östersjön. 

 

I november beviljade länsstyrelsen, efter samråd också med Nynäshamns kommun, dis-

pens från strandskyddsbestämmelserna för det tänkta centret.  

 

För den EU-specifika delen har arbetet under 2014 lett fram till ett utarbetat koncept, med 

preliminärt  sju länder inblandade och med en uppläggning i fem sk work packages. 

Under 2015 avses detta koncept utgöra underlag för gemensamma ansökningar inom t ex 

InterReg programmen. 

 

 

 

 

http://www.landsort.com/
mailto:lsmc@landsort.com
http://www.viabal.eu/
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