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Dnr Bun 2015/340

Förslag till reviderad miljöplan
Ett förslag till reviderad miljöplan har utarbetats. Kommunstyrelsen beslutade den 14
december 2015 att förslaget skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunala
bolag för yttrande, Dnr Kst 2015/460.
Barn- och ungdomsförvaltningen har varit delaktig i utarbetandet av den reviderade
miljöplanen och anser att förslaget till den reviderade miljöplanen ligger i linje med
förvaltningens miljöarbete. Miljöplanen är under framtagandet analyserad utifrån
förvaltningens perspektiv och det mesta som berör förvaltningen i Miljöplanen finns
med i handlingsplanen för giftfria för- och grundskolor, samt i arbetet som sker inom
ramen för Miljödiplomeringen.
Förvaltningen vill dock särskilt belysa följande punkter i Miljöplanen som i högre
påverkar Barn-och ungdomsförvaltningen:
Miljömål
Giftfri vardag
Andelen ekologiskt producerade livsmedel inom för- och grundskola berörs i
handlingsplanen för giftfria för- och grundskolor. Målnivån överensstämmer med
Miljöplanens och är analyserad inom förvaltningen. Bedömningen är att den ligger
på en rimlig nivå och arbetet pågår redan genom olika insatser inom förvaltningen.
Dock är det troligt att målet medför ökade kostnader för förvaltningen vilket bör
beaktas.
Styrning och uppföljning
Miljömål och budget
Förvaltningens handlingsplan är tidsatt på de punkter som anses vara rimliga att
genomföra ur ekonomisk synpunkt. Barn- och ungdomsnämnden uppdras i
Miljöplanen att ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras inom aktuell
budgetperiod. Viktigt är att belysa att om planerade åtgärder i handlingsplanen för
giftfria för- och grundskolor samt Miljöplanen ska kunna genomföras enligt tidplan,
så måste de ekonomiska konsekvenserna först ses över.
Miljöutbildning
Kravet på att all personal ska ha genomgått grundläggande miljöutbildning finns
också inom ramen för Miljödiplomeringen och berörs även i förvaltningens
handlingsplan.
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Utbildningen genomförs idag av Järfälla kommuns miljödiplomerare, men antalet
utbildningstillfällen är begränsat. Barn- och ungdomsförvaltningen har många
anställda och en viss personalomsättning. För att förvaltningen ska kunna utbilda sin
personal i högre takt krävs att möjligheten till utbildningens genomförande förenklas.
Det är ett önskemål från förvaltningen att utbildningen kan genomföras internt inom
ramen för den ordinarie verksamheten t.ex. vid arbetsplatsträffar eller som digital
utbildning. Då kan utbildningstakten inom förvaltningen ökas.
Indikatorer för respektive målområde
Minskad klimatpåverkan och giftfri vardag
Det är viktigt att målen i Miljöplanen blir väl kända inom Järfälla kommuns olika
verksamheter. T.ex. måste kommunens resepolicy bli känd så att alternativa
färdmedel lyfts fram och utnyttjas som första hands val. Verksamheterna bör också
uppmanas och medel avsättas till att i högre grad genomföra riktade aktiviteter och
tävlingar som syftar till att nå de utsatta målen. Exempel på detta inom Barn- och
ungdomsförvaltningen kan vara ”Matsalskampen”, en tävling vars syfte är att öka
kunskapen och engagemanget kring miljöfrågor och minskat matsvinn. Tävlingen
”Gå- och cykla till skolan” är ett annat exempel, som syftar till att främja hälsan hos
barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas
närmiljöer.
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