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2016-05-24
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/68
Förslag till remissvar gällande motion om miljöcertifiering enligt
miljöutmärkelsen Grön Flagg
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1. Kompetensnämnden godkänner remissvaret och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet

Kompetensnämnden har per remiss från kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sin
mening om en motion från Bo Leinerdal m.fl. (V) att miljöcertifiera för-, grund- och
gymnasieskolor i Järfälla kommun enligt konceptet Grön Flagg.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att Grön Flagg har sin främsta
styrka i att konceptet bygger på elevernas delaktighet i miljöarbetet. Det finns
förutsättningar att införa det som ett komplement till den befintliga
miljödiplomeringen, eller att ta inspiration från Grön Flagg i utvecklingen av
densamma. Men just eftersom det redan finns ett system och en organisation för
miljöarbetet i gymnasieskolan, så rekommenderar förvaltningen inte ett kategoriskt
införande av Grön Flagg.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse: Förslag till remissvar gällande motion om miljöcertifiering
enligt miljöutmärkelsen Grön Flagg
2. Förslag till remissvar: Remissvar gällande motion om miljöcertifiering enligt
miljöutmärkelsen Grön Flagg
3. Remiss: Miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt miljöutmärkelsen ”Grön
Flagg” – motion från Bo Leinerdal (V) för beredning (Dnr Kst 2016/82)

Kompetensförvaltningen
Kansliet
Patrik Thorson, utredare
Telefon: 08-580 284 47 (direkt)
E-post: patrik.thorson@jarfalla.se

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
Webbplats: www.jarfalla.se
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Redogörelse
Kort om den befintliga miljödiplomeringen1

För närvarande tillämpar Järfälla kommun en miljödiplomering enligt Svensk
Miljöbas. Diplomeringen är inte bara tillgänglig för skolor och andra kommunala
verksamheter, utan även för företag utanför kommunorganisationen. Konceptet
bygger på de nationella miljömålen, som genom politiska beslut i Järfälla kommun
kanaliseras till miljömål som alla verksamheter bidrar till att uppnå.
Miljödiplomeringen säkerställer att verksamheterna bidrar till målen, genom att
organisation och handlingsplaner upprättas. Själva diplomeringen är Järfälla
kommun själva utfärdare av, under kravställning från Svensk Miljöbas. Med start
år 2016 är det inte längre de enskilda verksamheterna som diplomeras, utan
förvaltningarna som de ingår i. Likaledes frångår miljödiplomeringen de olika
nivåer – brons, silver och guld – som tidigare utgjort graderingen.
Kort om miljöcertifieringen Grön Flagg2

Miljöcertifieringen Grön Flagg är den svenska grenen av konceptet Eco-Schools,
och administreras av stiftelsen Håll Sverige Rent. Konceptet kräver ingen politisk
förankring, vilket gör att skolverksamheten kan initiera en certifiering inom ramen
för det egna miljöarbetet. Det består dels av ett verktyg för att arbeta pedagogiskt
med miljöfrågor, och dels av en certifiering för den enskilda skolverksamheten.
Verktyget är uppbyggt omkring läroplanerna, för att göra miljöarbetet till en del av
elevernas vardag, men är även upphängt i de nationella miljömålen i Sverige och det
finns även möjlighet att arbeta utifrån lokala miljömål. Den enskilda skolenheten
formulerar en handlingsplan, där egna utmaningar konkretiseras. Efter 6-18 månader
ska resultaten av arbetet återrapporteras till Håll Sverige Rent för certifiering.
Analys
Jämförelse mellan systemen

Den uppenbara skillnaden mellan systemen, att Järfälla kommun för närvarande
tillämpar diplomering medan Grön Flagg erbjuder certifiering, bedömer
kompetensförvaltningen som tämligen obetydligt. Anledningen till detta är att de
kvalitetssäkrande momenten, som definitionsmässigt skiljer en certifiering från en
diplomering, numera även ingår i Järfälla kommuns miljödiplomering. Därmed är det
mer relevant att jämföra innehållet i de båda systemen.
Ur ett pedagogiskt perspektiv har Grön Flagg ett större fokus på elevernas
medverkan, än vad det befintliga systemet för miljödiplomering har. Detta beror på
1

Sammanställd information från Järfälla kommuns externa webbplats gällande miljödiplomeringen
[https://www.jarfalla.se/underwebbar/miljodiplom/startsidan/om-miljodiplom.html] och Svensk
Miljöbas hemsida [http://svenskmiljobas.se/], läst 2016-05-18.
2
Samanställd information från stiftelsen Håll Sverige Rents Guide till Grön Flagg Skola
[http://www.hsr.se/sites/default/files/guide_gf_skola_med_bilagor.pdf], läst 2016-05-18.
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att miljödiplomeringen är utformad för att passa alla typer av verksamheter, medan
Grön Flagg är avgränsat till skolverksamheter.
I fråga om förankring, så är skillnaden uppenbar. Järfälla kommuns befintliga
miljödiplomering är mycket väl förankrad i kommunorganisationen genom beslut,
styrdokument och intern kännedom om konceptet. Grön Flagg har av uppenbara skäl
inte samma förankring i kommunorganisationen, men kan hängas upp i de befintliga
lokala miljömålen.
Ekonomiska överväganden

Utifrån jämförelsen mellan systemen är kompetensförvaltningens bedömning att det
inte är aktuellt att ersätta den befintliga miljödiplomeringen, men att Grön Flagg
skulle kunna utgöra ett komplement i vissa hänseenden. Därmed blir ekonomiska
överväganden aktuella.
Arbetsmaterial och certifiering enligt Grön Flagg är kostnadsfritt, även om själva
flaggan kostar 250 kr. Den stora kostnaden är istället kopplad till arbetstid för att på
ett seriöst sätt arbeta enligt konceptet. Eftersom det redan idag finns en organisation
för miljödiplomering, så är stora delar av arbetet redan gjort. Dock bedömer
förvaltningen att det pedagogiska upplägget inom Grön Flagg skulle innebära att fler
medarbetare skulle behöva engageras i arbetet, med ökade kostnader som följd.
Barnkonsekvensanalys

Frågan om miljöcertifiering påverkar i hög grad eleverna inom gymnasieskolan, och
därför förespråkar kompetensförvaltningen att eleverna borde göras delaktiga vid ett
eventuellt införande av Grön Flagg.
Slutsatser

Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att Grön Flagg har sin främsta
styrka i att konceptet bygger på elevernas delaktighet i miljöarbetet. Det finns
förutsättningar att införa det som ett komplement till den befintliga
miljödiplomeringen, eller att ta inspiration från Grön Flagg i utvecklingen av
densamma. Men just eftersom det redan finns ett system och en organisation för
miljöarbetet i gymnasieskolan, så rekommenderar förvaltningen inte ett kategoriskt
införande av Grön Flagg.
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