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2016-05-10
Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2016/129

Miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt miljöutmärkelsen ”Grön
Flagg”, motion från Bo Leinerdal (V) – yttrande till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till barn- och ungdomsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1

Motionen avslås.

Ärendet i korthet

En motion har inkommit till kommunfullmäktige där Bo Leinerdal (V), Annica
Nilsson (V), Hamid Nakhaeizadeh (V) och Naile Aras (V) föreslår att kommunen
aktivt ska arbeta för att samtliga förskolor och grundskolor blir miljöcertifierade
enligt Grön Flagg.
I dagsläget arbetar kommunens samtliga för- och grundskolor aktivt och långsiktigt
för en hållbar utveckling enligt Järfälla kommuns miljöplan med miljödiplomering
som verktyg. Miljöarbetet innefattar bland annat policys och riktlinjer och bedrivs
inom olika områden. Uppföljning sker kontinuerligt via miljörevisioner och beviset
på genomfört arbete är ett miljödiplom.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom enheterna
redan idag arbetar på ett bra och väl förankrat sätt med hållbarhetsfrågor enligt
kommunens egen miljödiplomering.

Handlingar

1.
2.

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-10
Motion från Bo Leinerdal (V) med flera, 2016-03-24

Miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt miljöutmärkelsen Grön Flagg - 05 1 Miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt miljöutmärkelsen Grön
Flagg svar på remiss från Kommunstyrelsen Dnr Bun 2016-129 (tjänsteskrivelse)
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Bakgrund

Bo Leinerdal (V), Annica Nilsson (V), Hamid Nakhaeizadeh (V) och Naile Aras (V)
skriver i sin motion om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling och att det är
viktigt att bli medveten tidigt för att förstå sin egen påverkan och uppnå förändring.
”Det vi lär oss som barn bär vi ofta med oss i hela livet”.
Mot bakgrund av dessa konstateranden anser motionärerna att det är viktigt att
Järfälla kommuns samtliga förskolor och grundskolor arbetar aktivt för en hållbar
utveckling. Håll Sverige Rent marknadsför ett sätt att arbeta, Grön Flagg, som är ett
verktyg anpassat efter läroplanen och som bygger på handlingsinriktat arbete. Den
gröna flaggan används som ett synligt bevis på certifiering. Motionärerna vill att
kommunfullmäktige beslutar att kommunen aktivt ska arbeta för miljöcertifieringar
enligt Grön Flagg.
Vidare hänvisar de till ett antal skrivningar i Järfälla kommuns förslag till ny
miljöplan och påtalar att förslaget innehåller väldigt lite gällande förskola och skola.
Man anser att ”är det någonstans man bör prioritera, för att långsiktigt nå
grundteserna i planen, så är det just med barn och ungdomar”.

Analys

Barn- och ungdomsförvaltningen delar uppfattningen att hållbarhetsarbete är viktigt.
Därför arbetar kommunens förskolor och skolor idag aktivt för en hållbar utveckling.
Detta är en viktig del i det pedagogiska arbetet för att fostra medvetna och kunniga
barn och ungdomar. Arbetet bedrivs inom ramen för Järfälla kommuns miljöplan
med miljödiplomering som verktyg och beviset på genomfört arbete är miljödiplom
som årligen delas ut efter godkänd revision.
Järfälla kommuns miljödiplom är ett verktyg för att minska kommunens
miljöpåverkan. Förvaltningarnas miljödiplom innefattar bland annat policys och
riktlinjer som ligger till grund för enheternas lokala arbete. Gemensamt är att alla
förvaltningar arbetar mot kommunens övergripande miljöplan. En del av
dokumentationen sker endast på förvaltningsnivå för att minska belastningen på
enheterna. Men det praktiska arbetet sker på respektive enhet.
Stiftelsen Håll Sverige Rent använder sig av certifieringssystemet ”Grön Flagg” där
arbetsmaterialet, precis som motionärerna skriver, är speciellt utvecklat och anpassat
för förskolor och skolor. Mycket av Grön flaggs material kan man använda i
verksamheterna utan att certifiera sig. Till exempel när man upprättar miljömål kan
man använda deras eller andra bra organisationers material. Dock anser Barn- och
ungdomsförvaltningen att det blir ett administrativt dubbelarbete om enheterna ska
arbeta med både Järfälla kommuns egen miljödiplomering samt certifiera sig enligt
Grön Flagg.
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Barnkonsekvensanalys

Förvaltningens hållbarhetsarbete berör våra barn och unga i stor grad. Både i det
aktuella praktiska arbetet samt av de förmodade positiva framtida förändringarna.
De flesta av våra barn och unga tycker att de projekt som bedrivs inom ramen för
hållbarhetsarbetet är roliga och intressanta. De deltar aktivt och därför är
förhoppningen att arbetet, förutom förbättringar inom miljöområdet, också ska fostra
medvetna och kunniga barn och ungdomar som bär med sig sina kunskaper genom
hela livet.
I det aktuella ärendet har barn och unga inte fått uttrycka sin mening därför att frågan
om vilket certifieringssystem som ska förordas vid hållbarhetsarbetet inte är av den
art som barn förväntas kunna svara på.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningens samtliga för- och grundskolor arbetar redan idag
på ett bra och väl förankrat sätt för en hållbar utveckling. Detta enligt Järfälla
kommuns miljöplan med miljödiplomering som verktyg. Miljöarbetet innefattar
bland annat policys och riktlinjer och bedrivs inom olika områden. Uppföljning sker
kontinuerligt via miljörevisioner och beviset på genomfört arbete är ett miljödiplom.
Om enheterna ska arbeta med både Järfälla kommuns egen miljödiplomering samt
certifiera sig enligt Grön Flagg är risken att det blir ett administrativt dubbelarbete.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. Det finns inget
behov av ytterligare ett certifieringssystem.
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