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Miljöarbetet inom kompetensförvaltningens enheter
Bakgrund

I samband med kompetensnämndens sammanträde i december 2015, gav nämnden i
uppdrag åt kompetensförvaltningen att årligen återkomma med lägesrapporter om
miljöarbetet inom förvaltningens enheter (Kon 2015-12-09 § 92). Det är som svar på
detta uppdrag, som förvaltningen nu presenterar denna rapport för det aktuella miljöläget samt genomförda och planerade åtgärder.

Aktuellt miljöläge

Kompetensförvaltningen miljödiplomerades i augusti 2016 enligt Järfälla kommuns
miljöledningssystem. Denna miljödiplomering ersätter den tidigare certifieringen av
enskilda enheter, och innebär att samtliga enheter inom förvaltningen jobbar med
miljöfrågor i enlighet med miljöledningssystemet (se bifogad sammanställning av
miljömål). Varje enhet ska ha en egen utbildningsplan för att säkerställa att samtliga
anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning, och detta är ett område
som förvaltningens miljögrupp har lagt speciellt fokus på under 2016. Förvaltningen
kan nu konstatera att dessa planer är upprättade, och att alla medarbetare har genomgått utbildningen.
Miljögruppen består av representanter från alla kompetensförvaltningens enheter,
och leds av förvaltningens miljösamordnare. En av de största fördelarna med
miljögruppen är att enheterna i detta forum kan dela med sig av tips till varandra,
t.ex. om metoder för att få som många som möjligt engagerade i miljöarbetet.
Gruppen är även ett forum för att organisera gemensamma satsningar, både förvaltnings- och kommunövergripande.
En stor miljöpåverkan inom kompetensförvaltningens verksamhet är skolbespisningen inom gymnasieskolan. För att minska matavfallet och koldioxidutsläppen har
gymnasiet alltid minst två maträtter, varav den ena alltid är vegetarisk, samt ett stort
utbud på salladsbordet. Precis som för- och grundskolorna har gymnasiet även en
helvegetarisk dag i veckan, vilket innebär att båda rätterna den dagen är vegetariska.
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Från 2016-01-01 – 2016-09-30 har gymnasiet handlat 41 % ekologiska/kravmärkt
livsmedel. På kommunövergripande nivå har det även bildats en ny projektgrupp för
samordnade varuleveranser. Kompetensförvaltningen deltar i projektet, som även
väntas ha stor påverkan i förvaltningens arbete med giftfri gymnasieskola.
Genomförda åtgärder under 2016

Kompetensförvaltningen har under 2016 arbetat efter handlingsplanen för giftfri
gymnasieskola (se bifogad handlingsplan), och förvaltningens miljömål. Därutöver
har förvaltningen arbetat med:
Miljödag: Den 18 februari jobbade samtliga enheter på kompetensförvaltningen med
miljöfrågor. På gymnasiet visade vi eleverna hur och vad vi sorterar på skolan. Under
året kan köket konstatera att matavfallet minskade trots att antalet lagade portioner
ökade.
Matråd: Två gånger under året hölls matråd, men med bristande uppslutning från
eleverna. Kostkonsulenten deltar vid behov, men elevinflytandet gällande skolmaten
sker huvudsakligen per andra kommunikationsformer, så som e-post och besök.
Trafikantveckan: Den 16-22 september genomförs en europeiskt samordnad
aktivitet (European Mobility Week) som ger draghjälp att lyfta fram åtgärder som
underlättar och uppmuntrar till hållbara resor och transporter. Varje år har kampanjen
ett tema och en slogan. 2016 var temat att lyfta fram att miljö och ekonomi ofta går
hand i hand. I år deltog 82 svenska kommuner. I den samlade kampanjen deltog
sammanlagt 2428 städer & kommuner från 51 länder, vilket är ett nytt rekord i antal.
Kompetensförvaltning deltog i aktiviteter. Biovisning av Bikes vs Cars för skol- och
gymnasieelever på biografen Falken lockade till sig SFI-klasser och gymnasieklasser. Resepolicyn gäller på förvaltningen, det finns SL-kort för utlåning på
enheterna och lånecykel med hjälm.
Planerade åtgärder under 2017

Giftfri gymnasieskola: Arbetet enligt kompetensförvaltningens handlingsplan för
giftfri gymnasieskola fortsätter under 2017.
Miljömål 2017: Just nu utarbetar miljögruppen nu miljömål för 2017-2018, som
kommer att beslutas i kompetensnämndens sammanträde i april 2017. Nuvarande
miljömål för 2016-2017 gäller fram tills nya miljömål för 2017-2018 antas.
Amnestidagen på Järfälla gymnasium: Den 26 januari 2017 diskuterar socialt
ansvarstagande i enighet med våra miljömål.
Miljödag för kompetensförvaltningens enheter: Den 17 mars 2017 hålls denna
informationsdag inom kompetensförvaltningen.
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Slutsatser

Kompetensförvaltningens bedömning är att det systematiska miljöarbetet inom
förvaltningens enheter fungerar bra. De handlingsplaner som utarbetats och beslutats
av kompetensnämnden följs och resultat uppnås utifrån detta. Under det gångna året
har satta miljömål uppnåtts, och nya har satts upp. Kompetensförvaltningens
miljögrupp arbetar vidare enligt årshjulet för miljöarbete.
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