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Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2018/39
Miljöarbetet inom kompetensförvaltningens enheter
Bakgrund

I samband med kompetensnämndens sammanträde i december 2015, gav nämnden i
uppdrag till förvaltningen 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

Gymnasiet har, precis som för- och grundskola, en helvegetarisk dag i veckan vilket
innebär att båda rätterna den dagen är vegetariska.
Från 2017-01-01 till 2017-12-01 har gymnasiet handlat 38 procent ekologiska
/kravmärkta livsmedel. Vi levererar mat även till sex olika grundskolor. Gymnasiets
kök tillverkar 3 200 portioner mat var av 1 300 portioner till gymnasiet. Många från
Kompetenscentrums verksamheter väljer också att äta på Järfälla Gymnasium.
Järfälla gymnasium har matråd fyra gånger per år. Kostkonsulenten kommer att
kunna delta på möten vid behov. Eleverna kommer även under våren kunna vara med
och påverka höstens matsedel.
Giftfri gymnasieskola: Alla enheter tänker på att handla giftfritt vid nyanskaffning.
Här behövs hjälp av inköpsavdelningen så att det kommer finnas mer giftfria
produkter i vår avtalskatalog. Detta kommer beröra kompetensförvaltningens
samtliga verksamheter i framtiden, och av den andledningen jobbar enheterna redan
för det.
En ny projektgrupp har tillsatts för att arbeta med samordnade varuleveranser.
Kompetensförvaltningen deltar i projektet.
Enheterna har uppdaterat samtliga kemikalielistor och plockat bort allt som inte
används.
Miljödagen på kompetensförvaltningen den 17 mars 2017. Samtliga enheter jobbade
med miljöfrågor denna dag. På gymnasiet visade vi eleverna hur och vad vi sorterar
på skolan. KomTek tog upp vikten av miljöarbetet med sina deltagare.
Kompetencentrum ordnade med bättre möjlighet att sortera för eleverna. Lärcentrum
arbetade med miljöfrågor denna dag.
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Kompetensförvaltningen har Miljödiplom enligt Svensk miljöbas, vilket innebär att
samtliga verksamheter på förvaltningen jobbar med miljöledningssystemet Svensk
miljöbas.
En utbildningsplan för miljöutbildning är upprättad och samtliga medarbetare har
genomgått en grundläggande miljöutbildning. Det ska finnas olika utbildningsalternativ, t.ex. webbutbildning som nu är aktuell, och även eleverna ska komma åt
den, för att kunna få ut ett Miljödiplom.
Information om att välja minst giftiga datorer/telefoner vid nyinskaffning måste ske i
samarbete med IT-avdelningen
Hållbar utveckling ingår i alla kursplaner enligt läroplanen.
Den förvaltningsövergripande miljögruppen med representanter från alla verksamheter har gjort ett bra arbete. En stor fördel med gruppen är att deltagarna kan dela
med sig med tips till varandra om hur vi har gått tillväga för att få som många som
möjligt engagerade i miljöarbetet.
Genomförda åtgärder under 2017



Kompetensförvaltningen genomförde aktiviteter med elever vid Järfälla
Gymnasium och Järfälla Lärcentrum.



Trafikantvecka: Trafikantveckan den 16-22 september är en europeisk
samordnad aktivitet ( European Mibility Week) som ger draghjälp åt att lyfta
fram åtgärder som underlättar och uppmuntrar till hållbara resor och transporter.
Tio cyklar delades ut till elever och personal under trafikveckan.
Arbetsmarknadsenheten donerade cyklarna.



Matsal - minskning av matavfall trots ökning av antalet lagade portioner.



Forskare föreläste om klimatet för Järfälla gymnasiums elever och för
allmänheten.



Arbetsmarknadsenheten, gymnasium, KomTek och Serviceenheten samkör
transporter i den mån det är möjligt.



Amnestydagen den 26 januari 2017, i enlighet med våra miljömål.

Planerade åtgärder under 2018



Våra elever kommer hålla i miljödagen 2018



Vi planerar för att arbeta med Återbruksarbete bl.a. inom Arbetsmarknadsenheten



Vi ska ta emot praktikanter och sommarjobbare. Samma som förra året.

Slutsatser

Förvaltningen nådde miljömålen som sattes upp och har satt upp nya mål för 2018.
Kompetensförvaltningens miljögrupp arbetar vidare med miljöarbetet tillsammans
med våra miljömedvetna elever och deltagare.
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