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Protokollstyp

Beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium

Tid och plats

2017-10-23 kl 14-15 Drabantrummet

Ordförande

Aphram Melki

Ledamöter

Anders Fogeby, Björn Lindfors (miljö- och bygglovsnämnden)
Amanda Palmstierna och Björn Falkeblad (tekniska nämnden)

Ärenden
Beredningen inleddes med en presentation av de inkomna nomineringarna. Nedan
listas en förkortad summering.
1. Leena Cronelöv, för hennes outtröttliga miljöarbete på Järfälla kommun och
numera på Arbetsförmedlingen. Hon driver ett kontinuerligt miljöarbete på
sin arbetsplats och är engagerad i att få sin nuvarande arbetsplats att förbättra
sitt miljöarbete.
2. Ann Ruck och Ulrica Lindell jobbar på Järfälla kommun. De kompromissar
aldrig med miljöfrågor och arbetar med positivitet och kreativitet så att de får
med sig både personal och elever på miljöarbetet.
3. Andrea Erlandsson jobbar på fastighetsavdelningen på Järfälla kommun. Hon
har jobbat på med miljöfrågor sedan mitten av 2000-talet och går utöver det
vanliga för att skaffa sig kunskap i miljö- och byggfrågor. Hon hjälper många
andra i deras miljöarbete.
4. Sirpa Köngäs jobbar på Järfälla gymnasium med ett aldrig sinande engagemang för att få igång miljöarbete och miljödiplomering på sin arbetsplats.
5. Järfälla församling och begravningsverksamhet nomineras för ett kontinuerligt
miljöengagemang som på rekordtid gett dem godkända miljörevisioner och
miljöpolicy. De erbjuder vindkraft från Vänern, firar hållbarhetsmässa fyra
gånger per år, ger möjlighet till gravskötsel med perenna blommor, plastbantar sina förskolor, serverar vegetarisk mat i sitt café, ställer om till eldrivna
fordon och bekämpar ogräs med hetvatten.
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Diskussion
I år har nominering och röstning varit lite annorlunda utformad mot föregående år.
Nominering har kunnat ske på nätet liksom att de nominerade har presenterats på
nätet där alla som vill har kunnat rösta. För att få till en röstning som var mycket
tillgänglig har ett öppet system/röstningsförfarande lagts ut på Järfälla.se
De församlade frågar hur röstningsresultaten har gått och sekreteraren redogör följande röstningsresultat:
Leena Cronelöv 144 röster
Ann Ruck och Ulrika Lindell 311 röster
Andrea Erlandsson 55 röster
Sirpa Köngäs 24 röster
Järfälla församling och begravningsverksamhet 41 röster
Man kan se att ett flertal röster på några få kandidater har kommit in under en eller
ett fåtal minuter under olika tidpunkter under röstningstiden 2 till 22 oktober. Till
exempel samlade en nominerad 54 röster klockan 23:03-23.04 den 22 oktober. Liknade händelser kan i mer eller mindre omfattning ses på alla kandidaterna. Detta gör
att röstningen inte kan anses var tillförlitlig utan vara rådgivande. Röstningsresultatet blev;
Av de nominerade förslagen höjer sig Järfälla församling och begravningsverksamhet över mängden genom sitt genuina genomgående arbete med miljödiplom och
miljöåtgärder.
Beredningen diskuterar vidare hur röstningen kan läggas upp i framtiden och röstning via Facebook-konto eller inloggning på konto nämns.
Motivering
Omröstningen på Järfälla kommuns hemsida har varit rådgivande och har inte kunnat
utnyttjas för att spegla det engagemang som behövs för att vara en värdig vinnare till
miljöstipendiet.
Miljö- och bygglovsnämnden föreslår att Järfälla församling och begravningsverksamhet utses till 2017 års miljöstipendiat för sitt målmedvetna och snabba arbete att
nå miljödiplomeringsnivå guld på 14 månader. För sitt kontinuerliga miljöengagemang med bland annat hållbarhetsmässor, perenner på gravar, plastbantning och café
med Fairtrade och ekologiska livsmedel och totalt sett ett hållbart arbete.
I beslutet deltar inte Björn Falkeblad (tekniska nämnden).
Vid protokollet

Justeras

Anneli Åstebro

Aphram Melki

