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Tjänsteskrivelse

Information om miljörevision

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet i korthet
Kommunens miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 vilket
innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Uppföljande extern miljörevision 
nummer 2, efter certifieringen i april 2018, genomfördes av Svensk Certifiering AB 
under mars och april 2020. Revisorn lämnade ett flertal positiva iakttagelser, 24 
förbättringsförslag samt en mindre avvikelse (se Revisionsrapport Vallentuna 
kommun uppföljande 2, samt Avvikelsehantering extern miljörevision 200519). 

Avvikelsen rör miljöaspekter/fossilfri fordonsflotta: ”Vissa verksamheter saknar 
tydlig efterlevnad av riktlinjer, för att kunna uppfylla kommunens egna mål och 
riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 2030.” Ett antal dieselbilar har köpts in till 
verksamheter, främst lätta lastbilar. En viktig orsak är att möjligheter till att ladda el 
eller tanka biogas saknas. Under ledning av Teknik- och fastighetsförvaltningen ser 
samtliga förvaltningar över sina fordon och hur bensin- och dieseldrivna fordon kan 
fasas ut på kort och längre sikt. Kommun deltar i regionala projektet Fossilfritt 2030 
som bl.a. inkluderar stöd för omställning till fossilfri fordonsflotta och för utveckling 
av infrastruktur för förnybara drivmedel. En utredning av tankställe för biogas i 
Vallentuna har initierats. Kommunen utreder etablering av laddstolpar vid 
verksamheterna och avser att snarast möjligt söka statligt bidrag för det. Kommunens 
miljötransportpool kommer inom kort att tas i drift och förväntas öka andelen 
miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon 
och på sikt minska fordonsflottans storlek. Plan för hantering av avvikelsen har 
rapporterades in till revisionsbyrån 19 maj.

Intern revision genomfördes i november 2019 enligt revisionsprogram som fastställts 
av kommunens ledningsgrupp. Fokus låg på beredskap inför nödlägen samt 
egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Tre mindre avvikelser noterades (se 
Rapport 2019 intern miljörevision). Förutsättningarna för källsortering och 
avfallshantering brister, vilket är känt sedan tidigare. En kartläggning av 
verksamheternas behov och möjligheter till källsortering har gjorts under våren och 
analyseras nu för att ge förslag till gemensamma åtgärder och underlag till 
budgetarbetet. Resterande två avvikelser rör brister i egenkontroll enligt miljöbalken. 
Stöd och verktyg kopplade till ordinarie verksamhetsstöd kommer att tas fram under 
året i samarbete mellan berörda förvaltningar och tillsynsmyndigheten.
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Kund: Vallentuna Kommun 

Certifikatnummer: 14001-0579 

Standard: ISO 14001:2015 

Revisionsdatum: 20-04-22--27 

 

1 REVISIONSINFORMATION 

Aktivitet Uppföljande 2  

Revisionens mål, kriteria och 
omfattning, ev. avsteg från plan. 

 

Dokument som utgör underlag för 
revisionen (t ex. handbok/manual) 

Vallentuna kommuns ledningssystem 

Revisionsledare 
Total tid enligt offert 

Ulrika Pühringer Tid: 4 dagar 

Revisor  
Total tid enligt offert 

 Tid:  

Genomförda eller planerade 
förändringar  

 

Övrig information    

Tidpunkt för nästa revision  
(platser, processer enl. RP001-03) 

Enligt RP001-03 Treårsplan. Nästa revisionstillfälle har preliminärt bokats 
till; 2021-04-05 

 

2 REVISIONENS RESULTAT OCH REKOMMENDATION TILL CERTIFIERINGSINSTANSEN  

Vid revisionen konstaterades 1 mindre avvikelse, vilken redovisas, inklusive referenser till standardkrav i 
kundportal.  

Revisionen har skett i en öppen och trevlig anda. 

Certifiering/ fortsatt certifikatinnehav kommer att rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och 

accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från 

avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet.  

Vid certifieringsrevision, uppgraderingsrevision och omcertifieringsrevision skall samtliga avvikelser vara 

åtgärdade innan certifikat utfärdas.  
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

• Identifiering av förbättringsområden: vid uppföljande 2 revision har 25 förbättringsområden 
identifierats, vilka presenteras i text nedan och i kundportal. 

• Positiva iakttagelser: ett antal positiva iakttagelser har noterats, som presenteras i text nedan. 

 

 

Sammanfattning  

Enligt standardkrav för ISO14001: 2015 har de grundläggande principerna beaktats, som har sitt syfte att 
underlätta för organisationen att nå avsett resultat med sitt miljöledningssystem, för att skapa värde för miljön, 
för organisationen och för dess intressenter. I överensstämmelse med organisationens miljöpolicy, innefattas 
avsedda resultat med miljöledningssystemet att: miljöprestandan förbättras, bindande krav uppfylls och miljömål 
uppnås.  

 

Generellt miljöarbete 

Vallentuna kommun fortsätter att bedriva aktivt miljö- och hållbarhetsarbete, där förvaltningar inom kommunen 
har fortsatt miljöfokus inom olika verksamhetsområden. Några specifika fokusområden som kan lyftas fram är:  

• Att ny miljöpolicy och miljöstrategi ska vävas in i verksamhetsområden och där utmaning är att få policy 
och strategi att hänga ihop. 

• Att lägga tonvikt på att knyta ihop miljöarbetet med det dagliga arbetet och tydligare väva in miljöfrågor i 
olika verksamheter. 

• Att fortsätta arbetet med de ”sex nycklarna” och där aktiviteter pågår för konkretisering av dessa. 

• Att kontinuerligt på chefsnivå främja en gemensam värdegrund. 

• Att fortsätta utveckla kommunens miljöarbete trots stora utmaningar, exempelvis avseende vissa 
besparingskrav tillsammans med höga politiska ambitioner. 

 

 

Ledningssystemets prestanda/effektivitet samt resultat av målarbetet  

Miljöprestanda 

Inom kommunens verksamhetsområden finns ambition att ytterligare tydliggöra- och höja nivån inom gällande 
miljöområden, där målstyrning och uppföljning är fortsatt viktiga verktyg för mätning av miljöprestanda. Under 
året har exempel på åtgärder beaktats: 

• Kommunstyrelsen har tagit fram ett nyckeltal kring hållbarhet. 

• Kommunen beaktar numera både direkt- och indirekt miljöpåverkan. 

• Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har inför 2020 lyft fram nyckeltal för miljöarbetet kopplat till 
nämndernas verksamhetsmål (”mellanmål”). 

• De olika nämnderna har i sina verksamhetsplaner för 2020 formulerat verksamhetsmål för miljöarbetet 
(”mellanmål”), med utgångspunkt i miljö- och klimatstrategin. 

• Arbete med miljöprestanda kan vara spretig mellan nämnder, vilka kan behöva olika insatser då 
aktiviteter med mål och indikatorer kan variera. 

• Interkontrollplanen ur miljö/ lagperspektiv börjar bli inarbetad. 

• Fokus ur internkontrollperspektiv låg under 2019 på exempelvis avfall och kemikaliehantering. 
• Det har i miljö- och klimatstrategin genomförts intressentanalys, för att exempelvis belysa kommunens 

beröringspunkter med intressenter. 

• Risker- och möjligheteter har beaktats bla genom internkontrollplan, risk och sårbarhetsanalyser och 
egna kontroller exempelvis i samhällsbyggnadsprocess. 

• Fokus har legat på utveckling av upphandlingsområdet med inriktning mot tydliga miljökrav. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Olika miljöprojekt 

Inom kommunens verksamhetsområden kan också olika miljöprojekt lyftas fram som goda exempel:  

• Aktivt arbete pågår för att kunna nyttja statliga miljöbidrag inom väsentliga miljöområden och där också 
resurshantering är viktiga faktorer för genomförande. 

• Det systematiska arbetet med miljösamordnare fortsätter. 

• Gott samarbete pågår med LRF och där även etablering av nytt näringslivsråd kan bli aktuellt. 

• Hållbarhetsarbete pågår – som vilar på de ”tre benen”, där arbetssätt är viktigt och där verksamheter 
behöver arbeta med frågor ur olika perspektiv. Här betonas också vikt av tydlig samverkan mellan 
förvaltningar, där behov finns av att knyta ihop ”gröna trådar” däremellan. 

• En stor uppgift är också att kontinuerligt förtydliga begrepp kring hållbarhet, där det exempelvis behöver 
säkerställas vad som är hållbar utveckling för kommunens innevånare. 

 

 

Generella förbättringsområden 

Kommunens generella förbättringsområden, som lyfts fram under revisionen avser följande områden: 

• Källsortering /avfallshantering: Hantering och riktlinjer för källsortering är fortsatt utvecklingsområde 
inom kommunens verksamhet. Inom området är beslutsgången till viss del ”trög”: 

• Där orsak kan vara att förutsättningar för effektiv hantering skiljer sig inom olika verksamheter 
och där behov och möjligheter ser olika ut. 

• Utvecklingsprojekt pågår, exempelvis via samarbete med miljöstrateg, fastighetsavdelning och 
renhållningshandläggare för vidare kartläggning av förutsättningar och där praktiska och 
ekonomiska förslag till lösningar ska tas fram. 

• Köksverksamhet på olika enheter har också goda möjligheter att påverka hantering på effektiva 
sätt, exempelvis med minskat matsvinn. 

 

• Internkontrollplan är i grunden en sammanhållen process, men där det behövs konkreta verktyg ute i 
verksamhet för att skapa samsyn mellan liknande enheter kring hur uppföljningsparametrar ska 
bedömas och hanteras.  

• Miljökommunikation: Här finns behov av att se över hur kommuninnevånare och andra intressenter 
konkret uppfattar kommunens och övriga förvaltningars kommunicerade miljöarbete. 

• Intressentanalys: Inom området finns behov av att på generellt plan och inom olika verksamheter 
ytterligare förtydliga användande av intressentbegrepp. 

• Målstyrning med systemstöd i Stratsys är ett generellt förbättringsområde, då målstyrning fortsatt bedrivs 
med olika intensitet. 

• Miljöombud/ nätverk: Förbättringsområde är att konkretisera resultat från nätverk kopplat till miljöombud.  
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Resultat från granskning av interna revisioner 

Den senaste interna revisionen genomfördes/datum: 2019-11-12/13. 

Sammanfattningsvis har den genomförda interna miljörevisionen beaktat hur verksamheten arbetar med rutin- 

/kvalitetsarbete som inte är målstyrda aktiviteter (dvs. inte utgår från nämndens mål i årlig 

verksamhetsplan), med fokus på i första hand brandskyddsarbete och egenkontroll enligt miljöbalken. 
Revisionen har tittat på styrning och planering av rutin-/kvalitetsarbete, genomförande, uppföljning och 
utvärdering, samt kommunikation och medvetenhet hos medarbetare. 

 

De avvikelser som framkom under den interna revisionen avsåg bla: 

• Bristande stöd och genomförande avseende egenkontroll, där det enligt protokoll saknas 
”förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt, systematiskt arbete med egenkontroll enligt 
miljöbalken och där vägledning och stöd från central förvaltning och från tillsynsmyndigheten saknas”. 

• Eftersom verksamheterna saknar förutsättningar att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken, så finns 
generella brister i hur man följer upp och analyserar hur miljöprestandan kopplat till tillsyn och 
egenkontroll enligt miljöbalken. 

• Bristande förutsättningar för avfallshantering, där enligt protokoll ” i en del verksamheter saknas 
fungerande källsortering och farligt avfall hanteras sannolikt inte helt korrekt”. 

 

 

Resultat från granskning av tillämpliga lagar/andra krav (identifiering, tillämpning, efterlevnadskontroll)  

Kommunen har en beslutad rutin för kontroll av lagefterlevnad på miljöområdet samt ett gemensamt 
miljölagregister. Samtliga verksamheter ska följa den miljölagstiftning som är relevant för arbetet. Vilka 
författningskrav som är tillämpliga varierar stort mellan olika verksamheter. Kommunens gemensamma rutiner 
på miljöområdet, t.ex. för kemikaliehantering, ska utgöra stöd för verksamheterna att följa relevanta krav. De 
verksamheter som i betydande grad berörs av författningar på miljöområdet ska arbeta i enlighet med 
kommunens rutin för kontroll av miljölagstiftning genom att identifiera och bevaka relevanta lagkrav, säkerställa 
att lagstiftningen följs (ex. genom rutiner eller etablerade arbetssätt), kontrollera att lagstiftning följs, samt bidra 
till att utvärdera arbetet. I kommunledningskontorets internkontroll ingår ett kontrollmoment som handlar om att 
säkerställa att verksamheterna följer relevant miljölagstiftning och om att kontrollera lagefterlevnad. 
Övergripande lagefterlevnadskontroll sköts därmed centralt bland annat i samband med intern miljörevision. 
Under 2019 bytte kommunen lagbevakningstjänst och avser att nyttja funktion i det nya systemet (Karnov 
kommun/Juno) för att upprätta verksamhetsspecifika laglistor och koppla det till internkontrollpunkt för 
respektive förvaltning. 

 

 

 

Resultat från granskning av ledningens genomgång (LG) 

Senaste genomförd ledningens genomgång/datum: 2020-01-23, där tydlig agenda, rutin och underlag inför 
genomgången finns framtaget och protokoll finns dokumenterat. Följande agendapunkter ingick i senaste 
genomförd LG:  

• Uppföljning av miljömål och status för miljörevisionernas avvikelser  

• Förändringar i externa och interna frågor som är relevanta för miljöledningssystemet - förslag till ny 
Miljöstrategi: intressenter, betydande miljöaspekter, mål och inriktningar  

• Möjligheter till ständig förbättring och integrering av miljöledningssystemet i ordinarie 
verksamhetsprocesser - konsekvenser, interna förutsättningar och resurser  

• Övriga frågor 

• Sammanfattning av slutsatser och beslut. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Resultat från granskning i fält/intervjuer med förvaltningar/avdelningar 

14 intervjuer är genomförda utifrån valda verksamhetsområden (inklusive 1 intervju med miljöstrateg). 

Intervjuerna har genomförts via digital lösning/Teams på grund av rådande Covid 19-läge. 

 

 

Kommunledningskontor – Kvalitetsledning 

Enhet arbetar med miljöfrågor utifrån olika funktionsperspektiv, där exempelvis uppföljning kopplat till 
lagefterlevnad, kvalité och miljö är centrala begrepp. Systemstöd Stratsys inklusive internkontrollplan är fortsatt 
styrande verktyg kopplat till målstyrning och uppföljning.  

Stratsys är egentligen bara ett administrativt stöd. I Stratsys finns flera moduler där styrning och uppföljning 
hanteras: en målstyrningsmodul som hanterar kommunmål och nämndernas verksamhetsmål med kopplade 
aktiviteter, en modul för Internkontroll som hanterar alla kommunens löpande processer (mycket som är av 
karaktären kvalitets-/rutinarbete) samt en modul för systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialförvaltningen har en 
särskild kvalitetsmodul kopplat till SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Även barn- och ungdomsförvaltningen bedriver systematiskt 
kvalitetsarbete med ledning av Skollagen. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Mycket aktivt utvecklingsarbete pågår kopplat till kvalitet- och miljöfrågor både mot Stratsys och 
uppföljning via internkontrollplanen, där också införande av årshjul för effektiv kalenderhantering 
är pågående arbete. 

• Fokus har under året varit att systematiskt arbeta in miljöperspektiven i uppföljningssystemen/ 
exempelvis via Stratsys och internkontrollplan. 

• Arbete med att utveckla arbetsmetoder för indikatorer pågår.  

• Utifrån utvecklingsarbete med kommunkompass och livscykelperspektiv har en 
forskningsbaserad nulägesanalys genomförts. Nyckelpersoner från olika verksamheter har här 
också valts ut för att skapa verklighetsrelaterat arbete, detta också i syfte att få fram tydliga 
miljökrav vid upphandlingar. 

• Fokus ligger också på arbete med internkontroll för tydlig koppling till lagefterlevnad och 
risker/möjligheter/ sårbarhetsanalyser. 

• I syfte att förbättra och tydliggöra det generella upphandlingsarbetet pågår kvalitetsstyrning för 
framtagande av mallar till avtalsansvariga, där också nytt beställningssystem är framtaget. 
Aktiviteter kommer här vidare att föras in i Stratsys för målstyrning, samt vidare kunna ge 
avläsning av effekter via sk ”effektsnurra”. 

• Intressant jämförelse mellan målstyrning och internkontroll – med avseende på tydligt 
uppföljningsarbete, där internkontroll har en mer sammanhållen process. 

 

• Noterat förbättringsområde: Det finns utvecklingspotential i att förtydliga begrepp kopplat till 
intressentperspektiv, exempelvis vilka begrepp som används för att beskriva intressenter i olika 
verksamheter. Översyn behöver göras exempelvis av de begrepp som de politiskt valda inom 
kommunen använder och begrepp som övriga verksamhetsområden använder. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Kommunledningskontor – Förvaltningsledning 

Ledning arbetar generellt med hållbarhetsarbete- och övergripande miljöfrågor, där vissa kommunöverskridande 
projekt kan lyftas fram som aktivitetsområden och noterade positiva iakttagelser: 

• Arlanda hållbarhetssamarbete-”Arlandaförhandlingen” 

• Stockholm – Nordost samarbete 

• Delaktighet i Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet, som syftar till effektiv samverkan inom 
transportsystemet, energiförsörjning och plan för förnyelsebara drivmedel. 

• Generellt arbete pågår inom vattenvård – våtmarkspark. 

• Eget fokusområde är att aktivt arbeta för bättre samsyn kring miljöfrågor, mellan olika kommuner och 
andra viktiga miljöintressenter. 

• Arbete sker också med ny miljötransportpool inom kommunens verksamhet – där livscykelperspektiv 
beaktas. 

• Ledning arbetar också med civil beredskap gällande ny övergripande krisberedningsplan.  

 

• Noterade förbättringsområden: 

• Att öka tydlighet kring förvaltningslednings arbetsuppgifter och delaktighet i miljöarbetet. 

• Att vid externa revisionstillfällen systematiskt presentera resultat av Ledningens genomgång.  

 

Kontaktcenter 

Enhet har en kundservicefunktion med uppgift att bistå kommuninnevånare och andra intressenter, bla utifrån 
frågor och synpunkter, samt att vägleda kund vidare utifrån specifikt behovsområde. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Verksamhet har en tydlig process för hantering av intressenters/kommuninvånares synpunkter. 

• Verksamhet visar tydligt hur process går till för att återkoppla med snabb svarstid och 
informativt/korrekt innehåll, där också olika specialisthandläggare kopplas in, exempelvis kopplat 
till nedskräpning, avfallshantering el utsläpp. 

• Det finns även en projektgrupp (inom/utom enhet), som kontinuerligt arbetar med ständiga 
förbättringar och i syfte att skapa samsyn kring vissa frågor. 

• Enhet har en maxtid för återkoppling till intressent/kund på 24 tim. 

• Utifrån typ av frågor, är enhets mål att lägga ut så många tjänster som möjligt på hemsida/som 
E- tjänst. 

• Det är störst tryck på Samhällsbyggnadsförvaltning (ca 45% av ärendena), där också stor del av 
resurser läggs. 

• Mål att optimera kontaktprocess kan också vara utmanande inom vissa områden pga att aspekt 
för budgetarbete behöver läggas in som parametrar och där beslut behöver tas kring samordnat 
ansvar, ex avseende nedskräpning. 

• Enhet arbetar aktivt i Stratsys och Internkontrollplan.  

 

• Noterat förbättringsområde 

• Intressentanalys: att tydligare belysa intressentkrav/förväntningar på olika verksamheter, med 
nyttjande av statistik/underlag från kundsynpunkter eller klagomål. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Kommunledningskontor/ Kommunikation- och marknadsavdelning 

Avdelning är en stödfunktion för kommunarbete inom kommunikations- och marknadsfrågor. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Avdelning arbetar som en ren stödfunktion och samverkar aktivt med miljöstrateg kring 
miljöfrågor och hållbarhet. 

• Enhet förmedlar de budskap som olika enheter/förvaltningar är i behov av. 

• Kommunikationsavdelning utgår från miljöstrategin, de 6 nycklarna och miljöpolicyn. 

• Avdelning försöker skapa en samsyn kring miljö- och hållbarhet, där det vill skapas en 
”gemensam berättelse”. 

• Avdelning utgår från intranät och hemsida i stor del av arbetet, där mål är att processer ska 
fungera såsom de presenteras på intranät/hemsida. Miljöperspektivet finns kontinuerligt med 
och där medvetenhet och kommunikation är viktiga ledord. 

• Exempel på miljöprojekt är vattenanvändning där samverkan sker med Roslagsvatten och där 
målet bla är att kunna beskriva kommunens vision. 

• Fokus under året har också legat på nödlägesberedskap/krisberedskap, där checklistor finns 
framtagna för att exempelvis definiera olika roller. Övningar och kommunikationsarbete har 
också varit kopplat till riskperspektiv, vilket bla är kopplat till internkontrollplan. 

 

• Noterat förbättringsområde 

• Det finns behov av en tydlig miljökommunikationsplan, för att exempelvis tydliggöra koppling till 
målstyrning. Arbetet är i startgroparna för att också börja kommunicera det strategiska 
miljöarbetet till externa intressenter på ett tydligt och effektivt sätt. 

 

Barn- och ungdomsförvaltning/måltidsverksamhet, samt strategiskt arbete för kost, miljö och folkhälsa  

Förvaltningens verksamhetsområden omfattas av förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola, 
gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.  

Förvaltning har börjat koppla samman kommunens miljö- och klimatstrategi med det pedagogiska arbetet enligt 
läroplanerna, i ett första steg genom ett särskilt miljöuppdrag till kommunens elva kommunala fritids samt 
kompetensutveckling för all fritidspersonal i naturpedagogik, som beviljats statligt bidrag. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Verksamheten har fokuserat på att förtydliga målen i sin verksamhetsplanering. 

• Ny måltidspolicy har fokus på hållbarhet med utgångspunkt i visionens sex nycklar, exempelvis 
avseende inköp av livsmedel, transporter och trygghetsperspektiv.  

• Förvaltning är engagerade i miljöuppdrag – med koppling till naturpedagogik, som beviljats 
statliga bidrag. 

• Aktivt arbete har kommit igång inom området för mätning av matsvinn, där arbetet utgår från 
miljöstrategin, men där också fortsatta utmaningar finns. 

• Matinköp/upphandling: specifikt/utifrån indikatorer klimatberäknas matinköp med koppling till 
transporter, vilket också följs upp vid tertialrapportering. 

• Vid benchmarking för matsvinn är arbetssätt att jämföra olika enheter – med användande av 
samma meny. 

• Arbetssätt inom fritidsverksamheten med ny ”skattkista” inom miljöområdet har fallit mycket väl 
ut! 

• Systematisk minskning av kemikalier fortsätter – enligt kemikalieplan och kemikaliestrategi med 
arbetet för kemikaliesmart förskola. 

• Arbete med nödlägesberedskap (SBA) / krisberedskap ses över, där fokus bla läggs på 
ansvarskap. 

 

• Noterat förbättringsområde 

• Se generellt förbättringsområde kring avfallshantering/källsortering 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Barn – och ungdomsförvaltning/östra förskoleområdet/Hagaskolan 

Kommunal skola med åldersindelning från förskoleklass till årskurs 9. Fokus vid revision var inriktad på 
förskoleverksamheten.  

Förskolorna har drivit arbete i enlighet med kommunen kemikalieplan med att fasa ut skadliga produkter och 
material. Arbetet fortsätter under året med en webbutbildning och framtagande/översyn av handlingsplaner för 
respektive personalgrupp. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Enhet arbetar mycket aktivt med miljöfrågor och hållbarhet inom förskoleverksamheten. 

• Verksamheten anpassar mycket pedagogiskt sitt lärande utifrån åldersindelning, där det 
exempelvis i yngre åldrar är viktigt med lek och skapa intresse för miljöfrågor. För de lite äldre 
barnen är det fokus på lärande och förståelse och där livscykelperspektiv är centralt vid lärande.  

• Det har varit stort fokus på skräp och avfallshantering, exempelvis kring skräp som hittas i natur 
och hantering av matavfall. Gällande ”hittat skräp” har det även varit stort fokus på återvinning. 

• Det finns ett stort driv bland pedagoger och också tydliga handlingsplaner för åtgärd. 

• Utgångspunkt är också alltid läroplan, där arbete har startat med att knyta ihop det med 
kommunens miljöstrategi efter fritids modell.  

 

• Noterade förbättringsområden 

• Verksamhet har som eget förbättringsområde att arbeta med pilotprojekt för matavfall, där det  
också fokuseras på följa helhetsgreppet mot måltidspolicyn.   

• Förslag att nyttja förskolans kunskap  inom miljö i kommunikationsprocess av 
hållbarhetsbegrepp för andra sammanhang inom kommunen. 

• Eget förbättringsområde är att hitta bättre samsyn kring uppföljning enligt internkontrollplan/ att 
ta fram gemensamma arbetssätt, främst kopplat till egenkontroll enligt Miljöbalken. 

• På egen ”önskelista” finns också som förslag att ta fram miljöskattkista för 
förskoleverksamheten.  

 

 

Barn- och ungdomsförvaltning/Gustav Vasaskolan 

Kommunal skola med åldersindelning från förskoleklass till årskurs 6. 

 

• Noterade positiva iakttagelser 

• Verksamheten bedriver ett aktivt miljöarbete utifrån givna budgetförutsättningar. 

• Avfallssortering och fokus på matsvinn är aktiva fokusområden, där det dock inte alltid finns de 
ekonomiska förutsättningarna för att utveckla miljöarbetet, men där aktivt samverkansarbete 
pågår. 

• ” Generation ”PEPP” har varit en bra språngbräda för att utveckla och hålla liv i vissa miljödelar, 
bland annat kostfrågor och utevistelse där skolan arbetar med temaveckor kring friluftsliv och 
allemansrätten, bilfri skolväg och cykeltävlingar. 

• Arbetet med fritids miljöuppdrag och den nya ”miljöskattkistan” för fritidsverksamheten har fallit 
mycket väl ut! 

 

• Förbättringsområde 

• Arbete pågår för att hitta en bra lösning för källsortering. 

• Övrigt miljöperspektiv: att få bättre kontroll på hur egen fastighet renoveras ur andra 
miljöperspektiv/ ex avseende färgval. 

• Intern/egenkontroll upplevs ibland som komplicerad att genomföra. Verksamhet skulle här 
behöva  ”bollplank” för samsyn av uppföljningsparametrar med andra liknande  enheter, främst 
kopplat till egenkontroll enligt Miljöbalken. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Barn- och ungdomsförvaltning/Vallentuna gymnasium 

Gymnasiet erbjuder både högskoleförberedande program och yrkesprogram och även möjlighet att kombinera 
studier med idrott. Skolan har också inriktning på utbildningsprogram för hållbart byggande och internationella 
perspektiv. 

 

• Positiva iakttagelser: 

• Många program/utbildningar har stort fokus på natur och hållbarhet, ex inom naturbruk, 
byggnation, hållbarhet inom entreprenörskap. 

• Verksamheten styr bla arbetet utifrån Agenda 2030 och kommunens miljöstrategi. 

• Gymnasiet har en mycket engagerad lärarkår och lägger fokus på trivsel och att få behöriga 
lärare. 

• Skolledning arbetar aktivt med att minska miljöbelastning i skolans lokaler med fokus på 
energieffektivitet, avseende exempelvis belysning och vattenanvändning. 

• Arbetar också aktivt med ny måltidspolicy för att minska matsvinn, med systematiska 
mätmetoder. 

• Avfallshantering /återvinning beaktas systematisk i olika utbildningar och program, samt i 
vardagen med olika insatser med inlagd mätning. 

• Verksamhet arbetar systematiskt med målstyrning och Interkontrollplan i Stratsys för 
systematisk uppföljning. 

• Skola kopplar in hållbarhet i Framtidsvecka och gymnasiets Framtidsdag med bla hållbarhetspris 
till elever. 

• Skolledning har också kontinuerlig samverkan och dialog med kommunens utbildningsnämnd. 

 

 

• Förbättringsområde  

• Eget förslag är att i utbildningsprogrammet för Barn och fritid lägga in plan för miljö och 
hållbarhet. 

• Eget arbetsområde är också att minska andel specialkost i syfte att minska matsvinn och 
kostnader.  

 

 

Fritidsförvaltning och kulturförvaltning/Central förvaltning 

Central förvaltning för fritids- och kulturförvaltningarna stödjer verksamheterna med samordning och strategisk 
utveckling samt ansvarar för verksamhetsstyrning och uppföljning. 

 

• Positiva iakttagelser  

• Stort fokus under året har legat på miljöaktiviteter, såsom specifikt hantering av 
konstgräs/genom exempelvis granulatfällor, fordon/genom ökad andel batteridrivna fordon och 
maskiner och systematiskt arbete för energieffektivisering av ishall.  

• Verksamhetsområde/Kvarnbadet, har också fortsatt fokus på minskad kloranvändning/ för 
exempelvis reducerad kemikalieanvändning. 

• Ny stor satsning inom friluftsliv fångar också naturligt in många miljö- och hållbarhetsområden.   

• Livscykelperspektiv belyses kontinuerligt utifrån ovan verksamhetsområden  

 

• Förbättringsområde 

• Målstyrning – uppföljning: formulering av målstyrda aktiviteter och uppföljning kan utvecklas och 
tydliggöras. Många tydliga miljöaspekter/hållbarhetsaspekter faller in under förvaltningens 
verksamhetsområde. Dessa miljöperspektiv behöver även i större utsträckning kommuniceras till 
kommuninnevånare.  
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Fritidsförvaltning/ Idrotts- och friluftsenheten 

Idrotts- och friluftsenheten ansvarar för drift av ett tjugotal idrotts- och fritidsanläggningar samt anläggningar och 
leder i friluftsområden. Enheten samordnar och leder kommunens arbete med att utveckla friluftslivsfrågorna. 

 

• Positiva iakttagelser 

• Ny roll /funktion för friluftsliv är införd, där syfte och koncept är att definiera och utveckla aktivitet 
och funktion för att utövande av friluftsliv. 

• Rollen som utvecklingsledare går ut på att skapa en grön tråd i frilufsutövande för Vallentuna 
kommun. 

• En begynnande del i projektet avser att utveckla olika besöksplatser i natur i kombination med 
information, sociala förutsättningar och sammanhang och där stor samverkan sker med andra 
enheter och förvaltningar, exempelvis med miljöstrateg, kultur- och fritidsförvaltning och 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

• Aktiv samverkan sker med barn- och ungdomsförvaltning och skola, för utbildningsinsatser kring 
friluftsliv inom ”LIKE”-satsningen (en särskild satsning på fysisk aktivitet, idrott och 
kulturverksamhet för skolorna), utveckling av skolornas arbete med friluftsliv, och fritids 
kompetensutveckling för utomhuspedagogik. 

• Nya digitala plattformar är också på väg att tas fram, exempelvis Naturkartan. 

• Enhet arbetar också aktivt med målstyrning och Internkontrollplan i Stratsys, där vissa 
uppföljningsnycklar är framtagna. 

 

• Förbättringsområde 

• Förslag att nyttja arbetet med risker friluftlivsaspekter i arbetet med krisberedskap och framförallt 
möjligheter för att koppla ihop arbetet med och andra risker inom kommunens verksamhet, t.ex. 
för att öka beredskapen för matlagning utomhus i händelse av kris eller genom utevistelse 
minska konsekvenserna av värmeböljor för socialförvaltningen verksamheter. 

 

 

Kulturförvaltning 

Förvaltning ansvarar och utvecklar området för allmänkultur, där övergripande fokus ligger på 
programverksamhet bla för kulturmiljö, Vallentuna teater, skapande skola och utställningar, samarbete för ökat 
friluftsliv, samt antikvarieverksamhet med fokus på kulturmiljöer och renovering av äldre byggnader. 

 

• Positiva iakttagelser 

• Kulturverksamhet har fokus på indirekta miljöaspekter, där ökad medvetenhet och 
kommunikation är viktiga faktorer. 

• Verksamhet har i dagsläget stort fokus på att utlokalisera kulturevenemang i motsats till att 
intressenter ska komma in till centrala delar, i syfte att tillgängliggöra kultur i hela kommunen och 
minska transporter. 

• Verksamheten bedriver också ett aktivt internt miljöarbete, där exempelvis livscykelperspektiv 
kontinuerligt beaktas kring utställningar och användande av miljövänligt material. 

 

• Förbättringsområde 

• Att ta fram en kartläggning /intressentanalys över Kulturförvaltningens berörda intressegrupper. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

 

Samhällsbyggnadsförvaltning/Planenhet 

Enhet har ett brett uppdrag och arbetar aktivt inom olika miljöområden med planläggningsprocess, exempelvis 
kopplat till naturmiljö, klimat, vattenvård och byggmaterial. 

 

• Positiva iakttagelser 

• Som miljöplanerare är det viktigt att ta in många breda miljöperspektiv vid planprocessen. 

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöbedömningar är centrala arbetsverktyg, för 
förvaltning, där arbete också sker för ökad effektivisering och där arbetet konsekvent utgår från 
miljöbalken. Testar även här att göra bredare Hållbarhetskonsekvensbedömningar (HKB). 

• Ny checklista är framtagen i samarbete med grannkommunerna för att tydliggöra och 
effektivisera ovan process – där också nya ekosystemtjänster får ökad betydelse. Här pågår 
också samarbete med gata- och parkavdelning. 

• Andra pågående miljöprojekt/genomförandeplaner utifrån hållbarhetsperspektiv är: 

• Nya miljöanpassade arbetssätt för att hantera schaktmassor på byggplats.  

• Arbete pågår för att stärka upp grönplanering - landskapsarkitektur och vattenvård. 

• Att lyfta miljöstrategin som ett bra stöd för verksamheten. 

• Fokus på krisberedskap kopplat till ekosystemtjänster. 

 

• Förbättringsområde:  

• Förslag är att enligt ovan ta fram mätmetod, för att belysa resultatförbättringar av ny checklista. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltning, Teknik- och fastighetsförvaltning (fr.o.m. 1 april 2020)/Gatu- och 
parkavdelningen 

Gatu- och parkavdelningen hanterar drift och underhåll av allmän platsmark och övrig mark i kommunens ägo 
samt avfallshantering, trafiksäkerhets- och parkeringsfrågor. Avdelningen har en fordonsansvarig funktion som 
samordnar drift och utveckling av kommunens fordonsflotta. 

 

• Positiva iakttagelser: 

• Enhet arbetar mycket aktivt för att minska miljöpåverkan utifrån minskning av koldioxidutsläpp, 
där exempelvis systematiska inköp görs av miljöklassade fordon/ för lätta lastbilar. 

• Enhet samverkar med Länsstyrelsen, Storsthlm, Biodriv Öst och olika kommuner kring regionala 
projektet Fossilfritt 2030, vilket är ett konstruktivt samarbete för att utveckla fossilfria 
fordonsflottor och infrastruktur för fossilfritt bränsle. 

• Aktivt arbete sker också för lansering och implementering av miljötransportpool, där också nytt 
systemstöd kommer att användas, i syfte att minska miljöpåverkan av tjänsteresor och öka 
driftsgraden för fordon. 

 

• Förbättringsområde 

• Är att skapa en skarpare/tydligare bilpolicy, som tydligare kopplar till det övergripande 
hållbarhetsmålet. 

 

• Avvikelse 

• Vissa verksamheter saknar tydlig efterlevnad av riktlinjer, för att kunna uppfylla kommunens 
egna mål och riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 2030. 
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3 REVISIONSTEAMETS IAKTTAGELSER OCH IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 

Avvikelse och förbättringsområden 

Presenteras också i kundportal 

 

 

 

4 KONTROLL AV TIDIGARE AVVIKELER SAMT AVVIKELSER VID NUVARANDE AKTIVITET  
SVENSK CERTIFIERING NORDEN AB ALT. FÖREGÅENDE CERTIFIERINGSORGAN (VID ÖVERTAG) 

Föregående revisionsprotokoll 2019-02-01 och status på eventuella avvikelser har kontrollerats. 

 

Avvikelser 
Stor avvikelse 

konstaterad 

Stor avvikelse 

avhjälpt 

Mindre 
avvikelse 

konstaterad 

Mindre 
avvikelse 

avhjälpt 

Antal öppna 

avvikelser 

Tidigare aktivitet - - 4 4 0 

Nuvarande 
aktivitet 

- - 1 0 1 

 

5 ÖVRIG INFORMATION 

Verifiering har gjorts att organisationens ledningssystem i sin helhet uppfyller 
aktuella 

standardkrav, att effektiviteten i ledningssystemet har förbättrats och att bättre 
prestanda har 

åstadkommits, t ex. ska ett miljöledningssystem leda till mindre miljöpåverkan.  

Skall motiveras av revisor i text under punkt 3, för samtliga tillämpliga standarder.  
Gäller dock ej steg 1. 

☒Ja ☐Nej ☐ Ej 

tillämp. 

Om tillämpligt: Typ av revision  
Ange typ av revision om flera standarder omfattas, se förklaring under punkt 8. 

☐ Integrerad 

☐ Kombinerad  

☐ Gemensam 

 

Om tillämpligt: Multisite och sampling  

Verksamheten uppfyller kraven på multisite och kan samplas.  

Kraven i RP001-24_Multi-site uppdrag (§ 7 och § 8) är uppfyllda.  

Kommentar: 

 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

Om tillämpligt: Utlagda (outsourcade) processer 

Verksamheten har tillfredsställande rutiner för att säkerställa att utlagda processer 
utförs i enlighet med verksamhetens krav och kontrollerar detta regelbundet. 

 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

Om tillämpligt: Revisionsteknik - har distansrevision genomförts?  

Vilken teknik har i så fall använts, t ex telefon, videokonferens, webb?  

På vilket sätt har detta effektiviserat revisionen?  

Beskriv: Revisionen är framförallt genomförd via digital kanal/Teams. Avseende 
kommunikation och dokumentation har mail och telefon använts 

 

☒Ja ☐Nej ☐ Ej 

tillämp. 

 

 

6 GRUNDLÄGGANDE CERTIFIKATSUPPGIFTER 

 

Uppgifter hos SCAB Förändringar noterade vid revisionen 

Större förändringar registreras i RP001-6 och 
delges SCAB 

Organisationens namn  Vallentuna Kommun  



   Revisionsrapport 
 
 

Fil: Vallentuna kommun - Revisionsrapport, uppföljande 2, 20-04-22--27 RP 001-02 Revisionsrapport Dokumentmall utg V 
Senast sparad: 2020-05-08          Sid 13 av 14 

 

6 GRUNDLÄGGANDE CERTIFIKATSUPPGIFTER 

 

Uppgifter hos SCAB Förändringar noterade vid revisionen 

Större förändringar registreras i RP001-6 och 
delges SCAB 

(anges på certifikatet) 

Verksamheter som certifikatet 
omfattar.  
Befintligt scope har kontrollerats att 
fortsatt relevant. 

Enligt 
Certifikatsbeslut/Revisionsplan 

 

Ort(er) alt. plats(er)  
Ev. hänvisning till förteckning* 

  

Verksamheter/platser/divisioner  
som inte omfattas 

-  

Uteslutna krav ISO 9001 
Ange motivering 

-  

Uteslutna krav ISO 13485 
Ange motivering 

-  

Uppföljningsintervall 1 ggr/år  

Antal anställda (heltidsanställda) 

Vallentuna kommun har ca 1 700 
årsarbetande månadsavlönade 
medarbetare, alla av dessa är inte 
heltidsanställda, och totalt knappt 
1 900 anställda inklusive 
visstidsanställda. 

 

Företagets kontaktperson / tel.nr Ann Wahlström  

Adress  Tuna Torg 1, 186 86 Vallentuna  

E-postadress ann.wahlstrom@vallentuna.se  

* Vid förändring bifoga uppdaterad förteckning. Om flera verksamhetsställen finns på samma ort skall alltid 
adress anges alt. separat adresslista bifogas till Svensk Certifiering Norden AB. 

 

 

 

 

 

 

7 REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

Revisionsledarens rekommendation: Steg I (som tillämpligt) 

 
Har väsentliga krav identifierats? ☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

Är den tid som avsatts för steg II tillräcklig?  

Om inte, kontakta huvudkontoret. 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

I de fall skiftarbete förekommer: är det nödvändigt att revidera andra skift än 
huvudskiftet?  

Om ja, kontakta huvudkontoret 

 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

Behöver personal med teknisk specialkompetens medverka vid steg II? 

Om ja, kontakta huvudkontoret. 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

Är organisationen redo för steg II? 

Om inte, kontakta huvudkontoret. 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 
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7 REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

Har problematiska områden för steg II identifierats? 

Om inte, se revisionsledarens rekommendation nedan 

 

 

☐Ja ☐Nej ☒ Ej 

tillämp. 

 

Revisionsledarens rekommendation: Steg II, Uppföljande revision, Omcertifiering, etc. (som tillämpligt) 

 

☒  Certifiering eller Fortsatt certifiering rekommenderas efter det att korrigerande åtgärder eller plan för korrigerande 

åtgärder till de avvikelser som noterats har accepterats.  
Avvikelserna äventyrar inte certifieringen (vid uppföljande revision).  
          

☐     Certifiering eller Fortsatt certifiering rekommenderas: Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriteriet och kan 

anses vara effektivt för att garantera att målen uppfylls. 

 

På grund av större avvikelse(r) och/eller det totala antalet mindre avvikelser är ledningssystemet potentiellt äventyrat eller 

på grund av betydande förändring av verksamheten. Därför rekommenderas följande: 

 

☐ En särskild revision; efterrevision rekommenderas som genomförs på:  

  Plats:    Revisionsdagar:  

☐ En fullständig omrevision med en ny steg 1 revision rekommenderas.  

☐ En fullständig omrevision rekommenderas.  

☐ Tillfällig indragning av certifikatet rekommenderas.  

☐ Återkallande av certifikat rekommenderas.  

 

Annan åtgärd: 

 

 

Certifikatets giltighetsdatum:   Nytt certifikat krävs: ☐ JA ☐ NEJ 

 

 

Svensk Certifiering Norden AB 

 

Rapportdatum: 2020-05-05 

 

Ulrika Pühringer/0708-593645  Ann Wahlström 

Revisionsledarens namn / telefonnummer  Företagsrepresentantens namn 

 

Företag: Svensk Certifiering Norden AB (Huvudkontor) 

Adress: Rödbosundsvägen 40, 184 60 ÅKERSBERGA 

Telefon:  08-540 676 20 

 

 

8 INFORMATION REVISIONSPROCESSEN  

Svensk Certifiering Norden AB (SCAB) är ackrediterat enligt; 
SS-EN ISO/IEC 17021-1 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem” 

Ackrediteringens omfattning, d v s de standarder som SCAB har ackreditering för, framgår av Swedacs ackrediterings-
beslut.  
Vårt arbete är i stora delar styrt av ackrediteringsregler och kraven i standarderna. Vårt mål därutöver är att våra revisioner 
ska genomföras i en positiv anda och att de ska bidra till företagets förbättringsarbete, kopplat till affärsnyttan. 

 

I rapporten kan följande förkortningar förekomma istället för den kompletta standardbeteckningen:  

Q SS-EN ISO 9001 (Quality)    

M SS-EN ISO 13485 (Medical devices)    

E SS-EN ISO 14001 (Environment)   

W AFS 2001:1/ OHSAS 18001/ISO 45001 (Work environment)  

  

Typ av revision: 
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8 INFORMATION REVISIONSPROCESSEN  

 
Integrerad: En integrerad revision är när en kund har integrerat tillämpningen av kraven i två eller flera kravstandarder i ett 
enhetligt ledningssystem (granskningen görs mot mer än en standard) 

 
Kombinerad: En kombinerad revision är när en kund granskas mot kraven i två eller flera kravstandarder tillsammans,  
d v s där ledningssystemen är separat och inte integrerade i ett enhetligt ledningssystem. 
 

Gemensam: Två eller flera certifieringsorgan samarbetar vid revision. 

 

Den inledande Certifieringen genomförs i två steg: 

Vid Steg 1 förgranskning/planeringsdialog, kontrolleras att ledningssystemets dokumentation överensstämmer med kraven i 
standarden samt med organisationens och verksamhetens art och komplexitet. Dessutom sker en övergripande granskning 
av viktiga moment för styrning och kontroll av verksamheten. Certifieringsrevisionen planeras. Resultatet från denna 
granskning inkl. de förändringar som genomförts ligger till grund för Certifieringsrevision steg 2 (tillämpningsgranskning). 

 

Att ledningssystemet är infört och effektivt kontrolleras vid certifieringsrevisionen och vid de efterföljande aktiviteterna, de 
så kallade Uppföljande revisionerna, under certifikatets 3-åriga giltighetsperiod. Inför en ny treårsperiod genomförs en så 
kallad Omcertifiering.  

 

I revisionsrapporten anges de eventuella avvikelser mot standardens krav som framkommit, sammanfattande intryck samt 
revisionsledarens/-teamets rekommendation. Revisionsrapporten delges kunden. 

 

Följande typer av avvikelser finns: 

 

Mindre avvikelse (M):  
är en avvikelse från ett delkrav/-paragraf i aktuell standard men där det övergripande kravet/paragrafen för övrigt är 
tillfredsställande uppfyllt 

 
Stor avvikelse (S):  
är en avvikelse från ett övergripande krav/paragraf i aktuell standard, d v s som ej alls täcks upp av företagets 
ledningssystem (”haveri” i uppfyllnad av krav).   

 

Plan för korrigerande åtgärd ska vara SCAB tillhanda 30 dagar efter avvikelserapportens utfärdande.  

Korrigerande åtgärd ska vara genomförd inom 90 dagar. Dock ska vid certifierings- och omcertifierings samt 
uppgraderingsrevision samtliga avvikelser vara åtgärdade innan certifikat utfärdas. Vilket även gäller vid eventuell 
efterrevision samt uppgraderingsrevision. I undantagsfall kan detta frångås för tidskrävande åtgärder som ej i nämnvärd 
omfattning påverkar ledningssystemets effektivitet.  
För uppföljningsrevisioner kontrolleras avvikelsernas åtgärdande vid nästkommande revision. 

 

Den sammantagna dokumentationen såsom checklistor, revisionsplan, rapport, avvikelser inklusive korrigerande åtgärder 
och deltagarförteckning är underlag för SCAB:s certifieringsinstans granskning och beslut om certifiering. 

Det certifieringsbeslut som utfärdas är tillsammans med certifikatet är företagets bevis på genomförd certifiering. 

 

SCAB hanterar all information angående den certifierade verksamheten med sekretess. 

 



Revision genomförd av Svensk Certifering AB

16 mars - 27 april, 4 dagar

Revisionsrapport lämnad 2020-05-06

Nr Gradering Iakttagelse från revisorer Grundorsak Plan för korrigerande åtgärder Plan för att verifiera åtgärdernas 

verkan samt verifikat/bevis

Ansvarig för 

genomförande

Deadline Status

1 Mindre 

avvikelse

Miljöaspekter/Fossilfri fordonsflotta: Vissa verksamheter saknar tydlig 

efterlevnad av riktlinjer, för att kunna uppfylla kommunens egna mål och 

riktlinjer om fossilfri fordonsflotta till år 2030.

Krav i ISO 14001:2015

6.2 Miljömål och planering för att uppnå dem

6.2.1 Miljömål - Organisationen ska upprätta miljömål för relevanta funktioner 

och nivåer, med hänsyn tagen till organisationens betydande miljöaspekter och 

tillhörande bindande krav, under beaktande av dess risker och möjligheter. 

Miljömålen ska: a) stå i överensstämmelse med miljöpolicyn; b) vara mätbara 

(om det är praktiskt möjligt); c) övervakas; d) kommuniceras; e) uppdateras efter 

behov. Organisationen ska upprätthålla dokumenterad information om 

miljömålen.

6.2.2 Planering av åtgärder för att uppnå miljömål - När organisationen planerar 

för hur den ska uppnå sina miljömål ska den avgöra: a) vad som ska göras; b) 

vilka resurser som kommer att krävas; c) vem som ska vara ansvarig; d) när det 

ska vara genomfört; e) hur resultaten ska utvärderas, vilket innefattar indikatorer 

för övervakning av framsteg mot uppnående av mätbara miljömål (se 9.1.1). 

Organisationen ska beakta hur åtgärder för att uppnå miljömålen kan integreras i 

organisationens verksamhetsprocesser.

▪ En preliminär nulägesanalys visar att 60 % av 

kommunens personbilar är miljöklassade, 

flertalet är el-bensin-hybrider och en handfull 

helt fossilfria laddelbilar. Kommunen har 18 

lätta lastbilar som är dieseldrivna och ej 

miljöklassade.

▪ Förutsättningarna för förnybara bränslen 

brister, avsaknad av laddstationer och 

tankställen för biogas. 

▪ Vikten av att följa riktlinjerna och bidra till 

målen har inte varit tydliga för verksamheterna 

från ledningen. 

▪ Bristande mandat för fordonsansvarig och 

avsaknad av öronmärkta resurser eller andra 

”morötter” för verksamheterna.

▪ Kostnadsanalys över inköp och drift av olika 

fordonsval saknas.

▪ Resurser har inte särskilt avsatts i 

verksamheternas budget för inköp av eventuellt 

kostsammare miljöalternativ.

▪ Teknik- och fastighetsförvaltningen bildades 1 april 2020 och har fått tydligt uppdrag från 

kommunledningen att öka andelen miljöfordon till 63 %, vilket också kopplar till kommunens 

kvalitetsarbete. Detta ger ökad kraft till det systematiska utvecklingsarbete som pågår och som 

samrodnas av fordonsansvarig. Kommunens succesiva infasning av 

fossilfria/klimatbonusberättigade fordon i verksamheterna har i och med detta tydligt prioriterats 

av kommunledningen.

▪ Vallentuna kommun deltar i regionala projektet Fossilfritt 2030 med start maj 2020. Projektet 

inkluderar bl.a. stöd för upphandling och omställning till fossilfri fordonsflotta, samt utveckling av 

infrastruktur för förnybara drivmedel där en utredning av tankställe för biogas i Vallentuna har 

initierats.

▪ Kommunens miljötransportpool är i princip klar för lansering och kommer att tas i drift så snart 

några administrativa bitar fallit på plats. Poolen förväntas öka andelen miljövänliga transportslag 

t.ex. cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på sikt minska fordonsflottans storlek.

▪ Kommunen genomför nu en djupare nulägesanalys av den egna fordonsflottan i syfte att 

genomföra förändringar i fordonsflottan under 2020 samt att för mer långsiktigt arbete upprätta 

en handlingsplan för omställning inklusive kostnadsanalys och investeringsbudget för infrastruktur 

för förnybara drivmedel. 

▪ Kommunen avser att snarast möjligt söka bidrag från Naturvårdsverkets anslag Ladda 

Bilen/Klimatklivet för etablering av laddstolpar vid kommunala verksamheter.

▪ Kommunen avser att revidera fordonspolicyn och tydliggöra riktlinjer och eventuella undantag, 

för antagande av fullmäktige under 2021.

▪ Med start 2021 avser kommunen att starta genomförandet av handlingsplanen som bör 

inkludera bl.a. etablering av infrastruktur för fossilfria drivmedel (ladd och biogas), samt ny 

upphandling av klimatbonusberättigade fordon (ladd, biogas och ev. laddhybrider).

▪ Handlingsplan för omställning, 

som omhändertas i nämndernas 

respektive förvaltningarnas 

verksamhets-

/genomförandeplaner inför 

2021. 

▪ Uppföljning via intern 

miljörevision hösten 2020 och 

extern revision våren 2021.

▪ Kommunens Miljöredovisning 

och nämndernas 

verksamhetsberättelser för 2020 

(och 2021) inklusive nyckeltal.

Förvaltningsledning TFF 

och SF, med stöd av 

fordonsansvarig och 

miljöstrateg.

2020-12-31 

resp. 2021-

12-31

Pågående

2 Förbättrings-

förslag

Generellt förbättringsförslag

Källsortering /avfallshantering: Hantering och riktlinjer för källsortering är 

fortsatt utvecklingsområde inom kommunens verksamhet. Inom området är 

beslutsgången till viss del ”trög”: Där orsak kan vara att förutsättningar för 

effektiv hantering skiljer sig inom olika verksamheter och där behov och 

möjligheter ser olika ut. Utvecklingsprojekt pågår, exempelvis via samarbete med 

miljöstrateg, fastighetsavdelning och renhållningshandläggare för vidare 

kartläggning av förutsättningar och där praktiska och ekonomiska förslag till 

lösningar ska tas fram. Köksverksamhet på olika enheter har också goda 

möjligheter att påverka hantering på effektiva sätt, exempelvis med minskat 

matsvinn.
3 Förbättrings-

förslag

Generellt förbättringsförslag

Internkontrollplan är i grunden en sammanhållen process, men där det behövs 

konkreta verktyg ute i verksamhet för att skapa samsyn mellan liknande enheter 

kring hur uppföljningsparametrar ska bedömas och hanteras.

4 Förbättrings-

förslag

Generellt förbättringsförslag

Hållbarhet/kommunikation: Här finns behov av att se över hur 

kommuninnevånare och andra intressenter konkret uppfattar kommunens och 

övriga förvaltningars kommunicerade hållbarhetsarbete.

5 Förbättrings-

förslag

Generellt förbättringsförslag

Intressentanalys: Inom området finns behov av att på generellt plan och inom 

olika verksamheter ytterligare förtydliga användande av intressentbegrepp.

6 Förbättrings-

förslag

Generellt förbättringsförslag

Målstyrning med systemstöd i Stratsys är ett generellt förbättringsområde, då 

målstyrning fortsatt bedrivs med olika intensitet.
7 Förbättrings-

förslag

Miljöombud/ nätverk: Förbättringsområde är att konkretisera resultat från 

nätverk kopplat till miljöombud

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag

Extern miljörevision, uppföljande 2

2020

Upprättad av Ann Wahlström, miljöstrateg

Fastställd av kommunens ledningsgrupp 2020-05-18

Inrapporterad till Svensk Certifiering AB 2020-05-DD



8 Förbättrings-

förslag

Det finns utvecklingspotential i att förtydliga begrepp kopplat till 

intressentperspektiv, exempelvis vilka begrepp används för att beskriva 

intressenter i olika verksamheter. Översyn behöver göras av de begrepp som de 

politiskt valda inom kommunen använder och vad övriga verksamhetsområden 

använder
9 Förbättrings-

förslag

Att öka tydlighet kring förvaltningslednings arbetsuppgifter och delaktighet i 

miljöarbetet.

10 Förbättrings-

förslag

Att vid revisionstillfällen systematiskt presentera resultat av Ledningens 

genomgång.

11 Förbättrings-

förslag

Intressentanalys: att tydligare belysa intressentkrav/förväntningar på olika 

verksamheter, med nyttjande av statistik/underlag från kundsynpunkter eller 

klagomål.
12 Förbättrings-

förslag

Det finns behov av en tydlig miljökommunikationsplan, för att exempelvis 

tydliggöra koppling till målstyrning. Arbetet är i startgroparna för att också börja 

kommunicera det strategiska miljöarbetet till externa intressenter på ett tydligt 

och effektivt sätt.
13 Förbättrings-

förslag

Verksamhet har som eget förbättringsområde att arbeta med pilotprojekt för 

matavfall, där det  också fokuseras på följa helhetsgreppet mot måltidspolicyn.  

14 Förbättrings-

förslag

Förslag att nyttja förskola i kommunikation av hållbarhetsgreppet i andra 

sammanhang inom kommun.

15 Förbättrings-

förslag

Eget förbättringsområde är att hitta bättre samsyn kring uppföljning enligt 

internkontrollplan/ att ta fram gemensamma arbetssätt, främst kopplat till 

egenkontroll enligt Miljöbalken.
16 Förbättrings-

förslag

På egen ”önskelista” finns också som förslag att ta fram miljöskattkista för 

förskoleverksamheten.

17 Förbättrings-

förslag

Förslag att få bättre kontroll på hur egen fastighet renoveras ur miljöperspektiv/ 

ex avseende färgval.

18 Förbättrings-

förslag

Intern/egenkontroll upplevs ibland som komplicerad att genomföra. Verksamhet 

skulle här behöva  ”bollplank” för samsyn av uppföljningsparametrar med andra 

liknande  enheter, främst kopplat till egenkontroll enligt Miljöbalken.

19 Förbättrings-

förslag

Eget förslag är att i utbildningsprogrammet för Barn och fritid lägga in plan för 

miljö och hållbarhet.

20 Förbättrings-

förslag

Eget arbetsområde är också att minska andel specialkost i syfte att minska 

matsvinn och kostnader.

21 Förbättrings-

förslag

Målstyrning – uppföljning: formulering av målstyrda aktiviteter och uppföljning 

kan utvecklas och tydliggöras. Många tydliga miljöaspekter/hållbarhetsaspekter 

faller in under förvaltningens verksamhetsområde. Dessa miljöperspektiv 

behöver även i större utsträckning kommuniceras till kommuninnevånare.

22 Förbättrings-

förslag

Förslag att nyttja arbetet med risker friluftlivsaspekter i arbetet med 

krisberedskap och framförallt möjligheter för att koppla ihop arbetet med och 

andra risker inom kommunens verksamhet, t.ex. för att öka beredskapen för 

matlagning utomhus i händelse av kris eller genom utevistelse minska 

konsekvenserna av värmeböljor för socialförvaltningens verksamheter.

23 Förbättrings-

förslag
Ta fram en kartläggning /intressentanalys över Kulturförvaltningens 

berörda intressegrupper.

24 Förbättrings-

förslag
Förslag är att ta fram mätmetod, för att belysa resultatförbättringar av ny 

checklista för miljöfrågor i planprocessen.

25 Förbättrings-

förslag
Skapa en skarpare/tydligare bilpolicy, som tydligare kopplar till det 

övergripande hållbarhetsmålet.



Intern miljörevision, rapport 2019
Revisorer: Ann Wahlström, miljöstrateg, med assistans av Fredrik Sandell, säkerhetssamordnare, och John Wikmans, säkerhetsingenjör
Datum: 11-13 november 2019
Genomförande: 

Nr Område och 

revisionskriterie 

(krav i standard ISO 

14001:2015)

Gradering 

avvikelse/

observation

Åtgärd Ev. kommentar. Ansvarig 

för 

genomför

ande

Deadline Åtgärdat 

datum

1 GÖRA 8.1 Planering 

och styrning av 

verksamheten

Stor avvikelse Ta fram informationsmaterial, checklistor etc 

som stöd för verksamheternas egenkontroll, 

för både egna och externa utförare. Koppla till 

befintliga verksamhetsstöd inom kommunen 

såsom Stratsys. Miljöstrateg formerar 

arbetsgrupp med miljöavdelningen (tillika 

tillsynsmyndighet) och representanter för 

förvaltningarna.

Ann 

Wahlström, 

Charlotte 

Müntzing, 

Sandra 

Wargclou

2020-12-31Bristande stöd för egenkontroll enligt miljöbalken. 

Skolor, förskolor och vårdinrättningar hör till de verksamheter inom den kommunala organisationen som omfattas av 

tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser om löpande egenkontroll. Bestämmelserna rör både miljö- och hälsoskydd 

och omfattar till exempel  buller, ventilation, värme, fukt, mögel, städning, radon, kemikalier, vatten och avlopp, avfall. 

För skolornas del både inomhus och utomhus. Kommunen är därtill genom Bygg- och miljötillsynsnämnden 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

Verksamheterna har inte förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt, systematiskt arbete med egenkontroll enligt 

miljöbalken. Vägledning och stöd från central förvaltning och från tillsynsmyndigheten saknas. Det upplevs som 

ineffektivt och med risk för bristande kvalitet att varje enskild skola utvecklar sina egna styrdokument och arbetssätt. 

För verksamheterna är det otydligt vilka krav som ställs i tillsynen och på vilka grunder, samt hur detta kopplar till krav 

på arbetsmiljöområdet. Det är oklart om och varför verksamhetschef ska ansvara för egenkontroll och arbetsmiljöfrågor 

för en inköpt tjänst såsom städning, t.ex. höghöjdsstädning. Respektive verksamhet har själva efter bästa förmåga 

plockat ihop stöd för arbetet - exempelvis används en checklista från arbetsmiljöverket, en egen pärm med material från 

genomförd tillsyn under många år, eller i viss mån egna rutiner/checklistor. Ansvar för delar av egenkontroll, som 

kopplar mycket till arbetsmiljöfrågor i specifika lokaler, är på flera skolor delegerat till främst NO-lärare och 

idrottslärare. Respektive skola har skrivit egna delegationer. 

Krav gällande egenkontroll enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. Krav i ISO 14001, 8.1: "Organisationen ska upprätta, införa, 

underhålla och styra de processer som behövs för att uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts [...]", vilket 

omfattar bland annat hantering av risker och bindande krav såsom lagkrav.

Resultat

UPPGIFTER FRÅN REVISOR HANTERING AV VALLENTUNA KOMMUN

Sammanfattningsvis har den interna miljörevisionen 2019 handlat om hur verksamheten arbetar med rutin-

/kvalitetsarbete som inte är målstyrda aktiviteter (dvs. inte utgår från nämndens mål i årlig 

verksamhetsplan), i första hand brandskyddsarbete och egenkontroll enligt miljöbalken. Revisionen har 

tittat på styrning och planering av rutin-/kvalitetsarbete, genomförande, uppföljning och utvärdering, samt 

kommunikation och medvetenhet hos medarbetare. 

Revision har skett genom intervjuer med verksamhetsansvarig, och ibland även brandskyddsansvarig/ 

miljöombud, vid sex skolor under Barn-och ungdomsförvaltningen och två verksamheter inom 

Socialförvaltningen. Viss granskning av planering, uppföljning och internkontroll i Stratsys har gjorts. Intern 

miljörevision genomförs i enlighet med fastställt revisionsprogram som inkluderar översiktlig revisionsplan. 

Revisionsplanen innebär att fokus för 2019 främst låg på beredskap inför nödlägen och till detta har även 

knutits frågor kring egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Fokus för 2019 var även uppföljning och 

utvärdering, samt medvetenhet och kommunikation, vilket främst kopplats till beredskap och egenkontroll. 

Avvikelse från föregående revision har fångats upp, angående: Riskhantering - bristande eller otydlig 

hantering av miljörisker, brister i beredskap och agerande vid nödläge, otydlig hantering av så kallade 

avvikelser inom miljöområdet. Intervjuerna har alla utgått från samma frågeställningar, vilka finns 

redovisade på separat flik, alla frågor har dock inte ställts vid samtliga tillfällen. 



2 GÖRA 8.1 Planering 

och styrning av 

verksamheten

Observation

3 GÖRA 8.1 Planering 

och styrning av 

verksamheten

Positiv 

iakttagelse

4 GÖRA 8.1 Planering 

och styrning av 

verksamheten

Förbättringsmö

jlighet

5 GÖRA 8.2 Beredskap 

och agerande vid 

nödlägen

Positiv 

iakttagelse

6 GÖRA 8.2 Beredskap 

och agerande vid 

nödlägen

Förbättringsmö

jlighet

7 FÖLJA UPP 9.1.1 

Övervakning, mätning, 

analys och utvärdering

Mindre 

avvikelse
Se nr. 1.

8 FÖLJA UPP 9.1.1 

Övervakning, mätning, 

analys och utvärdering

Positiv 

iakttagelse

Inkludera tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken i kvalitetsledning, internkontroll och/eller 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Socialförvaltningens kvalitetsledningsmodul i Stratsy kan med fördel kompletteras 

med stöd för egenkontroll enligt miljöbalken, i samarbete med tillsynsmyndigheten (kommunens miljöavdelning). 

Detsamma bör kunna utvecklas för Barn- och ungdomsförvaltningen. Synergier mellan arbetsmiljöarbetet finns och bör 

konkretisera till exempel så att egenkontroll enligt miljöbalken görs och dokumenteras i samband med skyddsronder.

Krav i ISO 14001, 8.1: "Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att 

uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts [...]", vilket omfattar bland annat hantering av risker och binndande 

krav såsom lagkrav.

Väl fungerande system för rutin-/kvalitetsarbete (SF). Socialförvaltningen lyder under SOSFS 2011:9 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen har 

utvecklat en kvalitetsmodul i Stratsys för att hålla koll på alla olika krav som ställs på versamheterna. I 

kvalitetsledningsarbetet inkluderas inte bara krav som följer av SOSFS 2011:9 utan även till exempel rutiner för 

miljöarbete. Verksamheterna har därigenom ett väl fungerande och uppskattat stöd för verksamheternas egenkontroll 

enligt SOSFS 2100:9.

Bristande genomförande av egenkontroll enligt miljöbalken. Eftersom verksamheterna saknar förutsättningar 

att bedriva egenkontroll enligt miljöbalken (se nr 1 ovan) så finns generella brister i hur man följer upp och ananlyserar 

hur miljöprestandan kopplat till tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen fungerar hjälpligt i 

verksamheterna och bedömningen är att det till stor del beror på att tillsyn skett årligen och att personal tar eget ansvar.

Krav gällande egenkontroll enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. Krav enligt ISO 14401, 9.1.1: "Organisationen ska övervaka, 

mäta, analysera och utvärdera sin miljöprestanda. Organsiationen ska fastställa: a) vad som behöver vervakas och 

mätas; b) vilka metoder som i tillämplig utsträckning behövs för övervakning, mätning, analys och utvärdering för att 

säkerställa tillfölitliga resultat; [...].

Gemensamma system används inte för rutin-/kvalitetsarbete (BUF). Kommunen har det digitala verktyget 

Stratsys för planering och uppföljning, med olika moduler för målstyrning, internkontroll, systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) och kvalitetsledning. Stratsys används inte på ett systematiskt, gemensamt sätt av skolorna. 

Struktur, styrning och stöd från central förvaltning saknas i flera delar. Jämför med hur Stratsys används inom 

Socialförvaltningen. Det strukturerade arbete som finns är skapat på respektive skola och samtliga intervjuade 

uttrycker att det är svårt veta om man möter de många olika krav som ställs på verksamheten.

Krav i ISO 14001, 8.1: "Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och styra de processer som behövs för att 

uppfylla krav och utföra de åtgärder som fastställts [...]", vilket omfattar bland annat hantering av risker och binndande 

krav såsom lagkrav.

Fungerande uppföljning och utvärdering i det systematiska brandskyddsarbetet. Uppföljning sker såväl 

genom de återkommande brandskyddskontrollerna som vid genomgångar med personal. Utvärdering sker främst i 

samband med brandskyddsövning. Justering av rutiner etc sker vid behov.

Beredskap för nödlägen i kemisalar kan samordnas. I NO-lärares och träslöjdlärares arbete ingår normalt 

ansvar enligt formell delegation för arbetsmiljö och nödlägen kopplat till lokaler och utrustning. Det bedöms av 

rektorerna fungera väl. Vid platsbesök i lokalerna kan konstateras att nödvändig skyddutrustning finns, kemikalier 

hanteras säkert och korrekt, och åtgärder har vidtagits för att kraftigt minska risker förknippat med brandfarlig gas. På 

en skola fanns tydliga säkerhetsinstruktioner till elever och anställda uppsatta i lokal. Möjligheterna att samordna och 

systematisera detta arbete bör undersökas, i syfte att underlätta för lärare och kvalitetssäkra samtliga skolor.

Krav i ISO 14001, 8.2: "Organisationen ska upprätta, införa och underhålla den eller de process(er) som behövs för att 

förbereda sig för och agera vid potentiella nödlägen [...]".

Fungerande verktyg för systematiskt brandskyddsarbete. Systemet Ignesco är ett bra stöd och fungerar väl i 

samtliga verksamheter. Funktionen att få kvartalsvis påminnelse om kontroll och formulär/checklistor för att följa upp 

kontrollen är bra. I varierande omfattning håller verksamheterna löpande koll i lokalerna bl.a.  så att utrymningsvägar 

är fria. Funkar bra. Felanmälan ska kunna ske där och gå till weblord men det klickar ibland. 
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Arbete pågår med framtagande av riktlinjer 

för avfallshantering, kartläggning av 

verksamheternas behov och möjligheter till 

källsortering, inventering av förskolornas 

soputrymmen. Investeringsmedel har avsatts 

för att möjliggöra soprum på förskolor. 

Fastighetsavdelningen ser över hyresmodell 

och gränsdragningslista.

Ann 

Wahlström, 

Åsa 

Allestam, 

Beri Fajic

2021-12-31Bristande förutsättningar för avfallshantering och -abonnemang. I en del verksamheter saknas fungerande 

källsortering och farligt avfall hanteras sannolikt inte helt korrekt. Ett hinder bedöms vara att införande av, löpande 

skötsel av källsortering och beställning av hämtning till stor del ligger på varje enskild verksamhet såväl administrativt 

som budgetmässigt. Flera verksamheter lyfter fram att det blir dyrare att källsortera än att slänga allt i samma fraktion, 

vilket upplevs som kontraproduktivt.

Krav enligt ISO 1440; 6.2.2: " När organisationen planerar för hur den ska uppnå sina miljömål ska den avgöra: […] b) 

vilka resurser som kommer att krävas; […].

Regelbunden genomgång av brandskydd. Samtliga intervjuade verkamheter har reglebundna genomgångar av 

rutiner för brandskydd och utrymning samt brandövningar, på skolorna vanligtvis varje höst inför terminsstart. 

Klasslärare går igenom brandrutiner med eleverna. Brandrutiner har tagits fram utifrån Räddningstjänstens mallar.

Aktivt arbete för att sprida och underhålla medvetenhet hos medarbetarna (SF/Väsbygården). 

Väsbygården jobbar mycket med ombud för olika frågor för att sprida ut medvetenheten och hålla frågorna levande 

såsom säkerhetspiloter och miljöombud. Brandskyddsarbete och egenkontroll tas upp på arbetsmiljömöten för alla 

medarbetare, balnd annat skriver man ut rutiner och går igenom tillsammans, tar upp mycket konkreta förslag, sedan 

måste var och en skriva på att de tagit del av informationen. Veckoansvarig personal har ansvar att lotsa vikarier exv. i 

brandskydd. Tydligt att kvalitetsarbete och brandskydd ingår i ansvaret på jobbet och det är lönegrundande. 

Arbetet med uppföljning varierar och utvärdering prioriteras ned. Vad som följs upp och hur när det gäller 

rutin-/kvalitetsarbete varierar mellan förvaltningar och också mycket mellan samma typ av verksamhet - skolor - inom 

Barn- och ungdomsförvaltningen. I stor utsträckning tycks skolorna vara lämnade att själva avgöra hur uppföljning ska 

ske, men det noteras också att uppfattningarna om de centrala förvaltningarnas styrning och digitala systems 

användbarhet  variera mycket. Generellt läggs mycket lite tid på utvärdering då arbetstiden måste prioriteras till annat, 

förutom när särkilda utvecklingssatsningar skett. 

Krav enligt ISO 14401, 9.1.1: "Organisationen ska övervaka, mäta, analysera och utvärdera sin miljöprestanda. 

Organsiationen ska fastställa: a) vad som behöver vervakas och mätas; b) vilka metoder som i tillämplig utsträckning 

behövs för övervakning, mätning, analys och utvärdering för att säkerställa tillfölitliga resultat; [...].

Klargör olika funktioner/roller och nyttja som gemensam resurs. Det råder viss förvirring kring vad som 

ingår i utpekade funktioners ansvar och hur dessa roller hänger ihop: skyddsombud, miljöombud, 

brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, säkerhetspilot. Såväl benämningar som uppgifter, kompetensutveckling 

och arbetssätt skulle sannolikt kunna synkas. Vaktmästare lyfts av medarbetare fram som en viktig funktion som skulle 

kunna få gemensam utbildning etc.

Krav enligt ISO 14401, 7.2: Organisationen ska a) avgöra vilken kompetens om är nödvändig [...] och som påverkar [...] 

möjligheter att uppfylla sina bindande krav; b) säkerställa att dessa personer är kompetenta [...].
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