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Information om miljörevision 2021 (KS 2021.154)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunens miljöledningssystem är sedan april 2018 certifierat enligt standarden ISO 14001 
vilket innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Uppföljande extern miljörevision 
nummer 3 samt omcertifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB under april 2021. 
Revisorn lämnade preliminärt cirka 50-60 positiva iakttagelser, 6 förbättringsförslag samt 2 
avvikelser (se bilaga 1). Revisionsrapport har ännu inte erhållits och justeringar kan ske. Plan 
för hantering av avvikelserna kommer därefter hanteras av kommunens ledningsgrupp. 
Följande information om avvikelserna och hantering av dem ska därför ses som preliminär.

Avvikelse 1. Avfallssortering: ”Förutsättningar för bedriva effektiv avfalls/källsortering 
fungerar fortfarande inte tillfredställelse i kommunen. Exempelvis på [socialförvaltningens 
centrala kontor] tillhandahåller inte fastighetsägare något soprum. Det fungerar inte heller 
tillfredsställande på alla skolor.” Avfall är en av kommunens så kallande betydande 
miljöaspekter och kommunen uppfyller inte de egna mål/ambitioner som fastställts i miljö- 
och klimatstrategin. Kommunens miljöstrateg har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram förslag för att ge förutsättningar för källsortering i 
samtliga verksamheter som nyttjar kommunala fastigheter. Delar av förslaget ingår i 
översynen av hyresmodellen för kommunens fastigheter och andra delar handlar om lösningar 
kring källsorteringsutrustning och tömning av kärl inomhus. Förslaget har presenterats för 
kommundirektör och förvaltningschef och genomförandearbete pågår. Därtill behöver en 
diskussion inledas med extern fastighetsvärd.
Avvikelse 2. Ledningens genomgång: ”Ledningens genomgång har under det senaste året inte 
genomförts fullt ut enligt standardens krav på frågor som ska beaktas.” Standarden ISO 14001 
innehåller krav på frågor som ledningen minst en gång per år ska hantera och kommunen har 
inte förmått adressera dessa krav tillfredsställande. Kommunens ledningsgrupp har fastställt 
en rutin för ledningens genomgång som inte implementerats fullt ut. Kommundirektören har 
beslutat om nytt arbetssätt för kommunledningskontorets tjänstemannaberedning inför 
ledningsgruppens möten. Tillsammans med omtag för förvaltningarnas beredning bedöms 
detta kunna åtgärda avvikelsen och leda till ändamålsenlig hantering av miljöledningsfrågor i 
ledningsgruppen.

Beslutsunderlag
 Information om miljörevision 2021 tjskr
 Bilaga 1 PP pres Vallentuna kommun, 210423
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Tjänsteskrivelse

Information om miljörevision 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens miljöledningssystem är sedan april 2018 certifierat enligt standarden 
ISO 14001 vilket innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Uppföljande 
extern miljörevision nummer 3 samt omcertifiering genomfördes av Svensk 
Certifiering AB under april 2021. Revisorn lämnade preliminärt cirka 50-60 positiva 
iakttagelser, 6 förbättringsförslag samt 2 avvikelser (se bilaga 1). Revisionsrapport har 
ännu inte erhållits och justeringar kan ske. Plan för hantering av avvikelserna 
kommer därefter hanteras av kommunens ledningsgrupp. Följande information om 
avvikelserna och hantering av dem ska därför ses som preliminär.

Avvikelse 1. Avfallssortering: ”Förutsättningar för bedriva effektiv 
avfalls/källsortering fungerar fortfarande inte tillfredställelse i kommunen. 
Exempelvis på [socialförvaltningens centrala kontor] tillhandahåller inte 
fastighetsägare något soprum. Det fungerar inte heller tillfredsställande på alla 
skolor.” Avfall är en av kommunens så kallande betydande miljöaspekter och 
kommunen uppfyller inte de egna mål/ambitioner som fastställts i miljö- och 
klimatstrategin. Kommunens miljöstrateg har tillsammans med teknik- och 
fastighetsförvaltningen arbetat fram förslag för att ge förutsättningar för källsortering 
i samtliga verksamheter som nyttjar kommunala fastigheter. Delar av förslaget ingår i 
översynen av hyresmodellen för kommunens fastigheter och andra delar handlar om 
lösningar kring källsorteringsutrustning och tömning av kärl inomhus. Förslaget har 
presenterats för kommundirektör och förvaltningschef och genomförandearbete 
pågår. Därtill behöver en diskussion inledas med extern fastighetsvärd.
Avvikelse 2. Ledningens genomgång: ”Ledningens genomgång har under det senaste 
året inte genomförts fullt ut enligt standardens krav på frågor som ska beaktas.” 
Standarden ISO 14001 innehåller krav på frågor som ledningen minst en gång per år 
ska hantera och kommunen har inte förmått adressera dessa krav tillfredsställande. 
Kommunens ledningsgrupp har fastställt en rutin för ledningens genomgång som inte 
implementerats fullt ut. Kommundirektören har beslutat om nytt arbetssätt för 
kommunledningskontorets tjänstemannaberedning inför ledningsgruppens möten. 
Tillsammans med omtag för förvaltningarnas beredning bedöms detta kunna åtgärda 
avvikelsen och leda till ändamålsenlig hantering av miljöledningsfrågor i 
ledningsgruppen.
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Ekonomiska konsekvenser
Här kan du skriva utförligare om eventuella ekonomiska konsekvenser. Ta bort 
rubriken om du inte använder den.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Här kan du skriva utförligare om eventuella konsekvenser relaterade till Vallentunas 
mål för en hållbar utveckling.  Klicka här för att komma till rutin på intranätet. Ta 
bort rubriken om du inte använder den.

Emelie Hallin Ann Wahlström
Stabschef Miljöstrateg

Expedieras till:
Akten

Samtliga nämnder

http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/instruktioner-och-mallar/stodverksamhet/arendehantering/namndadministration/rutiner-for-initial-bedomningsnabbanalys-vid-framtagande-av-beslutsunderlag/rutin-for-hallbarhetsanalys-i-beslutsunderlag/


Våra revisioner 
skall alltid 
upplevas som 
något positivt för 
er verksamhet

"Vi på Svensk Certifiering 
lägger särskild vikt vid att ert 
ledningssystem genererar ett 
affärsmässigt-, hållbart- och 
ekonomiskt värde för er 
organisation"

Vallentuna Kommun
Miljö: ISO  14001: 2015
Typ av revision: Omcertifiering



• Period: 2021-04-19—23

• Revisionsområden: 

• Ledarskap och åtagande för miljöarbetet

• Planering av åtgärder för att uppnå miljömål och aktiviteter

• Övervakning, mätning, analys och utvärdering – Allmänt

• Ledningens genomgång (Övergripande nivå)



• Period: 2021-04- 19--23 

• Revisionsonenheter: Enligt revisionsplan

• Kommunledningskontoret (KLK)- HR-avdelningen (human resources)

• Kommunledningskontoret (KLK) – Ekonomiavdelningen – Upphandlingsenheten

• Socialförvaltningen (SF)- Stab - Enheten för verksamhetsstöd

• Socialförvaltningen (SF)- Stab- Enheten för kvalitet och utveckling

• Socialförvaltningen (SF) -Utföraravdelningen kommunal regi- Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård 
-Hälso- och sjukvårdsorganisationen HSO

• Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) – Utvecklingsavdelningar - Avdelning för 
verksamhetsutveckling - Kvalitet och utveckling

• Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) -Verksamhetsavdelningar – Förskolor -Fjärde förskoleområdet
(Lovisedal, Karby, Kantarellen och Granåsa förskola)

• Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) – Verksamhetsavdelningar -Grundskolor, fritidshem och 
grundsärskola  -Karbyskolan

• Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) – Verksamhetsavdelningar -Grundskolor, fritidshem och 
grundsärskola  - Karlslundsskolan 

• Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) -Verksamhetsavdelningar -Förskolor -Östra förskoleområdet
(Haga, Borgen, Sjumilaskogen, Brottby) Haga förskola

• Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) – Stab

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) - Avdelningen för översiktsplanering

• Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) – Serviceavdelningen

• Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) - Projekt och fastighetsutveckling

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) - Mark- och exploatering

• Kommunledningskontoret (KLK)- Ekonomiavdelningen - Kvalitetsenheten

• Kommunledningskontoret (KLK)- Kommunikation- och marknadsavdelning -IT-enheten

• Kommunledningskontoret (KLK) -Kommunikation- och marknadsavdelning- Kommunikations- och 
marknadsenheten

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) -Planavdelningen



R E S U LTAT

• Positiva iakttagelser:  ca 50-60

• Avvikelser: 2

• Förbättringsåtgärder: 6 



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Organisationens förutsättningar  - Styrmodell

• Det finns en tydlig styrmodell för miljöarbetet, som visualiseras enligt bifogad bild och där 

kommunens åtagande för miljöarbetet beskrivs i enlighet med:

• Miljö- och klimatstrategi 

• Nämndernas verksamhetsplaner med styrande mål och aktiviteter för miljöarbetet.

• Där miljöarbetet  följs upp genom målstyrda aktiviteter,  via nyckeltal, internkontroll 

och egenkontroll/enligt miljöbalken.

• Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert, med 

målet att ha ordning och reda på alla processer och rutiner.

• Enligt dokumentation ”Planering och internkontroll”, vilket också speglar Stratys

framgår vidare utifrån kommungemensamma områden vilka processer och rutiner 

som avses och specifika kontrollmoment.

• Det noteras också att systematisk uppföljning av miljöarbetet har genomförts sedan 

2017.

• Utvärdering sker också systematiskt via intern och extern miljörevision



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Målstyrning

• Kommunens övergripande mål för miljö och klimat utgår från kommunplanens mål och lyder 
”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar:

• i) Kommunens egen miljöpåverkan ska minska, 

• ii) Invånarnas och företagens möjligheter att göra hållbara val ska öka. 

• Strategin har även sju ”inriktningar” (med typ strävansmål). 

• Det övergripande målet och kommunens miljö- och klimatstrategi fungerar dels som paraply till 
andra styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige 

• - mål och riktlinjer finns till exempel i kommunens Avfallsplan, Energiplan, Kemikalieplan och 
Grönstrukturplan; dels som underlag för nämndernas årliga verksamhetsplaner med 
nämndsmålen.

• Övergripande kommungemensamt mål är att utvecklingen av  Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, 
ekologiskt- och socialt hållbar, där miljöarbetet ingår som en del.

• Med stöd av 15 underliggande nämndsmål ska dessa övergripande mål uppfyllas.

• Vilket i sin tur ska uppfyllas med dokumenterade aktiviteter för respektive mål.

• Via kommunens miljöredovisning finns också vissa nyckeltal framtagna, där nyckeltalen är knutna till 
nämndsmålen och beslutas av nämnd.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Exempel på nämndsmål

• Utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. 

(Kommunstyrelsen).

• Med exempel på aktiviteter/mål  för att uppnå övergripande mål:

 Kommunen ska utveckla det systematiska miljöarbetet samt minska kommunens egen miljö-

och klimatpåverkan med fokus på hållbar upphandling, ökad källsortering och fossilfri energi.

 Kommunen ska aktivt minska sin klimatpåverkan och nå visionen om noll nettoutsläpp av 

växthusgaser genom alternativa och innovativa energilösningar, energieffektivisering och 

fossilbränslefria tjänsteresor. 

 Vallentuna kommun ska sträva efter att ställa höga miljökrav i upphandling, tillämpa ett 

livscykelperspektiv och prioritera miljömärkning vid inköp.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Positiv/negativ  miljöpåverkan av Coronapandemin

• Positivt har varit ökning av distansmöten och installation av annan kommunikationsutrustning 

som bidragit till minskning av  fossilbränslefria tjänsteresor. 

• Begränsad kontakt med innevånare - exempel på både positiv och negativ påverkan:

• Positivt med mer användning av digitala verktyg, dock negativt för innevånare som inte 

använder dessa digitala verktyg och där personlig kontakt är viktig.

• Socialförvaltningen har också att arbetat med att minska samt ställa miljökrav på engångs-

/förbrukningsartiklar, som fått sig en ordentlig törn, då pandemin gjort att kommunen tvingats ta 

det som funnits att tillgå på marknaden.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Upphandling

• Att ställa tydliga miljökrav är ett ”smart och viktigt” sätt att visa miljöhänsyn och bidra 

till ett hållbart samhälle.

• Med ny framtagen lathund ska det bli lättare att göra rätt  i upphandlingsprocessen, 

där bla lathund ska underlätta för att kunna ställa tydliga och rimliga miljökrav och 

möjliggöra för invånare och företag att göra hållbara val.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Upphandling

• En ”supportgrupp” – inom cirkulär ekonomi  har också tillsatts för  att stödja medarbetare i 

upphandlings- och inköpsarbetet.

• Från 2020 finns ett nytt beställningssystem/ E-handelssystem, där det ska vara lättare att göra 

inköp utifrån miljö/hållbarhetsperspektiv.

• Roll som inköpssamordnare syftar till att mer effektivt styra enheter till att ställa tydliga 

miljökrav och samordna behov innan upphandling och inköp.

• Inköpssamordnare är  få men kommunen har de senaste åren jobbat fram ett nätverk med 

behöriga beställare som finns i alla verksamheter som syftar till att samordna inköp och ökad 

avtalstrohet (där vi har ställt miljökrav i avtalet).

• Uppföljning

• Sker bla genom hur väl lathundar är ifyllda 

• CLM  - avtalsuppföljning



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Fossilfri energi

• Kommunen ska aktivt minska sin klimatpåverkan och nå visionen om noll nettoutsläpp av 
växthusgaser genom alternativa och innovativa energilösningar, energieffektivisering och 
fossilbränslefria tjänsteresor.

• Vallentuna kommun deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 som brett syftar till omställning 
för fossilfria och utsläppssnåla transporter, både i egna verksamheten och för att underlätta för 
invånare och företag.

• Det har under året funnits en stor ambition att sträva mot målet ”fossilfri fordonsflotta 2030” , där 
ett antal nya miljöfordon har köpts in.

• Mål att höja antalet miljöfordon har getts utrymme i budget (KLK) 

• Viktigt arbete gällande inköp och infrastruktur pågår också för att göra rätt val av miljöfordon, fördela 
risker och inte lägga ”alla miljöäpplen i samma korg”

• exempelvis att ha tillräckligt antal laddstolpar, eller möjlighet till lokala tankningsmöjligheter för 
fossilfritt bränsle.

• Här har också politiken några alternativ för att bli fossilfria, där det fattats politiska beslut, men där 
också konsekvenser måste beaktas.”

• Transportmiljöpool är också igång med urval av miljöfordon,  elcyklar och vanliga cyklar.

• Uppföljning:

• Här pågår systematiskt arbete, där nyckeltal finns kopplat till bla andel miljöfordon, körsträcka, 
bänsleförbrukning.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Energieffektivisering

• Det har länge arbetats systematiskt för att minska energiförbrukning i kommunens 

anläggningar.

• I dagsläget finns effektiva system för både energioptimering och upptäckt av eventuella 

avvikelser. 

• Numera är det fjärrvärmeföretagen, som delvis har uppföljningssystem för att följa 

förbrukning.

• Ansvariga poängterar att det handlar mycket om systematik och engagemang i arbetssätt 

för att kunna påverka förbrukning, exempelvis vid minsta avvikelse i förbrukning bör åtgärd 

vidtas av servicetekniker/personal.

• Nytt utvecklingsarbete/ underhållsplan:  Vid varje ny genomförande av underhållsplan för 

om/tillbyggnad är det  avgörande att belysa hur denna påverkar energiflödet, där 

utvecklingsarbete är påbörjat.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Avfallssortering - ökad källsortering

• Ny avfallsplan är antagen - Generellt inom avfallhanering ska kommunen stimulera till att sortera och 

minska avfallet.

• Kommunen avser att ha systematik med kommungemensam aktivitet som alla verksamheter ska koppla 

egna aktiviteter till.

• Kommunfullmäktige har fastställt reviderad avfallstaxa som bland annat ger incitament för sortering av 

matavfall. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2020 om att förbereda införande av obligatoriskt 

matavfallsinsamling från enbostadshus 2021.

• Kampanj avseende matavfall med information om sortering tryckt på matavfallspåsarna har genomförts 

• Nytt samarbete med SÖRAB är påbörjat, där 4 grupper med representanter från olika nivåer i kommun 

möts i syfte att genomsyra hela verksamheten. (KLK)

• KLK deltar också i grupp för Stockholms län för samarbete avseende återvinningscentraler över 

kommungränserna, bl a mål avseende att det ska vara flexibelt för kommuninnehavare att kunna lämna 

avfall i olika kommuner



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Utbildning

• Det erbjuds numera olika miljö- och hållbarhetsutbildningar till medarbetare:

• Miljökörkortet 

• Övergripande miljö- och hållbarhetsutbildning som kan kopplas till  agenda 2030. 

• Ett nytt ledarutvecklingsprogram är framtaget med bland annat koppling till cirkulär ekonomi.



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Kommunledningskontoret (KLK)- Kommunikation- och marknadsavdelning - IT-

enheten

• Sedan januari har serverhall lagts ut till extern leverantör. Överskottsenergi återanvänds till 

fjärrvärmen i Vallentuna, vilket också medför förbättrad säkerhet

• Återtagen utrustning lämnas till leverantör för återanvändning eller återvinning. Detta har 

medfört  en minskning av utsläpp motsvarande 13 ton Koldioxidekvivalenter under 2020.

• Mål är nu att från verksamheten också förbättra återlämning av kringutrustning till datorer. 

• (L)



POSIT IVA IAKTTAGELSER

Kommunledningskontoret (KLK) -Kommunikation- och marknadsavdelning-

Kommunikations- och marknadsenheten

• Extern hemsida har uppdaterats med information kring hur kommuninnevånarna kan bli mer 

miljövänliga.

• Arbete pågår med att ta fram en miljöprofil för att enhetligt jobba med miljökommunikation, där 

grafisk profil är framtagen.

• Kommunikationsplan för miljöstrategi är under framtagning

• Avtal med Svanenmärkt tryckeri har etablerats

• Kampanj avseende matavfall med info om sortering tryckt på matavfallspåsarna.

• (L)



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) –Planavdelningen

• Försöker implementera hållbarhetskrav utöver lagkrav på exploatörer men det bygger på dialog 

och överenskommelser, sker på enstaka planer idag.

• Vid planering avseende rivning av polishus och påföljande nybygge tittar man på vad som går att 

återanvända vid nybygget alternativt vad som går att sälja för återanvändning.

• Digitalt verktyg används för att visualisera detaljplaner för kommuninnevånarna som också via 

verktyget kan rösta på olika alternativ.

• Hållbarhetsprogram i fler och fler detaljplaner.

(L)



POSIT IVA IAKTTAGELSER

• Interna revisioner

• Intern revision har genomförts enligt plan

• Senaste revision genomfördes i november-20

• Här finns tydlig systematik för resultat, gradering, åtgärd, ansvarig för genomförande inkl

deadline/datum

• Även ställda frågor finns med och ”råd” kring revisionsrapport

• Ledningens genomgång

• Genomförs i dagsläget som en del i ledningsarbetet

• ( se avvikelse)



AVVIKELSER

Avvikelse 1

• Avfallssortering: Förutsättningar för bedriva effektiv avfalls/källsortering fungerar fortfarande inte tillfredställelse i 
kommunen. 

• Exempelvis på stab/ myndighetsavdelning tillhandahåller inte fastighetsägare något soprum. 

• Det fungerar inte heller tillfredsställande på alla skolor.

Standardkrav: Beaktande av miljöaspekter

Avvikelse 2

• Ledningens genomgång:

• Generellt för kommunen - Ledningens genomgång har under det senaste året inte genomförts fullt ut enligt standardens 
krav på frågor som ska beaktas.

• Standardkrav: Genomförande av ledningens genomgång



FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

• Upphandling

• Miljöpolicy/upphandling: Förbättringsområde att se över om Miljöpolicy beaktas och kopplas ihop vid 

miljökravställning. 

• Kan exempelvis standardtext tas fram vid kravställning gällande återvinning för Vallentuna kommun.

• Stickprov: Socialförvaltningen (SF)- Stab - Enheten för verksamhetsstöd/Inköpssamordnare:

• Avfallshantering/ rapporteringsplikt för farligt avfall

• Avfallshantering/rapporteringsplikt för hantering av farligt avfall enligt ny förordning för (614:2020) 

fungerar inte helt tillfredställande enligt riktlinjerna, exempelvis ingen som är specifikt ansvarig. 

• Stickprov: Socialförvaltningen (SF) -Utföraravdelningen kommunal regi-Verksamhetsområde Hälso-

och sjukvård -Hälso- och sjukvårdsorganisationen



FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Generellt miljöarbete

• Vissa enheter kan bli tydligare med vilka miljöområden inklusive vilka miljöaktiviteter som de arbetar 

med.

• Det behövs också uppmaning och uppmuntring att registrera miljöavvikelser 

• Stickprov: Kommunledningskontoret (KLK)- HR-avdelningen (human resources):



FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

• Samordning av leveranser – Barn och ungdomsförvaltning

• Utifrån befintliga avtal finns behov av att ytterligare samordna varuleveranser. 

• Stickprov: Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) -Verksamhetsavdelningar – Förskolor -Fjärde 

förskoleområdet (Lovisedal, Karby, Kantarellen och Granåsa förskola)



FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

• Kommunikation:

• Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) - Mark- och exploatering

• Hållbarhetsdialog:  Vid första kontakt med intressent, finns behov av att förfina enhets kommunikation i 

ambition att förmedla miljöarbetet i  markfrågor.



CERTIF IERING

• Certifiering kommer fortsatt att rekommenderas efter det att plan för korrigerande 

åtgärder till de avvikelser som noterats har accepterats. 
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