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Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/767    

Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 
– yttrande till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet

Bakgrund 

Tekniska nämnden har remitterats ett förslag till en klimat- och energiplan för Jär-

fälla kommun och dess bolag 2020-2024 från kommunstyrelsens utskott för miljö 

och social hållbarhet. Klimat- och energiplanen syftar till att fungera som det över-

gripande styrdokumentet för Järfälla kommun och dess bolag inom kommunens mil-

jömål Minskad klimatpåverkan. Planen tar avstamp i internationella och nationella 

klimatåtaganden samt regionala strategier. Vidare utgår planen från den regionalt 

framtagna energi- och klimatstrategin samt kommunens miljöplan 2016-2014. Kli-

mat- och energiplanen kompletterar och konkretiserar de övergripande målen inom 

Minskad klimatpåverkan i kommunens miljöplan.  

I förslaget konstateras att Järfälla kommun har stora utsläpp inom transporter, elan-

vändning och konsumtion av t.ex. livsmedel. Utöver dessa har även nybyggnation 

stora utsläpp som inte visas i statistiken. Nybyggnationer är betydande då framställ-

ning av cement ger stora utsläpp, tillsammans med dagens höga byggnationstakt och 

ökningen som förutspås bidrar till en stor kvantiteten. Åtgärder för att minska kom-

munens energi- och klimatpåverkan bör därför fokuseras inom fyra utsläppsområden: 

transporter, elanvändning, konsumtion och nybyggnation.  

Vidare föreslås det att respektive nämnd fattar beslut om vilka åtgärder som ska ge-

nomföras inom aktuell budgetperiod. Uppföljning föreslås ske i samband med verk-

samhetsberättelsen och med hjälp av indikatorer kommer uppföljningen visa om ar-

betet fortlöper i rätt takt och riktning. 

Förslaget innehåller en åtgärdslista med förslag på konkreta åtgärder inom följande 

områden:  

 Transporter och resande

 Energiförsörjning

 Samhällsplanering och bebyggelse

 Hållbar konsumtion av varor och tjänster

 Samverkan och dialog
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Synpunkter 

I den föreslagna åtgärdslistan lyfts bygg- och miljöförvaltningen fram som ansvarig 

för ett flertal åtgärder, i vissa fall som ansvarig i samråd med kommunstyrelseförvalt-

ningen. Tekniska nämndens samlade bedömning är att flertalet av de åtgärder som 

bygg- och miljöförvaltningen föreslås ansvara för redan är påbörjade eller planerade 

av förvaltningen samt ingår i det löpande arbetet.  

 

Tekniska nämnden bedömer att förslaget kan fungera som ett styrdokument för att 

uppnå kommunens miljömål om minskad klimatpåverkan och att positiva effekter 

kan uppnås om förslagen till åtgärder fortsätter att genomföras inom berörda verk-

samheter i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


