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Miljö- och bygglovsnämnden  

 

 

 

Dnr Mbn 2019-1055 

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

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1.  Yttrande över klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag  

2020-2024 godkänns och överlämnas som svar till kommunstyrelsens utskott för 

miljö och social hållbarhet.  

 
Ärendet i korthet 

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet har beslutat att ett förslag 

till klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 ska sändas 

ut på remiss till samtliga nämnder och kommunens bolag. Klimat- och energiplanen 

syftar till att fungera som det övergripande styrdokumentet för Järfälla kommun och 

dess bolag inom kommunens miljömål Minskad klimatpåverkan. Bygg- och 

miljöförvaltningen bedömer att förslaget till klimat- och energiplan för Järfälla 

kommun och dess bolag 2020-2024 inte direkt berör de verksamheter miljö- och 

bygglovsnämnden ansvarar för. 

 
Handlingar 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04 

2.  Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 – yttrande 

till kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet, 2019-11-04 

3. Remissversion Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag  

2020-2024, med bilaga.  

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet har beslutat att ett förslag 

till klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 ska sändas 

ut på remiss till samtliga nämnder och kommunens bolag. Klimat- och energiplanen 

syftar till att fungera som det övergripande styrdokumentet för Järfälla kommun och 

dess bolag inom kommunens miljömål Minskad klimatpåverkan. Klimat- och 

energiplanen kompletterar och konkretiserar de övergripande målen inom Minskad 

klimatpåverkan i kommunens miljöplan.  

 

Förslaget innehåller en åtgärdslista med förslag på åtgärder inom fyra 

utsläppsområden; transporter, elanvändning, konsumtion och nybyggnation. De 
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föreslagna åtgärderna ska enligt förslaget huvudsakligen utföras av verksamheter 

inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden. 

 
Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förslaget till klimat- och energiplan för 

Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 inte direkt berör de verksamheter miljö- 

och bygglovsnämnden ansvarar för. Eftersom förslaget inte berör miljö- och 

bygglovsnämndens verksamheter har förvaltningen inga synpunkter på förslaget 

utifrån dessa verksamheter. Förvaltningen bedömer att förslaget kan fungera som ett 

viktigt styrdokument för att uppnå kommunens miljömål om minskad 

klimatpåverkan och att positiva effekter kan uppnås om förslaget genomförs av 

berörda verksamheter.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

barn. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Ärendet är av administrativ karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

företag i kommunen. 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om 

granskning av investeringar och finansiering godkänns och överlämnas som svar till 

kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. 
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Expedieras 

Akten 

Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet 


