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Dnr Mbn 2019-1055 

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

i internationella och nationella klimatåtaganden samt regionala strategier. Planen ut-

går från den regionalt framtagna energi- och klimatstrategin och kommunens miljö-

plan 2016–2024. Klimat- och energiplanen kompletterar och konkretiserar de över-

gripande målen inom Minskad klimatpåverkan i kommunens miljöplan.  

 

I förslaget till klimat- och energiplan konstateras att Järfälla kommun har stora ut-

släpp inom transporter, elanvändning och konsumtion av tex livsmedel. Utöver dessa 

tre har även nybyggnation stora utsläpp som inte syns i statistiken. Nybyggnationer 

är betydande då framställning av cement ger stora utsläpp och tillsammans med da-

gens höga byggnationstakt och ökningen vi ser i framtiden blir kvantiteten stor. Åt-

gärder för att minska kommunens energi- och klimatpåverkan bör därför fokuseras 

inom dessa fyra utsläppsområden; transporter, elanvändning, konsumtion och ny-

byggnation. 

 

Förslaget innehåller en åtgärdslista med förslag på åtgärder inom följande områden: 

 

 Transporter och resande 

 Energiförsörjning  

 Samhällsplanering och bebyggelse  

 Hållbar konsumtion av varor och tjänster  

 Samverkan och dialog 

 

Respektive nämnd fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras inom aktuell 

budgetperiod. Uppföljning av Klimat- och energiplanen sker i årsredovisningen och 

med hjälp av indikatorer kommer uppföljning göras om arbetet går i rätt takt och 

riktning. De föreslagna åtgärderna ska enligt förslaget huvudsakligen utföras av verk-

samheter inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden.  
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Synpunkter 

Miljö- och bygglovsnämnden 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. De föreslagna åtgärderna ska enligt förslaget ut-

föras av verksamheter inom andra nämnders, främst kommunstyrelsens och tekniska 

nämndens, ansvarsområden. Nämnden bedömer mot den bakgrunden att genomfö-

randet av de föreslagna åtgärderna inte kommer medföra några kostnader för nämn-

dens verksamheter och att nämndens möjligheter att påverka effekterna av förslagets 

genomförande är begränsade.  

 

Eftersom förslaget inte berör miljö- och bygglovsnämndens verksamheter har nämn-

den inga synpunkter på förslaget utifrån dessa verksamheter. Nämnden bedömer att 

förslaget kan fungera som ett viktigt styrdokument för att uppnå kommunens miljö-

mål om minskad klimatpåverkan och att positiva effekter kan uppnås om förslaget 

genomförs av berörda nämnder.  

 

 


