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2016-02-09
Kompetensnämnden

Dnr. Kon 2016/26
Förslag till remissvar för förslag till reviderad miljöplan 2016-2024
Förslag till beslut

1.

2.

Kompetensnämnden föreslår bifall till förslaget till ny miljöplan 2016-2024
(dnr. Kst 2015/460), med ett förslag till ytterligare effektmål för hållbar
konsumtion och hög miljömedvetenhet; att miljökonsekvensanalys bör utföras
för samtliga beslutsärenden inom kommunen.
Kompetensnämnden uppdrar åt Kompetensförvaltningen att informera
miljöstrategiska enheten om förvaltningens övriga synpunkter på skrivelsen.

Ärendet i korthet

Ett förslag till reviderad miljöplan för åren 2016-2024 har levererats till
Kommunstyrelsen, och Kompetensnämnden har per remiss givits möjlighet till
yttrande om planen. Remissvar lämnas senast 2016-03-14, och planen kommer
därefter att lyftas till Kommunfullmäktige för beslut.
Innehållsmässigt utgår planen ifrån fem miljömål, som totalt innefattar tretton
effektmål. Ambitionsnivån kan utifrån dessa mål utläsas som högre än i den
befintliga miljöplanen. Kompetensförvaltningens bedömning är att planen bidrar till
att stärka det befintliga miljöarbetet inom Kompetensnämndens verksamheter.
Handlingar

1

Förvaltningens skrivelse, 2016-02-09

2

Remiss: Förslag till reviderad miljöplan (dnr. Kon 2016/26-1).

Redogörelse
Bakgrund

Järfälla kommuns befintliga miljöplan spänner över åren 2010-2020, men i samband
med beslut av mål och budget 2015 gav Kommunfullmäktige uppdraget åt
Kommunstyrelsen att (dnr. Kst. 2014/237, 2014-12-15 § 215):
”…revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för
kommunens egna verksamheter.”

Kompetensförvaltningen
Kansliet
Patrik Thorson, utredare
Telefon: 08-580 284 47 (direkt)
E-post: patrik.thorson@jarfalla.se

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
Webbplats: www.jarfalla.se
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Mot bakgrund av detta har miljöstrategiska enheten levererat ett förslag till reviderad
miljöplan för åren 2016-2024 till Kommunstyrelsen, som i sin tur har låtit förslaget
gå på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. Remissvar lämnas senast
2016-03-14, och planen kommer därefter att lyftas till Kommunfullmäktige för
beslut.
Innehållsmässigt utgår planen ifrån följande fem övergripande miljömål:
1. Minskad klimatpåverkan.
2. God bebyggd miljö.
3. Giftfri vardag.
4. Ett rikt växt- och djurliv.
5. Hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.
Detta förgrenas i sin tur ut i totalt tretton effektmål, som generellt överensstämmer
väl med SMART-kriterierna (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsbundet).
Därutöver presenterar miljöplanen indikatorer för mätningen av de övergripande
miljömålen, och förslag till åtgärder för att uppnå dem.
Analys

För att erbjuda Kompetensnämndens verksamheter möjlighet till inflytande över
miljöplanen, så har Komptetensförvaltningens miljögrupp – som även inkluderar
elevrepresentanter från gymnasieskolorna – fått ta del av förslaget till ny miljöplan.
De synpunkter som inkommit bekräftar förvaltningens bedömning att förslaget till
miljöplan 2016-2024 är en tydlig och väl utarbetad plan, som ytterligare förankrar
och stärker förvaltningens befintliga miljöarbete, t.ex. för en giftfri gymnasieskola.
Förvaltningen föreslår dock ett ytterligare effektmål för att uppnå målet hållbar
konsumtion och hög miljömedvetenhet; att miljökonsekvensanalys bör utföras för
samtliga beslutsärenden inom kommunen. Idag utförs barnkonsekvensanalyser, och
förvaltningens uppfattning är att detta påminner om barnperspektivet i varje beslut
som fattas. I likhet med detta ser förvaltningen ett behov av att påminnas om
miljöperspektivet i varje beslut som fattas.
Därutöver har förvaltningen följande synpunkter på skrivelsen:
 Ingenstans i förslaget till miljöplan står vem som har författat planen.
 Felstavning i avsnittsrubrik ”Hålbar” (sid. 1, 16).
 Inkonsekvent kolon i rubrik ”cykelplanen:” (sid. 2, 17).
 Inkonsekvent förkortning i rubrik ”ÖP” (sid. 2, 17).
 Text i figur svårläst p.g.a. att figuren är för liten (Bild 1).
 Punkt fattas i sidfotsreferens (referens 1, 8 14, 15, 18).
 Punkt fattas i beskrivande text (Tabell 1).
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Överväganden
Ekonomiska konsekvenser

I fråga om ekonomiska följder av den föreslagna miljöplanen 2016-2024, så är
förvaltningens bedömning att samtliga effektmål i planen kommer att innebära
utgifter för kommunen. Eftersom planen sätter högre mål, så är det även rimligt att
anta att dessa utgifter kommer att bli högre.
Barnkonsekvensanalys

Som ett led i barnkonsekvensanalysen har elever från gymnasieskolorna fått
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till miljöplan. De synpunkter som
inkommit i muntlig och skriftlig form kan summeras till att planen upplevs som
tydlig i mål och åtgärder.
Slutsatser
Kompetensförvaltningens slutsatser är att förslaget till reviderad miljöplan 20162024 bidrar till det miljöarbete som redan bedrivs inom Kompetensnämndens
verksamheter. Dock saknar förvaltningen ett övergripande grepp om hur
miljöperspektivet ska vägas in i kommunens samtliga beslut. Därför föreslår
förvaltningen att nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bifalla förslaget till
reviderad miljöplan 2016-2024, med tillägg om miljökonsekvensanalys.
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