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Motion till kommunfullmäktige 

Klimatfärdplan för Järfälla kommun 

Under 2017 tog Jäifålla, som världens första kommun, fram en koldioxidbudget som visar på hur vi 
ska kunna uppfylla det globala klimatavtalets ambition om högst 2 graders uppvärmning. Ett viktigt 
steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt. Vi vill nu att Järfälla tar nästa steg och tar fram en 
klimatfärdplan för kommunens verksamhet. 

Det är bråttom nu. Forskare pekar på att om vi inte ställer om inom tio år så kommer det vara för sent 
att nå målen i det globala klimatavtalel. Det innebär dock inte att vi kan luta oss tillbaka i åtta av de 
åren och sedan sätta fart. Omställningen behöver börja nu. 

I oktober kom FN:s klimatpanel, IPCC, ut med en specialrapport. Den beskrev skillnaden mellan en 
uppvärmning på 1,5 grader jämfört med 2,0 grader. Den visade tydligt att en halv grad gör stor 
skillnad. En halv grad kan betyda katastrof för människor i kustnära städer, för frekvensen av 
extremväder, för korallreven och för oss här i Europas nordligaste hörn. I Sverige var sommarens 
hetta, torka och skogsbränder en obehaglig väckarklocka, en påminnelse om att klimatförändringarna 
inte kommer lämna någon oberörd. Så sent som i oktober slogs det nya värmerekord i det här landet. 
Inte sedan mätningarna bö1jade har så höga temperaturer uppmätts under oktober månad. Tiden för 
omställning är nu. 

I Järfälla kan vi alla dra vårt strå till stacken, göra vårt för att hindra klimatförändringarnas framfait. 
Genom den koldioxidbudget som tagits fram finns nu konkreta verktyg att arbeta med. I Miljöpartiet 
vill vi att koldioxidbudgeten ska få genomslag för hela kommunens verksamhet. Vi vill att det ska tas 
fram en klimatfärdplan med konkreta, uppföljnings bara mål som visar vägen mot en klimatneutral 
kommun. 

Miljöpartiet föreslår att Järfälla kommun: 

•	W tar fram en klimatfärdplan med årliga utsläppsminskningar som håller sig inom ramen för 
Jäifållas koldioxidbudget 

•	Wutvecklar parkeringsnormen till en mobilitetsnorm med krav på klimatsmarta
W
mobilitetsåtgärder
W

•	W förser alla kommunala tak med lämplig solinstrålning med solceller, och ställer krav på 
solceller vid nybyggnation på kommunägd mark 

•	W ställer krav på att flerbostadshus och anläggningar ska ha kvantifierade målsättningar för att 
minska sin klimatpåverkan från byggprocessen, och att hälften byggs med trästomme senast 
2025 

•	Warbetar med klimatsmarta innovationsvänliga upphandlingar. 
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