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2016-01-27
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/14
Förslag till reviderad miljöplan för Järfälla kommun – remissvar till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
remissvar och lämnar det vidare till kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet

De olika nämnderna har fått förslaget till reviderad miljöplan på remiss från
Kommunstyrelsen. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen är nöjd med förslaget
till miljöplan och vill komplettera med synpunkter enligt nedan.
Handlingar

1
2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-27
Förslag till reviderad miljöplan 2015-11-20

Bakgrund

Under 2015 har Järfälla Kommuns miljöplan reviderats, se bilaga. De olika
nämnderna bereds möjlighet att yttra sig om förslaget.
Överväganden

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden är positiv till förslaget till reviderad
miljöplan. Planen är ambitiös och har god täckning för alla olika verksamheter i
kommunen.
Förslaget till miljöpolicy är bra. Förslagen till miljömål, indikatorer och åtgärder är
också ambitiösa och bra.
De verksamheter inom nämndens ansvarsområde som har någon större
miljöpåverkan är idrotts- och fritidsverksamheten. Inom detta verksamhetsområde är
energiåtgången ganska avsevärd för värme- och kyla samt för belysning både
inomhus och utomhus. I och med att kommunen nu växer snabbt så kommer också
antalet anläggningar av olika slag att öka.
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Det är därför i den verksamheten som förvaltningen och nämnden kommer att
koncentrera de miljöförbättrande åtgärderna. Detta sker kontinuerligt sedan ett antal
år och energiåtgången har därför minskat avsevärt under de senaste fem åren.
Från förvaltningens sida välkomnas ambitionen att de nya anläggningarna ska
byggas på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Förvaltningen vill i det sammahanget
påpeka att det är viktigt att fortsatt kunna bygga enkla anläggningar utan avancerade
konstruktioner och som därigenom betingar lägre investeringskostnader än till
exempel en tävlingsanpassad idrottsarena.
En bra idrotts- och fritidsverksamhet förutsätter att behovet av utrymmen för enkla
dagliga aktiviteter är tillgodosett för stora grupper aktiva i en befintlig och växande
befolkning. De anläggningar som behövs för att tillgodose det behovet är, sett till
verksamhetens behov, ofta inga avancerade anläggningar. Det som krävs är gott om
aktivitetsyta både under tak och utomhus. Förvaltningen vill påpeka att det är viktigt
att man fortsatt ska kunna bygga enkla anläggningar utan alltför avancerad teknik för
att hålla nere investeringskostnaderna. Förvaltningen hoppas att de behoven kan
tillgodoses med bibehållen hög miljö- och klimatambition.
Förvaltningen måste också, utifrån kommunens samlade miljöambition, ta ställning
till sådana önskemål från idrottsverksamheterna som innebär att allt fler idrotter
utövas året runt. Det är möjligen så att viss verksamhet som blir särskilt
energikrävande en kall vinter eller en varm sommar måste minska i omfattning
därför att kommunens miljöplan nu får högre krav och mer ambitiösa mål.

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Svar: Ärendet är ett remissvar varför inte barn och ungdomar berörs direkt av
förslaget.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Svar: Se ovan.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Svar: Se ovan.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser för Järfälla kommun som föranleds
av detta remissvar.

Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör
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