Miljöredovisning
Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal prioriterade miljöområden
enligt kommunens miljöplan. Redovisningen omfattar Järfälla som geografisk yta
och Järfälla kommun som organisation.

Miljöarbete sker dagligen inom alla förvaltningar bland
annat vid tillsyn, upphandling, miljödiplomering, planarbete
och teknisk förvaltning. Miljöplanen är det övergripande
styrdokumentet i Järfälla kommun inom ekologisk hållbarhet.
Mål inom ekologisk hållbarhet finns förutom i miljöplanen
även i översiktsplanen, avfallsplanen, kemikalieplanen
och cykelplanen. Miljöplanen förtydligar sambandet till de
sexton nationella miljökvalitetsmålen och de sex regionalt
prioriterade miljökvalitetsmålen, som mynnar ut i de lokala
områdena minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö,
giftfri vardag, ett rikt växt- och djurliv samt hållbar
konsumtion och hög miljömedvetenhet.
VIKTIGA HÄNDELSER
Järfällas breda arbete med miljöfrågor märks då kommunen
vann Det hållbara framtidspriset 2018. Järfälla fick priset
för sitt genomtänkta, innovativa och framtidsinriktade
arbete med Barkarbystaden III. Priset delas ut i partnerskap
mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget
ÅF och Dagens Opinion. När Solenergipriset delades ut
fick Järfälla ett hedersomnämnande för årets prestation.
Kommunen blev utsedd till årets klättrare i Trivectors kommunrankning SHIFT. Järfälla är den kommun i Sverige som
förbättrat sitt arbete med hållbara transporter allra mest
till exempel med nya klimatsmarta tekniska lösningar
som elektriska och självkörande bussar samt en elektrisk
BRT-linje – bus rapid transit – som ska köra resenärerna
från Barkarbystaden till tunnelbana i Akalla och pendeltåg
i Barkarby från december 2019. I Aktuell hållbarhets
kommunranking hamnade kommunen på plats 15 av 290
kommuner.
OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTID
EU röstade fram ett regelverk där regionala koldioxidbudgetar ska bli del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet.
Järfälla har som första kommun i Sverige beräknat sin
koldioxidbudget. Beräkningen visade att Parisavtalet med
målet om en temperaturökning av max 1,5°C inte är ett
rimligt eller nåbart åtagande. För att nå det lägre målet med
en temperaturökning av max 2°C, som redan står i miljöplanen, behöver Järfälla kommun sikta mot 15 procents
utsläppsminskningar per år inom områdena transporter
och byggnation. Sedan januari 2018 har Sverige en Klimatlag.
Under 2019 ska kommunövergripande planer inom energioch klimat, vatten och grönstruktur arbetas fram för att
möta utmaningar på global, regional och lokal nivå.
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MÅLUPPFÖLJNING
Uppföljningen av miljötillståndet och miljöarbetet i
kommunen görs genom att mäta ett antal gröna nyckeltal.
Nyckeltalen visar effekterna av miljöarbetet. Uppföljningen
är, liksom miljöplanen, uppdelad inom minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt- och
djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.
MÅLBEDÖMNING
Nedan redovisas en sammanställning över målbedömningen för alla effektmål i Miljöplanen. Ett urval av målen
samt nyckeltal beskrivs mer nedan där det mest väsentliga
som har skett under året tas upp. Uppföljning av alla mål
och nyckeltal redovisas under Miljöbarometern i Järfälla
på jarfalla.se/miljobarometern.
Smileyfigurerna i redovisningen visar bedömning av målen
i gällande miljöplan som ska vara uppnådda år 2024.

6 effektmål är uppnådda eller ser ut att uppnås
3 effektmål osäkert om de kan uppnås
1 effektmål blir svårt att nå

?

4 måluppfyllelse kan inte bedömas

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Inriktningsmål: Järfälla kommun ska bara använda
förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att
energieffektivisera. Järfälla ska ta sitt ansvar för att
bidra till det globala klimatmålet, tvågradersmålet.
Koldioxidutsläpp
Nyckeltalet omfattar olika typer av transporter som
sker inom den kommunala organisationen. Skolskjuts
av kommunen ingår i denna statistik.
Under 2018 har det skett stora minskningar på koldioxidutsläppet bland kommunens egna fordon, sedan 2017 har
det skett en minskning på nästan 80 procent. Under 2018
var 90 procent av kommunens minskning att en stor del av
kommunens tankar nu har HVO som är 100 procent förnybart istället för det tidigare EcoPar som är fossilt.
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Egenproducerad förnybar el
Under 2018 installerades 710 kW solceller och det finns
idag totalt 880 kW effekt solceller. Totalt är det tio skolor
och två äldreboenden som har solceller på sina tak. För
att nå målet på 1 000 kW innan år 2025 saknas endast
120 kW som delvis kommer att installeras i samband med
nyproduktion.

Det totala koldioxidutsläppet från
kommunala organisationens transporter
ton
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GOD BEBYGGD MILJÖ
Inriktningsmål: Järfälla kommun ska vara en förebild
inom hållbar stadsutveckling och därmed säkra en
hållbar utbyggnad i kommunen.
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Under 2018 har två nyproducerade byggnader fått
preliminära betyg; Kopparvägens förskola (guld) samt
Fyrspannsvägens förskola (silver). Övrig nybyggnation
som har fått preliminära betyg på nivå silver eller guld är
Herrestaskolan och Viksjö äldreboende som har guld samt
Brandstationen som har silver. Definitivt betyg ska under
våren skickas in för Herrestaskolan, Viksjö äldreboende,
Fyrspannsvägens förskola samt Kopparvägens förskola.
All nybyggnation projekteras och certifieras enligt nivå
silver. Ängsjö motionscentral samt Almarevägens förskola
är under byggnation och har projekterats för betyg silver.
Dagvatten
Effektmål: Till år 2020 ska minst 60 procent av allt dagvatten till Bällstaån, Säbysjön och Igelbäcken samt 40
procent av allt dagvatten till Mälaren och Översjön ha
genomgått rening. Dessutom ska 60 procent av dagvattnet
till Bällstaån flödesutjämnas till år 2020. Allt tillkommande
dagvatten ska genomgå rening.
Elva procent dagvatten till Bällstaån har 2018 fördröjts och
därmed renats. Andel dagvatten som genomgått rening till
Bällstaån, Igelbäcken, Säbysjön, Mälaren respektive Översjön ligger på 42 procent.
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Kommunens fordon:

Under 3,5 ton
Över 3,5 ton
Övrigt

Kvalitetsprogrammet kopplat till Barkarbystaden III som
antogs i februari 2018 innehåller följande vision:
Barkarbystaden III upplevs som attraktiv, säker och trivsam.
Den hållbara staden är byggd på en kvartersstruktur med
upplevelserik arkitektur och grönska.
I markanvisningstävling Barkarbystaden etapp III A, kvarter
17 och 19 bedömdes inlämnat koncept utifrån gestaltning
och byggnadens bidrag till levande, hållbar, social och tät
stadsmiljö. Frivilliga åtaganden var bland annat att uppföra
bebyggelsen inom kvarteret med en trähuskonstruktion
samt att exploatören förbinder sig att genomföra tredjepartscertifiering.
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GIFTFRI VARDAG
Inriktningsmål: Järfälla kommun ska fasa ut farliga
ämnen och minimera användningen av ämnen som kan
skada människor och miljö. Förorenade områden ska
saneras successivt. Arbetet ska ske med särskilt fokus
på barns miljöer.

HÅLLBAR KONSUMTION
Inriktningsmål: Järfälla kommun ska sprida miljökunskap så att anställda, invånare och organisationer
i kommunen kan agera på ett sätt som ger positiva
effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart
Järfälla.

Andel ekologiska livsmedel
Nyckeltalet har haft en positiv trend sedan det infördes.
Andelen ekologiska livsmedel har sedan 2009 ökat med
drygt 30 procentenheter och är nu uppe i 42 procent.
Dock återstår 23 procent för att nå effektmålet.

Samtliga kommunanställda ska ha gått en grundläggande miljöutbildning. Kommunen erbjuder både en digital
utbildning och en fysisk. Totalt har 600 personer gått den
grundläggande miljöutbildningen under 2018. Åtta av
åtta förvaltningar och bolag har godkända miljödiplom
enligt Svensk miljöbas standard. Utvecklingen gick från
87,5 procent 2017 till 100 procent 2018 vilket visar att hela
kommunen idag bedriver ett strukturerat miljöarbete.
Järfälla kommun använder sig av tjänsten Off2off som
är en digital kommunikationstjänst utvecklad för strukturerad återanvändning. Mängd sparad koldioxid genom
återbruk

Förorenade områden
Effektmål: Kommunen ska ta fram en prioritering senast
2020 för sanering av alla kända förorenade områden på
kommunal mark. Förorenade områden med riskklass 1 ska
vara åtgärdade senast 2020. Kommunen har ett område
med riskklass 1 som inte har sanerats. På Cirkustomten,
som är en del av området med riskklass 1 och förmodligen
det enda som är kvar, har prover tagits under hösten 2018
för att kartlägga föroreningen. Kommunen håller nu på att
ta fram en plan för sanering av området.
Uppföljningen av kemikalieplanen har påbörjats.
En enkätundersökning för att läsa av status för handlingsplanen för giftfri för- och grundskola har genomförts.
Extra medel till madrasser beslutades i Barn- och ungdomsnämnden och förvaltningen har bytt ut samtliga
sovmadrasser under året. Enkätsvaren visar att de flesta
har rensat bort saker som inte är avsedda för lek bland sina
leksaker och material för skapande. För- och grundskolorna
har helt rensat bort billiga smycken och bijouterier som
skulle kunna innehålla bly, nickel eller andra metaller som
kan ge allergier eller påverka barnen på annat sätt. Man har
heller inte kvar några leror, kritor, pennor, lim eller färger
som skulle kunna innehålla några hälsoskadliga ämnen.
Över 80 procent av enheterna har rensat bort kastruller
och redskap av aluminium eller med non stickbeläggning
liksom svarta plastredskap som används i samband med
tillagning och servering.

Under 2018 förmedlade kommunen 568 produkter
som ledde till en koldioxidbesparing på 14 629 kg och en
energibesparing på 125 032 kWh samt sparade in 562 650
kronor. Den markanta ökningen 2018 beror på att kommunen
började med tjänsten Off2off i augusti 2017.

Andel dagvatten som genomgått
rening till Bällstaån, Igelbäcken, Säbysjön,
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Inriktningsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras,
nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Skyddad natur
Effektmål: Den sammanlagda arealen skyddad natur i
Järfälla kommun ska öka från 2016 med minst 75 hektar
innan år 2025. Under 2018 beslutades om inrättande
av Norra Igelbäckens naturreservat (44,1 ha) samt biotopskyddsområde Stora Ängsnäs (7 ha). Detta ger en
ökning på 51 ha under 2018. Utvecklingen av skyddad
natur har inte förändrats under åren 2012 till 2017. Till och
med 2012 minskade den totala arealen skyddad naturmark
med 1,76 ha i jämförelse med år 2009. I Görvälns naturreservats norra del upphävdes 1,25 ha år 2010 på grund
av byggande av Mälarbanan. I Västra Järvafältets naturreservats nordvästra del (för Kallhälls trafikplats) upphävdes
0,51 ha år 2012.
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Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i Järfälla kommun.
Järfälla 2019-04-11

Lars Markstedt

Göran Svennberg

Ann Persson

Ulf Johansson

Olof Tillander

Bo Lastell

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
1.
2.
3.
4.

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018
Förteckning över sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisor i de kommunala företagen
Revisionsberättelser från revisor i de kommunala företagen
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Järfälla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
177 80 Järfälla
08-580 285 00
kontakt@jarfalla.se
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