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Miljöstrategen: Arbetar brett med mil-
jöfrågor inom kommunen. Med fysisk pla-
nering av stadsdelar där man vill se till att 
byggandet blir miljömässigt hållbart och att 
områdets struktur hjälper invånarna och 
andra aktörer att leva 
miljörätt. Att ta fram 
styrdokument i form 
av en miljöplan, som 
kommunens förvalt-
ningar planerar sina 
åtgärder efter. Eller 
att delta på interna 
workshops för att till 
exempel bilda natur-
reservat.

Att jobba kommu-
nalt: Ger möjlighet att 
göra skillnad och bidra 
till ett hållbart samhälle. 
Här finns stora möjlighe-
ter att påverka när man 
tar ner de nationella mil-
jömålen till konkreta åt-
gärder i kommunen. Till 
exempel att man installe-
rar solceller på tak i kom-
munen, ställer miljökrav i upphandlingar, så 
att man till exempel köper el från förnybara 
energikällor, och att ge  
företag och invånare i kommunen  
energi- och klimatrådgivning. 

Översiktsplan: Järfälla kommun har  
över 74 000 invånare och planerar för  
100 000 år 2030. I planerna finns ny-
byggnation av tusen bostäder om året,  
den nya stadsdelen Barkarbystaden och  
en ny tunnelbanesträckning. Man vill expan-
dera nära kollektivtrafiken och bevara grön-
områden och stränderna längs Mälaren.

Sjöar och hav: När hon började plugga till-
lämpad miljövetenskap var tanken att bli marin-
biolog, men det är en tuff arbetsmarknad. Intres-
set finns dock kvar i form av dykning på fritiden.

Personal: Sex personer arbetar med mil-
jöstrategiska frågor, miljöplanering eller mil-
jö-diplomering. Jenny Ångman inspireras av  
att coacha och se andra utvecklas i sina  
yrkesroller.

Citylab Action: Vid exploatering av nya 
stadsdelar behöver man göra avvägningar  
mellan ekonomisk, ekologisk, rumslig och so-
cial hållbarhet och bland annat säkerställa en 
god ljudmiljö och luftkvalitet. Citylab Action är 
ett verktyg för att certifiera hela stadsdelar, 

som används för att ta fram ett kvalitets-
program för den nya Barkarbystaden.

Bakgrund: Examen i tillämpad miljöveten-
skap. Har arbetat med miljö i olika roller på 

flera platser i landet. Hon 
har stor nytta av sin na-
turvetenskapliga grund 
och lär sig hela tiden 
nytt. Utbildningen gav 
också en grund i juridik 
och miljöledningssystem. 
Utbildning i 40 poäng 
miljö- och hälsoskydd 
gav en bra ingång i att 
arbeta med miljöfrågor 
inom kommunen.

Vatten: Genom kom-
munen rinner både den 
ganska förorenade Bäll-
staån, och Igelbäcken 
med väldigt rent vatten. 
För att förbättra respek-
tive behålla vattenkva-
liteten behöver man se 
till att det finns möjlighet 
att rena dagvatten. Vat-

tenkraven blir hela tiden 
tuffare.

Cykelpool: Jenny Ångman är projektle-
dare i flera olika projekt för kommunens 
strategiska miljöarbete. Just nu jobbar de 
bland annat för en bil- och cykelpool.

Trender: Det behövs fler miljöplanerare 
och energi- och klimatrådgivare. Det har 
varit vanligt att det finns en person som 
är kommunens miljöstrateg, men nu börjar 
man anställa ytterligare någon.


