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Miljöstrateg

Miljö- och klimatpolicy Upplands Väsby Kommun
Upplands Väsby kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
Kommunen ska kontinuerligt utveckla service och tjänster till kommunens medborgare och
företag, samt förbättra sitt miljö- och klimatarbete och skapa förutsättningar för medborgare
och näringsliv att också minska sin miljöpåverkan.
Ständiga förbättringar är ledord i Upplands Väsby kommuns miljö- och klimatarbete. Inom
miljöområdet ska vi vara ett föredöme för andra genom våra miljö- och klimatlösningar.
Öppenhet genom att synliggöra och kommunicera resultaten samt jämföra oss med andra är
en stark drivkraft för att bli bättre.
Miljöarbetet ska präglas av att:


vi baserar våra mål och insatser på aktuell forskning och beprövad erfarenhet



vi utbildar, informerar och inspirerar medarbetare till engagemang, delaktighet och
ansvar i sitt dagliga miljö- och klimatarbete



vi skyddar miljön genom att minska den miljöpåverkan vi orsakar, främst inom våra
betydande miljöområden; energi, resor och transporter, kemikalier, markanvändning,
digitalisering, återbruk, återvinning och avfall, brand- och säkerhetsrisker, offentlig
konsumtion samt stärka miljökompetensen hos våra medarbetare.



det är integrerat i alla kommunens verksamheter samt att det finns aktuella och
relevanta mål som regelbundet mäts och följs upp



vi öppet redovisar och informerar om kommunens miljö- och klimatarbete



vi följer de lagar och bindande krav som vi omfattas av



vi samverkar med olika aktörer inom till exempel näringsliv och föreningsliv för att ta
till oss nya idéer, prova nytt och bidra i arbetet mot ett mer hållbart samhälle



vi arbetar för klimatsmarta och cirkulära lösningar



vi förbättrar kontinuerligt miljöledningssystemet och dess prestanda

Bakgrund och syfte
I linje med att kommunen har ett miljöledningssystem med syftet att systematiskt jobba med
miljöfrågor och minska kommunens totala miljöpåverkan finns en miljöpolicy som sätter
ramarna för arbetet. Kommunen är också certifierad enligt miljöledningsstandarden
ISO14001. I denna standard finns tydliga krav att det ska finnas en miljöpolicy för
verksamheten. Kommunens tidigare policy antogs 2017. I och med att det gjorts en översyn
och uppdatering av miljöledningssystem har också en ny reviderad version av policyn tagits
fram.
Mål för Miljö- och klimatpolicy för Upplands Väsby Kommun
Målet med policyn är att sätta ramarna för kommunens miljö- och klimatarbete och skapa
förutsättningar för ett tydligt miljö- och klimatarbete där miljöprestandan ökar.

Så här ska vi arbeta för att uppnå målet
Målet ska uppnås genom ett effektivt miljöledningssystem med tydliga mål och i linje med
ISO14001. Ledningssystemet ska vara väl integrerat i kommunens verksamhet.

