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2020 var ett händelserikt år i Upplands Väsby kommun och påverkades starkt av den
pågående coronapandemin som så mycket annat i vårt samhälle. Årets miljöredovisning
visar tydligt att kommunens totala miljöpåverkan går i en positiv riktning och vi tar tydliga
steg mot våra långsiktiga mål inom till exempel klimatområdet. Många effekter av
coronapandemin som minskat resande, mindre utnyttjande av kommunens lokaler och ökad
digitalisering bidrar till detta. Årets redovisning har fokus på uppföljning av vissa av de mål
och nyckeltal som presenteras i vår Energi- och klimatstrategi. Områdena som presenteras
är hållbar energianvändning, klimatsmart resande samt mat och kretslopp. Ett antal andra
mål och mätetal presenteras också i redovisningen.

Miljöfrågorna i fokus i omvärlden
Hållbarhetsfrågorna med miljö- och inte minst klimatfrågorna i fokus har kommit att ta allt större
plats i debatten. Detta innebär att samhället succesivt ställer om till ett grönare och mer hållbart
samhälle. I takt med förändrade värderingar ställs andra krav och förväntningar på kommunens
tjänster. Det kan komma att ställas högre krav på att kommunen till exempel erbjuder elektroniska
tjänster och använder digital teknik som ett alternativ till personliga besök. Dessutom kommer
kraven att öka vad gäller att bygga ut kommunen på ett hållbart sätt.
2020 blev ett speciellt år då hela samhället påverkades kraftigt av pågående coronapandemin.
Begränsningar och rekommendationer hade stor påverkan på miljöområdet genom minskat
pendlande till och från arbetsplatsen, minskade tjänsteresor och ökad användning av digitala
hjälpmedel. Allt detta har bidragit till minskade utsläpp av till exempel klimatpåverkande ämnen.
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Miljöstrategiskt arbete
Sedan 2010 har kommunen varit miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar därigenom på ett
strukturerat sätt. Detta hjälper oss att uppfylla våra mål och genomföra våra visioner på ett effektivt
sätt. Genom detta har vi aktivt kunnat involvera och utveckla miljöarbetet inom kommunens alla
verksamheter. Grunden i miljöstandarden är ständiga förbättringar och baserar sig på principen:
Planera, Genomföra, Följ upp, Förbättra.

Kommunens arbete med miljöfrågor
Kommunens förbättringsarbete baseras bland annat på arbetet med mål på olika nivåer samt
verksamhetsplanerna. För att nå det långsiktiga målet med minskad miljöpåverkan inom
kommunen krävs det att alla i kommunen är delaktiga – såväl tjänstemän, politiker, medborgare
som företag. En stor del av arbetet baseras på
kommunfullmäktiges övergripande miljömål.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska
instans och varje år tar de beslut om de mål som ska
vägleda kommunen framåt. Bland dessa mål, som
presenteras i flerårsplanen, finns kommunens
övergripande miljömål. Det övergripande miljömålet för
2020 var:

”Upplands Väsby är en trygg, tillgänglig och hållbar
kommun”

Det övergripande miljömålet bryts sedan ner från kommunfullmäktige till respektive verksamhet i
kommunen. Verksamheterna tar fram detaljerade miljömål och handlingsplaner som leder dem i
arbetet för att bidra till det övergripande miljömålet.

Miljöarbetet 2020 i korthet
Kommunens miljöarbete och engagemang i miljöfrågan är stort och ambitionen är att bli en av de
främsta kommunerna i landet på miljö- och klimatarbete. För att göra detta möjligt sker det årligen
olika typer av samarbeten med kommuninvånare, det lokala näringslivet med flera.
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Under året har bland annat följande aktiviteter genomförts:



En viktig satsning inom hållbar energianvändning är att öka användandet av förnybar
energi. Vid samtliga nybyggnationer utreds exempelvis möjligheten till lokal
energiproduktion.



På de nya LSS-boendena är solceller installerade. På den kommande fotbollshallen
planeras en solcellsanläggning. Flera möjliga tak för solcellsanläggningar utreds.



Inom arbetet med energieffektivisering har energiåtgärder i förskolor i form av byte av
allmänbelysning genomförts under året.



Det förslag till avfallsplan 2021-2032 som SÖRAB-kommunerna utarbetat gemensamt
ställdes ut för granskning och antogs för av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Finansfunktionen har som uppdrag att vid samtliga nya lån alltid eftersträva grön
finansiering. Under året tog kommunen upp det första rena kommunala gröna lånet knutet
till exploateringsprojektet Fyrklövern.



Miljöprogram för kommunägda nya byggnader tas alltid fram vid nybyggnationer. Tre
byggnader har certifierats enligt Miljöbyggnad under året.



Biologisk mångfald har gynnats genom arbete med spridningsvägar för pollinatörer,
restaurering av ängsmark, anläggande av våtmark, fiskevårdsåtgärder, bekämpning av
granbarkborre etcetera.



Den externa revisionen för kommunens miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015 resulterade i
ett antal mindre avvikelser som åtgärdades under hösten och fortsatt certifiering
rekommenderades av certifieringsbolaget.

Kommunen har en hög ambitionsnivå vad gäller miljöfrågor och arbetet för att återta en plats bland
Sveriges miljöbästa kommuner fortsätter. Målet är att vara bland topp 10 .
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Kommunens klimatmål
Inom följande tre områden har kommunen en stor möjlighet att påverka miljö- och klimatarbetet
och en rad olika åtgärder har genomförts under året:
• Hållbar energianvändning; handlar om att hushålla med energin
och öka andelen förnybar energi.
• Klimatsmart resande; handlar både om att minska resandet och
välja miljövänligare alternativ.
• Mat och kretslopp; handlar om såväl val av livsmedel och annan
konsumtion, som återvinning och återbruk.
Kommunens totala miljöpåverkan går i en positiv riktning och vi tar tydliga steg mot våra
långsiktiga mål. Av de 19 mål som finns i Energi- och klimatstrategin har alla utan två
målår 2025. Sju mål är redan uppnådda. Sju andra har en positiv utveckling och endast
ett bedöms inte vara möjligt att nå (tre går inte att mäta med dagens tillgängliga statistik).
Nedan presenterar vi några exempel av mål som är del av vårt miljö- och klimatarbete:

”Mål - Kommunen ska verka för att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller gång för boende i
Upplands Väsby ökar till 50 procent år 2025”
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller gång
för boende i Upplands Väsby
60%
50%

40%
20%
0%
andel i %

39%

35%

2015
39%

2019
35%

Mål 2025
50%

Källa: Resvaneundersökning 2019, Region Stockholm

”Mål - 50 procent av kommunens servicefordon ska 2025 drivas med fossilfria bränslen eller el.”
Andel av kommunens servicefordon som drivs
med fossilfria bränslen
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Källa: Egna beräkningar
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