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§ 1 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0643 

Beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Sammanfattning 

Därför en ny miljöpolicy 

En antagen miljöpolicy är en förutsättning för att bli en miljödiplomerad 

kommun.  

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. Beslutet återfinns i §134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 

AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.  

Miljöpolicyn från 2016 behöver ersättas med en ny. Miljöpolicyn från 2016 

anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som bör finnas i 

en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. En miljöpolicy ska 

vara normerande och vägleda miljöarbetet i hela kommunorganisationen. Den 

bör också i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant under lång tid. 

Miljöpolicyn från 2016 har också namngett kommunens helägda bolag, vilket 

kan göra policyn mindre relevant om det sker förändringar i 

kommunkoncernens bolagsstruktur och bolagsinnehav, eller i händelse av 

namnändring av bolagen. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal betydande miljöaspekter som inte längre är helt relevanta.  

I och med den omfattande miljöutredning som blev klar 2021 och i och med 

processen med att ta fram en miljö- och klimatstrategi under 2022, har delvis 

nya betydande miljöaspekter och nya strategiska arbetssätt identifierats vara 

viktiga för Upplands-Bro kommun. En policy skiljer sig från en strategi på det 

sätt att policyn är mer av en ståndpunkt, och en utgångspunkt till en strategi. En 

strategi är mer detaljerad än en policy och anger övergripande arbetssätt. 

I stället för att revidera miljöpolicyn från 2016 med dessa nya miljöaspekter, 

har ett förslag på en ny mer tidlös miljöpolicy tagits fram. Förslaget uppfyller 

fortfarande kravstandarden för miljödiplomering enligt Svensk 

Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015. Den nya miljöpolicyn har också 

tydligare koppling till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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Innehållet i den nya miljöpolicyn 

Kraven på vad en miljöpolicy ska innehålla, enligt den diplomeringsstandard 

som Upplands-Bro kommun använder sig av är: 

Miljöpolicyn ska  

• vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess 

betydande miljöaspekter  

• innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening  

• innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella 

miljölagstiftningen  

• vara vägledande för miljömålen  

• vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på 

uppdrag av verksamheten  

• vara tillgänglig för intressenter 

(SUSA Svensk Miljöbas 4:2017) 

Förslaget till ny miljöpolicy innehåller ett löfte om ”ständig förbättring och 

förebyggande av förorening”, samt ett löfte om ”att följa den för verksamheten 

aktuella miljölagstiftningen”, enligt skall-kraven ovan.  

Förslaget till ny miljöpolicy är vägledande för Upplands-Bro kommuns 

miljömål på flera sätt. För det första antar förslaget ett generationsperspektiv, 

dvs att kommunen värnar om kommande generationer liksom nu levande. För 

det andra framhäver den förslaget ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna där 

natur, ekonomi och samhälle kopplas samman. Generationsperspektivet och 

helhetsperspektivet utgår ifrån FN:s definition av hållbar utveckling. Förslaget 

till en ny miljöpolicy anger också ett tydligt ramverk som Upplands-Bro 

kommun med bolag ska arbeta utifrån. Ramverket ifråga är FN:s globala 

hållbarhetsmål i Agenda 2030, vilka i sig innehåller alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social/samhällelig.  

Genom att ange ett tydligt ramverk uppfyller förslaget till den nya miljöpolicyn 

också de något hårdare kraven i certifieringsstandarden ISO14001. Detta gör 

att Uppland-Bro kan välja att certifiera sig enligt ISO 14001 i framtiden utan 

att behöva ändra sin miljöpolicy. 

Ytterligare ändring som ger förslaget till den nya miljöpolicyn ett längre liv är 

namnändringen. Miljöpolicyn från 2016 är namngiven med de helägda bolagen 

i titeln. Den nya miljöpolicyn ändrar titeln till ”Upplands-Bro kommun med 

bolag” för att behålla sin relevans även vid förändringar i kommunkoncernen.  
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Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och energiutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget till miljöpolicy och att tidigare 

miljöpolicy upphävs. 

Barnperspektiv 

Den nya policyn tar ett tydligare barnperspektiv genom att framhäva att 

kommunen värnar kommande generationer liksom nu levande, samt genom att 

ange FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda2030 som ram. Agenda 2030 har ett 

tydligt barnperspektiv, framförallt i mål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger 

och felnäring), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) och 16 

(fredliga och inkluderande samhällen). 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

4. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

Förslag till beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Annika Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Miljö- och 

energiutskottet har beslutat enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 

• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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§ 2 Rapporter 
  

       Temaärenden 

 

- Klimatbudget/klimatbokslut 

- CERO Resvaneundersökning 
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§ 3 Delegationsbeslut 
 -  
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§ 4 Anmälningar 
1. CERO Resvaneundersökning Resultat Upplands-Bro 2021 

 Dnr KS 23/0065 

  

2. Rapport - Miljöutredning 2020 

 Dnr KS 20/0367 

  

 

 

 


