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INTERPELLATION KLIMATAVTAL
Upplands Väsby kommun har under de senaste fem åren placerat sig som en av landets topp tio
Miljöbästa kommuner.
Vi har kommit dit tack vare ett gediget fokus att arbeta med miljö och klimatfrågor från Centerpartiet
och alliansens partier som satt i den tidigare majoriteten. Vi vet att det arbete som genomförts
mellan åren 2006-2014 i Upplands Väsby har givit kommunen en hög kunskap inom dessa frågor.
Alliansens fokus att få med alla i Upplands Väsby med i miljö- och klimatarbetet var tydligt, det vill
säga även näringslivet bjöds in att via Klimatavtal delta i arbete. Kommunen erbjöd företagen ett
samarbete som på sikt skulle bidra till att minska både kommunen och företagens belastning på
klimatet genom minskad energiförbrukning.
Till kommunens hjälp fanns Upplands Väsby Promotion som en länk mellan kommun och näringsliv
för att nå målet om minst 50 stycken Klimatavtal. Samarbetet med Upplands Väsby Promotion var en
avgörande länk för att nå företag i kommunen då de har upparbetade kontaktvägar för detta. Tack
vare samarbetet mellan kommun och Upplands Väsby Promotion nådde vi år 2014 målet med hela
51 stycken påskrivna Klimatavtal.
Centerpartiet konstaterar i kommunfullmäktige redan för ett år sedan den 4 september 2015 att
mycket lite har hänt sedan 2014 av det fina samarbete som upparbetats mellan kommunen och
näringslivet i frågan. Nu ett år senare har fortfarande inte någon märkbar aktivitet skett.
Därför ställer jag frågorna igen med en tilläggsfråga till Lennart Olsen som ordförande i Miljö och
planutskottet gällande arbetet med Klimatavtal:
1. Hur arbetar kommunen i frågan om klimatavtal och i samarbetet med Upplands Väsby
Promotion för att ge direktiv och utveckla arbetet gällande klimatavtal?
2. Hur arbetar kommunen för att få fler företag att teckna klimatavlat för att minska
belastningen på klimatet?
3. Vad gör kommunen för att upprätthålla kontakten och samarbetet för en fortsättning med
de företag som redan har tecknat klimatavtal?
4. Varför har inte ni som sitter i nya majoriteten vidareutvecklat det framgångsrika miljöarbete
som finns i Upplands Väsby, det som Centerpartiet och alliansen lämnade över?
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