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Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP)
reserverar sig enligt ärendets bilaga A.
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till
förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 19 juni 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma
Wallrup (V).
Ärendet
Emma Wallrup (V) har i motion, väckt den 24 september 2012, föreslagit att kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om Ecobudget är ett lämpligt styrmedel för att nå kommunens klimat och miljömål.
Motionen återges i bilaga.

26 AUG 2013

Föredragning
Ecobudget är ett databaserat verktyg framtaget av
den internationella organisationen Iclei – Local governments for sustainability, en samarbetsorganisation för kommuner. Tanken med verktyget
är att ge stöd till att regelbundet behandla naturresurser på samma sätt som finansiella resurser med
mätning, budgetering och utvärdering.
Uppsala kommun har en styrmodell där alla nämnder och bolag bryter ner de övergripande målen till
effektmål utifrån sin verksamhet. Resultat redovisas i den andra tertialrapporten och årsredovisningen – tillsammans med den finansiella rapporeringen.
Oavsett vilket it-verktyg eller annan struktur som
används i ett mål- och uppföljningsarbete, blir det
inte bättre än vad organisationen förmår av sig
självt i kombination med de mätmöjligheter som
finns. Kommunsstyrelsens översiktliga granskning
av Ecobudget ger vid handen att it-verktyget i sig
inte ger mer stöd i det arbetet än något annat.
Uppsala kommun måste ständigt utveckla sin förmåga att mäta inom miljöområdet för att kunna
sätta mål och följa upp på ett adekvat sätt.
I motionen omnämns Uppsala klimatprotokoll.
Kommunfullmäktige fick i februari 2013 redovisat
resultatet av period 1 av Uppsala klimatprotokoll i
form av ett Klimatbokslut. Klimatprotokollets
medlemmar mäter och redovisar sin energianvändning och klimatpåverkan. Jämförelser görs genom
nyckeltal per omsättning respektive årsmedarbetare. Klimatbokslutet visar att medlemmarna tillsammans nådde med råge det satta målet. Resultatet är mer än 2,5 gång den nödvändiga minskningstakten per år om alla aktörer tar sitt ansvar,
för att nå fullmäktiges klimatmål.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Bilaga A
MP-reservation
Miljöpartiet tycker att det vore bra att utreda
motionärens förslag, men vill också peka på att det
förslag Miljöpartiet haft i budgetförslaget inför
2014 om att kommunen bör inrätta välfärdsmått
som komplement till den ekonomiska politiken
borde utredas likväl.

Bilaga

