KF 31
Nr 31. Uppsalas färdplan mot klimatneutralitet 2050
KSN-2014-0117
Kommunfullmäktige
Interpellation
Under de senaste 100 åren har den globala årsmedeltemperaturen stigit med 0,7-0,8°C. Parterna
i FN:s klimatkonvention har kommit överens om
att den globala medeltemperaturen inte ska tillåtas öka med mer än 2°C. Den borgerliga majoriteten beskriver i sin senaste IVE att Uppsala
kommun har antagit klimatutmaningen med mål i
översiktsplanen som ligger i linje med FN:s bedömning - att utsläppen av växthusgaser måste
minska kraftigt till år 2050, med början senast
detta decennium.
Om Uppsala ska medverka till att nå FN:s mål
om att begränsa temperaturökningen till 2°C
krävs mycket kraftfulla åtgärder och en gedigen
färdplan om hur vi ska nå nära nollutsläpp år
2050. Idag är det dock ett mycket stort glapp
mellan visionen om klimatneutralitet och prognosen för framtida utsläpp. Enligt Naturvårdsverket referensscenario är glappet bortåt 50 miljoner ton för Sverige, Uppsala inkluderat. Som
prognosen ser ut nu kommer vi att missa klimatmålen i Uppsala med minst 300 år.
Trots klimatutmärkelser har Uppsala ännu inte
visat mer än marginella utsläppsminskningar i
absoluta tal. Detta beror sannolikt på att de steg
man tar i rätt riktning – exempelvis klimatprotokoll - motverkas av andra beslut som leder
till ökade utsläpp - byggandet av externa handelscentrum och en lågprisflygplats, infrastruktursatsningar för ökad bilism, med mera. Det finns
idag ingen överensstämmelse mellan målen om
begränsad klimatpåverkan och den samhällsomställning som skulle behövas för att nå dit. Det
saknas också styrning och rapportering till kommunfullmäktige om hur vi kraftigt ska minska
utsläppen och nå målet om ett klimatneutralt
Uppsala 2050.
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Med anledning av detta vill
kommunstyrelsens ordförande:

jag

fråga

- Anser du att Uppsala ska medverka till att nå
FN:s mål om att begränsa temperaturökningen till
2°C?
- Tror du att det är realistiskt att nå klimatmålen
när Uppsala hitintills inte har minskat utsläppen i
absoluta tal mer än marginellt sedan basåret
1990?
- Vilka konkreta åtgärder planeras för att nå ett
klimatneutralt Uppsala 2050?
Uppsala, 22 januari 2014
Frida Johnsson (mp)

