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Interpellation av Mats Åhlund (C) om målen för Uppsala kommuns 
miljö- och klimatplan 
Uppsala kommuns fullmäktige har som en del i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling antagit ett 
Miljö- och klimatprogram 2014–2023. I programmet uppställs både etappmål och långsiktiga miljö- 
och klimatmål. Programmet sträcker sig ända bort till 2070. För i år 2020 gäller följande; 
 
Ett övergripande mål är de samlade utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 30 % år 2020.  
 

Följande etappmål ska också vara nådda i år, 2020; 

• Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov ska ske med förnybara 
energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.  

• Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats,  
• Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, Kommunen ska ha energieffektiviserat med 

25 % när det gäller den indirekta användningen år 2020 (exempelvis minskat avfall och minskad 
användning av engångsförpackningar). 

• Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivisering för indirekt 
energianvändning som motsvarar minst 25 procents minskning till år 
2020. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska i absoluta mått sammantaget vara 
som mest oförändrad år 2020 jämfört med år 2014. 

• All upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska senast år 2020 följa 
Upphandlingsmyndighetens avancerade krav eller motsvarande med fokus på 
minskning/substitution/utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

• Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och 
förvaltande har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende 
på hållbart byggande år 2020 

Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer att de för hela landet uppställda 16 miljökvalitetsmålen som 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, uppnås inom Uppsala län 
endast ett av målen - Ingen försurning, och Frisk luft är det enda miljömålet där utvecklingen går åt 
rätt håll. För de övriga målen är utvecklingen mestadels negativ eller för långsam. 

När det gäller luftsituationen i Uppsala kan antecknas att kommunstyrelsen har tvingats svara 
Miljödepartementets frågor med anledning av överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar 
(PM10) på Kungsgatan. Frågan ställdes med anledning av ett pågående överträdelseärende mot 
Sverige i Europeiska kommissionen. Kommunstyrelsens svar gick ut på att överskidandet i huvudsak 
var föranlett av en flytt av en mätstation men att luftkvalitén nu är bättre då man flyttat 
mätstationen till ett ställe med mindre partiklar i luften! 
 
Produktionen av solenergi ligger också långt ifrån målen för år 2020.   
 
De långsiktiga miljö- och klimatmålen liksom etappmålen ska följas upp årligen. Det ska utvärderas 
igen i år 2020. Uppföljningen ska redovisas till kommunfullmäktige. Noteras kan att de nationella 
miljökvalitetsmålen har 2020 som målår. Kommunstyrelsen är ansvarig att samordna och 
sammanställa uppföljningen och utvärdering. 
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Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) följande: 
 
• När kommer den utlovade redovisningen och utvärderingen att redovisas för 

kommunfullmäktige? 
• Kan något sägas redan nu vad denna kommer att innehålla? 
• Kommer skarpa åtgärder att vidtas för att ej uppnådda mål ska uppnås inom eller snarast efter 

utsatt tid? 
• Vad är Miljömålsrådets uppgift och vad gör rådet? 
 
 

 

_____________________________ 
Mats Åhlund (C) 

 


