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Kommunfullmäktige 

Nr 120. Förslag till skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning av 
Uppsalas nuvarande utsläpp av växthusgaser 
KSN-2015-1959 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av Uppsalas klimatutsläpp, 

att fastställa nytt skärpt och utvecklat klimatmål för åren 2030 till 2070: 

Uppsala — en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk 
återhämtning och välfärd. 

• Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter 
och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll 
samt baseras på förnybara energikällor. 

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2040 vara nära noll, det vill säga ha 
minskat med cirka 90 %. 

• Klimatpositivt Uppsala 2050: De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2050 
ha minskat med motsvarande mer än 100%. 

• Utsläppen från samtliga utsläppskällor av växthusgaser ska senast år 2070 ha minskat 
med motsvarande cirka 110 %. 

Alla mål är i jämförelse mot år 1990 och mäts i absoluta tal. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M) och Anne Lennartsson (C) reserverar sig enligt bilaga A. 
Mohamad Hassan (FP) reserverar sig enligt bilaga B. 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga C. 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag på beslutet. 

I avgörandet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Caroline Andersson, Ulrik Wärnsberg, Rahima Ortac (alla S), 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP), hona Szatmåri Waldau (V), Fredrik Ahlstedt, 
Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Anne Lennartsson (C), Jonas 
Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 
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Dessutom närvarande: 
Gustaf Lantz, Eva Christiernin (båda S), Linda Eskilsson, Johan Lundqvist (båda MP), Hanna 
Mörck, Daniel Rogozinski (båda V), Mats Gyllander, Sofia Spolander, Carolina Bringbom 
Anadol (alla M) och Anna Manell (FP). 

Uppsala den 18 november 2015 
Marlene Burwick/Ingela Persson 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i relation till 
kommunens klimatmål, ska redovisas två gånger årligen till fullmäktige. Senast skedde det i 
kommunens års-redovisning för år 2014. 

Kommunfullmäktige har i IVE 2015-2018 uppdragit åt kommunstyrelsen att föreslå skärpta 
klimatmål. 

Föredragning 
Uppsalas utsläpp av växthusgaser beräknas ha minskat från dryga 1 400 tusen ton år 1990 till 
cirka 1 200 ton år 2014. Det är en minskning med 16 procent i absoluta tal och med cirka 34 
procent per invånare. Se bilaga 1 för utförligare redovisning. 

Fullmäktiges klimatmål för år 2020 har skärpts i flera omgångar sedan 2007. Målet från 2007 
om att minska med 30 % per invånare, innebar med Uppsalas kraftiga befolkningstillväxt att 
utsläppen i abso-luta tal skulle vara lika höga 2020 som 1990. Därför skärptes målet först 2011 
och sedan 2014. Nuvarande mål om 50 % minskning per invånare innebär en minskning i 
absoluta tal om 29 %. 

Målet 2050 om 0,5 ton per invånare införlivades från Översiktsplan 2010. En precisering 
gjordes: Utsläppen från energianvändning och lokalt transportarbete bör vara nära noll senast 
2050 för att ge utrymme för visst utsläpp från livsmedelsproduktion och långväga resande. I 
Miljö- och klimat-programmet 2014 formuleras det samlande, övergripande klimatmålet för 
2050 som "Klimatneutralt Uppsala". 

De siffersatta målen för 2020 och 2050 har satts för att i linje med och högre än FN:s klimat-
panels bedömningar om nödvändiga utsläpp sminskningar inom nuvarande decennium och 
mycket låga utsläpp på lång sikt. 

I Energiplan 2001 och Översiktsplan 2010 är en av tre energiprinciper att fömybara energi-
källor är basen för energiförsörjningen. Det finns inget målår för inriktningen. Här föreslås 
att tidssätta inriktningen till 2030. 

Nuvarande mål för 2020 om 50 % minskning av utsläppen är en stor utmaning. Vattenfall 
planerar att ersätta sitt torveldade kraftvärmeverk med ett baserat på biobränslen, vilket ger en 
stor utsläppsminsk-ning. Bedömningen är att privat användning av eldningsolja fasas ut till 
cirka 2020. Därefter är det svårt att på kort sikt minska ytterligare utsläppen från energisektorn. 
Minskningar behövs därför inom lokala transporter och långväga resande. Utsläppen från 
uppsalabomas långväga resande beräknades till 330 tusen ton år 2013. De ökade med cirka 90 
tusen ton från 2008. Ökar de med lika mycket de nästa 5 åren till 2020, måste utsläppen från 
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lokala transporter minska med motsvarande, från dagens cirka 300 tusen ton till 210 tusen ton. 
Vilket kan jämföras med att utsläppen från lokalt transportarbete minskade med 30 tusen ton 
från 2008 till 2013. Det är avgörande att minskningar sker inom alla sektorer, och med insatser 
från både nationella och lokala aktörer liksom uppsalaboma, för att nå klimatmålet för 2020. 

FNs klimatkonventions syfte är att begränsa den mänskliga klimatpåverkan så att den inte är 
farlig. Vid klimatförhandlingarna i Cancim 2010 enades världens länder om målet att söka 
begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till lägre än 2 grader under detta sekel 
jämfört med den förindustriella nivån. Även en sådan höjning innebär stor sannolikhet för svåra 
påfrestningar på livsmedelsförsörjning och andra levnadsförutsättningar. 

FN:s klimatpanel till stöd för klimatkonventionen kom med sin femte sammanfattande rapport 
2013-14 över det vetenskapliga kunskapsläget. Klimatpanelen visar i den än tydligare än i sin 
fjärde rapport från 2007 på behovet av tydligare utsläppsminskningar på medel, lång och 
mycket lång sikt, för att öka san-nolikheten att de förväntade klimatförändringarna inte ska bli 
katastrofala. Samtidigt har de globala utsläppen fortsatt öka även senare år. 

Klimatpanelens rapport visar att för att sannolikt klara 2-gradersmålet, måste världen rikta in 
sig på rapportens lägsta utsläpps-scenario och föra en klimatpolitik som uppfyller förutsätt-
ningarna för det scenariot. Helst bör politiken inrikta sig på 1,5 grader för att öka sannolikheten 
att effekterna av klimat-förändringarna inte blir för stora. De klimatpolitiska målsättningar ska 
då innebära en snar kulminering av utsläppen, senast till 2020, följt av en bestämd och konti-
nuerlig minskning därefter mot nära noll 2070. År 2100 är utsläppen negativa. 

Uppsala kommun föreslås skärpa sina klimatmål i linje med klimatpanelens nya bedömningar. 
Nuva-rande mål att vara klimatneutral avseende utsläpp från lokal energianvändning och 
transporter, tidigare-läggs från 2050 till 2030. Nära noll-utsläpp motsvarande 90 procent 
minskning avseende de samlade utsläppen tidigareläggs från 2050 till 2040. År 2050 ska 
Uppsalas ha lägre än noll-utsläpp, för att år 2070 tydligt ha negativa utsläpp, det vill säga ha en 
positiv klimatpåverkan. År 2070 är ett nytt målår. 

Uppsala liksom Sverige och EU har tidigare beslutat om klimatmål som är skarpare än de glo-
bala rekommendationerna, eller att nå dem tidigare. Detta har haft två syften. Dels att visa på 
behovet av ett klimatpolitik med större säkerhetsmarginaler. Dels i syfte att ta ansvar för de 
historiska utsläppen. Det medger också ett ansvar för utsläpp från produktion av varor och livs-
medel i övriga Sverige och andra länder som konsumeras eller används i Uppsala, men som 
inte finns med i Uppsalas utsläppsberäkningar. 

Utsläppen beräknas dels från aktiviter i Uppsala kommungeografi, det vill säga energianvänd-
ning för värme, el, fjärrkyla och fjärrånga,  vidare resor, transporter och arbetsmaskiner, samt 
jordbruk, djur, avlopp- och avfallshantering, industriprocesser samt produktanvändning, dels 
från Uppsalabomas lång-väga semesterresor samt affärsresor. Sett ur ett konsumtionsperspektiv 
fångar beräkningarna en stor del av utsläppen, med undatag för en del av livsmedelskonsum-
tionen. Vidare bedöms utsläppen från bygg- och anläggningsmaterial vara en stor post. I takt 
med att det blir möjligt att beräkna fler delar för Uppsalas räkning, läggs utsläppsposter till. 
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Uppsalas siffersatta ldimatmål har hittills uttrycks som per invånare-mål. För att tydligt kom-
municera att Uppsalas utsläpp ska minska oavsett Uppsalas befolkningsutveckling, föreslås att 
siffersatta klimatmål uttrycks i procentuell minskning relaterat till absoluta tal. Dessa kan na-
turligtvis räknas om till per invånare-mål för att kunna göra jämförelser mellan kommuner med 
olika befolkningsantal. 

Följande skärpningar av Uppsala kommuns klimatmål föreslås därmed: 

1. Den preciseringen som finns att utsläppen från lokal energianvändning och transport- 
arbete bör vara nära noll senast 2050, införlivas i målet samt tidigareläggs till 2030. 

2. Uppsala kommuns energiprincip att förnybara energikällor är basen för energi-
försörjningen saknar målår. Här tidssätts den inriktningen till 2030. 

3. Målet för år 2050 tidigareläggs till år 2040 och uttrycks som att utsläppen ska vara nära 
noll. 

4. Nytt mål för år 2050 är att de samlade utsläppen ska ha minskat med motsvarande mer 
än 100 %. Det nya målet för år 2050 är istället att vara klimatpositivt. 

5. Ett nytt målår 2070 läggs till. Den motsvarande De samlade utsläppen ska senast år 
2070 ska ha minskat med motsvarande 110 %. 

6. Uppsala ska vara klimatpositiv i den vidare meningen att Uppsala bidrar med lösningar 
till global ekologisk återhämtning och välfärd. 

7. Mål ska vara i procent mätt mot absoluta tal, inte relativt befolkningen. 

Uppsalas nuvarande långsiktiga kommungeo grafiska klimatmål  
Klimatneutralt Uppsala: Uppsala ska till 2020 ha minskat utsläppen av växthusgasermed minst 
50 % per invånare, jämfört med 1990 års nivå. Utsläppen skasenast år 2050 ha minskat till 
cirka ett halvt ton per invånare. 
(Miljö- och klimatprogram 2014-2023, kommunfullmäktige februari 2014.) 

Förslag till nytt skärpt klimatmål:  

Uppsala — en fossi?fri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk 
återhämtning och välfärd. 

Fossilfritt Uppsala 2030 — klimatpositivt Uppsala 2050: 
• Utsläppen från samtliga utsläppskällor ska till år 2020 ha minskat med cirka 30 % (mot-

svarande cirka 50 % relativt invånarantalet). 
• Fossilfiltt Uppsala 2030: Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter 

och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll 
samt baseras på förnybara energikällor. 



Upp(zple KF 120 7 DEC 2015 

• De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2040 vara nära noll, det vill säga ha 
minskat med cirka 90 %. 

• Klimatpositivt Uppsala 2050: De samlade av växthusgaser utsläppen ska senast år 2050 
ha minskat med motsvarande mer än 100 %. 

• Utsläppen från samtliga utslå* ppskällor av växthusgaser ska senast år 2070 ha minskat 
med mot-svarande cirka 110 %. 

Alla mål är i jämförelse mot år 1990 och mäts i absoluta tal. 

Ekonomiska konsekvenser 
Samhällsekonomiskt har bland annat Stern-rapporten beräknat är det mer lönsamt att förebygga 
klimatförändringar än att hantera dem när de uppstår. Att inte hantera alls innebär mycket stor 
risk för farliga konsekvenser för mänskligt liv. De företags- och kommunalekonomiska konsek-
venser får beräknas i det konkreta arbetet, det fmns både kostnader och vinster. Det finns inga 
direkta kommunalekonomiska konsekvenser av förslag till beslut som sådant. 

Bilaga A 
Reservation 
Moderaterna och Centerpartiet 

Våra partier vill verka för ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk enighet. 
Därför har vi har skärpt kraven sju gånger de senaste åtta åren och landat i ett klimatprogram 
som tar sikte på långsiktigt hållbara mål. Att anta ett nytt klimatmål redan ett år efter revide-
ringen av Uppsala kommuns nuvarande, och Sveriges i nuläget mest ambitiösa, klimatmål 
ligger olämpligt i tiden. Dels innan det stundande klimatmötet i Paris, dels innan den av rege-
ringen tillsatta och pågående Milj ömålsberedningen presenterats. 

Det dokument som nu ligger till grund för klimatmålet är skrivet med Cancun-mötet år 2010 
som bas, ett möte som tyvärr inte levererade någon större skillnad mot överenskommelsen i 
Köpenhamn år 2009. Därtill har FN:s klimatpanel IPCC kommit med ett helt nytt underlag 
sedan dess år 2013-2014, som kommer ligga till grund för de stundande Paris-förhandlingarna. 
Vi anser att Uppsala kommun inte bör anta planer som bygger på överenskommelser som snart 
kan komma att vara obsoleta eller på ett icke-uppdaterat underlag. 

Sveriges regering har ännu inte lagt några förslag om mål för 2030, 2040 och 2050 på nationellt 
plan, i väntan på vad Milj ömålsberedningens utredning kommer fram till, så som exempelvis 
förslag om ny nationell klimatlag (se: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/uppdrag-om-
ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-sverige). Vi ser det som positivt att Uppsala leder Sveriges 
klimatarbete. För att börja i rätt ände borde därför en så pass framsynt och duktig klimatkom-
mun som Uppsala invänta hur det nya globala respektive nationella ramverket ser ut innan man 
antar såhär långtgående klimatmål. 

Samtliga partier i Uppsalas kommunfullmäktige var eniga i beslutet om det nuvarande klimat-
målet. Det är dessutom förankrat med mycket viktiga samarbetspartner vilka även är stora 
arbetsgivare i Uppsala, till exempel GE, Vattenfall, Uppsala universitet och Uppsala läns 
landsting. Har man mycket viktiga samarbetsparter som dessa för att uppnå målen bör det 
också vara självklart att förankra förändrade mål med dem. Det har framkommit att detta inte 
har gjorts vilket allvarligt kan försvåra i arbetet att nå målen. 
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I takt med att teknologin utvecklas och nationella mål fastställs bör självklart kommunens 
målsättningar uppdateras. I underlaget till stärkta målsättningar finns dock inga referenser till 
tekniska landvinningar som motiverar att målsättningarna redan ska anses kloka att revidera. 
Målsättningarna för Uppsala Klimatprotokoll är i nuläget ambitiösa men också motiverande. 
Det nu föreslagna klimatmålet blir snudd på orealistiskt när man ska reglera även de fordon 
som passerar Uppsala eller flygresor som görs från Arlanda, något som rimligtvis först för-
ankras på ett nationellt plan då det berör ett större område än bara Uppsala kommun. Därför 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Anne Lennartsson (C) 

Bilaga B 
Reservation 
Folkpartiet 

Folkpartiet ställer sig bakom förslaget till skärpt kommungeografiskt klimatmål. Men vi kräver 
tydligare beskrivningar om hur målen ska nås och vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla 
ställda krav utan inskränkningar på Uppsalabomas privatliv, exempelvis har kommunen ingen 
rådighet över privatpersoners semesterresor. Ärendet om skärpt kommungeografiskt klimatmål 
är enligt oss en bra vision för vilka klimatmål och minskade utsläpp vi bör nå. Detta är viktigt, 
inte minst med tanke på alla varningar vi dagligen får om hur klimatpåverkan hotar många län-
der och samhällen. Snart kommer den stora Pariskonferensen om det globala klimathotet gå av 
stapeln och det är viktigt att vii Uppsala kan visa vägen för hur det långsiktiga arbetet kan fort-
gå och utvecklas. 

Tidigare erfarenheter visar att politiska beslut påverkar vårt klimat- och miljöarbete. Därför 
måste politiken visa vägen. Alliansen tog fram en redovisning av Uppsalas klimatutsläpp och 
satte tydliga klimatmål i stor politisk enighet och i samarbete med näringslivets organisationer 
inom klimatprotokollet. Politik handlar om mod och även om realism. Vision måste också gå 
att förverkliga. Även om vi är positiva till handlingen och dagens förslag till beslut så saknar vi 
en handlingsplan på hur målen ska nås. Därför yrkar vi på: 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med aktörerna i 
klimatprotokollet arbeta fram en handlingsplan utifrån de skärpta klimatmålen och 
klimatutsläppen. 

Mohamad Hassan (FP) 
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Bilaga C 
Reservation 
Kristdemokraterna 

När Uppsala kommuns klimatprokoll antogs 2014 rådde bred politisk enighet. I takt med att 
tekniken utvecklas och ny forskning kommer vet vi dock att det kommer behöva uppdateras, 
särskilt om vi vill fortsätta vara en kommun i framkant. När man reviderar ett så nytt och väl 
genomarbetat dokument, som dessutom har bred förankring utanför kommunen, är det dock 
viktigt att målen fortsatt är möjliga att nå, och inte blir till visioner. 

Kristdemokraterna är inte principiellt emot en uppdatering av Miljö- och klimatprogrammet 
2014-2023, men anser att det är viktigt att ha realistiska och uppföljbara mål som inte sträcker 
sig alltför långt fram i tiden. 

Majoritetens förslag blir med sina många och otydliga mål och årtal väldigt rörigt. Därför 
yrkade vi på att ha endast ett nytt mål om klimatneutral elenergi, och när det föll anslöt vi oss 
till Folkpartiets yrkande att ta fram en handlingsplan kring hur de nya målen ska uppnås. 

Jonas Segersam (KD) 
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Uppsala 	
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Sigurdson Björn 	 2015-11-02 	KSN-2015-1959 

Redovisning av Uppsalas utsläpp av växthusgaser 1990-2014 

Kommunfullmäktige har beslutat att utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i relation till 
kommunens klimatmål, ska redovisas två gånger årligen till fullmäktige. Senast skedde det i 
kommunens årsredovisning för år 2014. 

Uppsalas nuvarande långsiktiga kommungeografiska klimatmål 

Klimatneutralt Uppsala: Uppsala ska till 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser 
med minst 50 % per medborgare, jämfört med 1990 års nivå. Utsläppen ska 
senast år 2050 ha minskat till cirka ett halvt ton per invånare. 
(Miljö- och klimatprogram 2014-2023, kommunfullmäktige februari 2014.) 

Utsläpp av växthusgaser 1990-2014 
Utsläppen jämförelseåret 1990 beräknas ha varit dryga 9 ton/invånare. Klimatmålet till år 
2020 blir därför dryga 4,5 ton/invånare. De totala utsläppen var 1990 dryga 1 400 tusen ton 
växthusgaser. Att minska med 50 % per invånare innebär en minskning med cirka 29 % i 
absoluta tal till dryga 1 000 ton, relaterat till befolkningsprognosen i april 2015 för 2020. 

Utsläppen beräknas för 2014 vara cirka 1 200 tusen ton vilket ger 6,0 ton/invånare. En 
minskning med 34 % relativt och 16 % i totala tal. De senaste fyra år ligger utsläppen på i 
genomsnitt cirka 1 260 tusen ton. 

Långväga resande 
Jordbruk, djur mol 
Tralikarbete i Uppsala 

• Energianvändning 
Uppsala 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Utsläppen från den lokala energianvändningen i absoluta tal har minskat med 30 procent till 
2012-2014 jämfört med 1990. Resultatet förklaras av ett par gynnsamma år för 
kraftvärmeproduktionen lokalt och ökad träinblandning i bränslen. Samtidigt ökar den fossila 
plasten i avfallsförbränningen och är nu nästan 40 procent. Utsläppen från det lokala 
trafikarbetet minskade med i genomsnitt cirka 20 procent 2011-13 jämfört med 1990. 
Utsläppen har visat en minskande trend tidigare, men de nya nationella data för trafiksektom 
som kom hösten 2015 har reviderats och justerats ned väsentligt för de senaste åren. 

Minskningen av utsläpp från lokala aktiviteter äts upp av en kraftig ökning på nästan 100 % 
från 1990 till 2013-14 av utsläpp från långväga semesterresande där flyg dominerar. En 
gynnsam utveckling för utsläppen inom kommungränsen gör att de totala utsläppen i absoluta 
tal är mindre år 2014 än 1990. 

Utsläpp och befolkningsutvecklingen 
Uppsala har vuxit kraftigt sedan 1990, från 156 000 invånare till 207 000 invånare år 2014 
(+33 %). Befolkningsprognosen för år 2020 är dryga 222 000 invånare och för 2050 är 205 
000. Målet 4,5 ton per invånare år 2020 motsvarar då cirka 1 000 ton växthusgaser. Målet 0,5 
ton per invånare år 2050 motsvarar cirka 150 tusen ton eller 90 % minskning. 

Klimatpåverkan som inte finns med 
Utsläppen från tillverkning utanför Uppsala av livsmedel, saker och byggnadsmaterial är idag 
inte med i den kommungeografiska sammanställningen pga databrist. Överslagsberäkningar 
visar att utsläppen från särskilt livsmedelsektom och byggprocessen är betydande. 

Datakällor och justering av beräkningssätt för flygresor 
De nya årsvärdena ligger lägre jämfört med värdena i Årsredovisningen 2014. Det beror på att 
vi har ändrat i beräkningssättet för utsläppen från flygresor samt korrigerat tidigare 
beräkningar. Det ger lägre utsläpp framförallt de senare åren. Se också om de nationella 
revideringarna av historiska data för trafiksektorn. Även andra mindre justeringar är gjorda. 

Ny statistik har inhämtats hösten 2015 så att det nu finns värden inom alla sektorer tom 2013 
och tom 2014 för Värme och El. För 2014 saknas sålunda Lokala transporter och Jordbruk, 
djur mm och Långväga resande. För 2014 används då samma värde som 2013. Kommunens 
sammanställning och bearbetning. Datakällor: SMED/RUS, SCB, energileverantörer, Resurs 
AB, med flera. 

Värdena är normalårskorrigerade, det vill säga hänsyn är tagen till olika varma/kalla år. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

