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Nr 160. Motion av Frida Johnsson 
(MP) om att förbättra utsläpps-
statistiken 
KSN-2012-0770 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 
december redovisa statistiken för Uppsala kom-
muns utsläpp av växthusgaser enligt före-
dragningen, samt 
 
att i övrigt besvara motionen i enlighet med 
föredragningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för att fullmäktige 
även ska besluta ”att uppdra till kommunstyrelsen 
att senast den 31 december redovisa en översiktlig 
bild av utsläpen av växthusgaser ur ett konsum-
tionsperspektiv.” 
 
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 
Frida Johansson (MP) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, föreslagit kommunfullmäktige  

1. att komplettera den nuvarande statistiken över 
Uppsalas utsläpp av växthusgaser med de utsläpp 
som orsakas av vår konsumtion av varor som till-
verkats i andra länder samt våra internationella 
resor och transporter 
2. att snabbare publicera statistik över Uppsalas 
utsläpp av växthusgaser och komplettera den årliga 
rapporteringen av växthusgasutsläpp med en preli-
minär rapport vid varje halvårsskifte. 
 
Motionen återges i bilaga. 
 
Föredragning 
Konsumtionsperspektivet av Uppsalas klimatpå-
verkan är viktig. Uppsala kommun har därför 
exempelvis sedan 2010 beräknat och målsatt upp-
salabornas långväga resande utanför kommun-
gränsen. Detta har redovisats till kommun-
fullmäktige i Översiktsplan 2010 och i Hållbar-
hetsbokslut för år 2010, 2011 och 2012. 
 
För övrig konsumtion av varor och tjänster finns 
det idag inte några metoder som möjliggör att följa 
konsumtionsperspektivet på kommunnivå på ett 
meningsfullt sätt. Kommunen bevakar metod-
utvecklingen vad gäller att redovisa konsum-
tionsperspektivet. Kommunen har också bidragit 
till metodutvecklingen genom att utveckla en me-
tod för att redovisa just långväga resande inklusive 
internationella resor. Kommunen bevakar allmänt 
utvecklingen för att hitta relevanta metoder så att 
fler betydande områden av Uppsalas klimatpå-
verkan kan redovisas. Det är kommunens strävan 
att alltid tydliggöra att Uppsalas globala klimat-
påverkan är större än den som kan visas i upp-
salasiffror. 
 
Statens årlig klimat- och energistatistik på 
kommunal och regional nivå redovisas med 18-22 
månaders eftersläpning. Detta är inte tillfreds-
ställande givet klimatfrågans allvarliga konsek-
venser och nödvändigheten att agera skyndsamt 
samt att mycket av arbetet måste ske lokalt. 
Kommunen har därför utvecklat mer direkta sätt att 
fånga data så att två tredjedelar av klimatpåverkan 
kan redovisas tidigare än så.  
 
Kommunen har agerat på egen hand och i sam-
arbete med andra kommuner genom sitt med-
lemskap i Klimatkommunerna och genom Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för att den 
nationella nivån ska tillhandahålla bättre data, och 
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snabbare, till den kommunala nivån. Viss för-
bättring har skett. 
 
En viktig princip i arbetet med att redovisa kom-
munens klimatpåverkan är att ha aktuella, men 
också så Uppsalaspecifika data som möjligt. Den 
utsläppsstatistik som visas ska beröra boende och 
verksamma i Uppsala. Men framförallt för att om 
möjligt kunna se att utsläppen minskar när vi lokalt 
gör åtgärder för att minska utsläppen. Kommunen 
arbetar därför aktivt med att hämta in data från 
andra källor.  
 
I samverkan med energiföretagen verksamma i 
Uppsala får kommunendata i början av varje år. 
Detta möjliggör att i det årliga Hållbarhets-
bokslutet beräkna klimatpåverkan från energi-
användningen för det sist gångna året. Vad gäller 
långväga resande kan dessa data vara klara efter 6-
10 månader. Det innebär att årets Hållbarhetsbok-
slut har data fram till år 2011 för långväga resande. 
För vissa energidata köper kommunen dessa från 
SCB ett år tidigare än de publiceras för alla kom-
muner. I Hållbarhetsbokslut 2012 redovisas data 
fram till år 2011. För utsläpp från trafik, arbets-
maskiner måste vi förlita oss på de data som staten 
tillhandahåller till kommuner. Dessa har aldrig 
publicerats tidigare än 18 månader efter ett visst år, 
ibland så sent som 21-22 månader senare. I Håll-
barhetsbokslut 2012 redovisas alltså dessa utsläpp 
fram till år 2010. 
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