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MILJÖNÄMNDENS ORDFÖRANDE 

 

Tredje frågan om miljö- och klimatredovisning för 
kommunfullmäktige 
Uppsala kommunfullmäktige har som en del i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling 
antagit Miljö- och klimatprogram 2014-2023. I programmet uppställs både ambitiösa och 
goda etappmål samt långsiktiga miljö- och klimatmål. Programmet sträcker sig ända bort till 
2070. För år 2020 gällde bland annat att utsläppen av växthusgaser skulle ha minskat med 
30 procent, att utbyggnaden av solenergi kraftigt skulle ha utökats samt att kommunens egen 
fordonsflotta skulle vara helt fossilfri. 

De långsiktiga miljö- och klimatmålen, liksom etappmålen, ska följas upp årligen. En 
utvärdering skulle enligt fullmäktiges beslut också ha skett och redovisats till 
kommunfullmäktige under år 2020. Det är kommunstyrelsen och kommunalrådet Rickard 
Malmström (MP) som ansvarar för samordningen, sammanställningen och redovisningen. 

Rickard Malmström har som svar på min interpellation som behandlades vid fullmäktiges 
sammanträde den 31 augusti 2020 (ärende 30) bland annat angivit att i ”år 2020 ska det 
göras en ny utvärdering av programmet som kommer att läggas fram för fullmäktige senast i 
december. Den kommer bland annat innehålla en redovisning av den kommungeografiska 
utvecklingen av klimatutsläpp till och med 2019 (vissa data enbart för 2018), prognos på 
klimatmålet 2020 (kommungeografiskt), uppföljning av etappmålen, och förslag till revidering 
och uppdatering för att säkra klimatmålet 2030” (ärende 30.1) 

Någon redovisning med utvärdering av målen har dock inte skett för kommunfullmäktige. På 
en förnyad fråga från mig svarade Rickard Malmström den 25 januari 2021 inför 
kommunfullmäktige att han beklagade att den utlovade redovisningen inte skett som utlovats 
– annat hade enligt Malmström prioriterats. 

Nu är vi snart inne i år 2022, ytterligare ett år har snart gått utan att redovisningen för 
kommunfullmäktige skett på det sätt som bestämts och utlovats. 

Min fråga till kommunalrådet Rickard Malmström blir därför: 

• Kommer kommunfullmäktige få någon redovisning av kommunens miljö- och 
klimatarbete innan årets slut? 

• Om nej, kommer kommunfullmäktige få någon redovisning av kommunens miljö- och 
klimatarbete innan mandatperiodens slut? 
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