Inlägg på manifestation inför kommunfullmäktige den 27 januari
Hej!
Jag heter Jan Hagerlid och kommer från Klimataktion Uppsala. Jag tänkte säga några
ord om kommunens klimatmål.
Det finns många både politiker och tjänstemän i Uppsala kommun som vill driva en bra
klimatpolitik. Men det finns också en stor tröghet och flera partier som är likgiltiga eller
till och med negativa till detta. Därför måste vi som medborgare visa att vi tar
klimatmålen på största allvar.
Kommunens miljö- och klimatprogram från 2015 sätter ju målet att Uppsala ska vara
fossilfritt 2030, för att vara exakt:
”• Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner
inom Uppsalakommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på
förnybara energikällor”
Och senast 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt. Målen kändes starka när de antogs
men borde skärpas i dagens läge.
Men låt oss först stanna vid 2020. Då ska de samlade utsläppen ha gått ned med 30 %
(jfr 1990). En hel del etappmål ska nås 2020, bl. a
”Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara
energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion
Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100 MW till år 2030.
Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, …”
Enligt kommunens hemsida ska hela programmet utvärderas 2020.
Så låt oss hålla ögonen på detta och kräva att det blir en gedigen och mycket synlig
utvärdering.
Då bör man också ta hänsyn till detta. Kommunen är både medlem och samordnare för
Uppsala Klimatprotokoll där myndigheter och företag i Uppsala samverkar för att minska
sina utsläpp. Efter långa diskussioner kom klimatprotokollet i maj 2019 fram till att man
ska sätta klimatmål baserade på vetenskap och rättvisa och att de gemensamma

utsläppen från 2020 ska minska med 14 % per år till 2030 (med basår 2020). Nu är min
fråga: Hur ska kommunen omsätta detta 14 % mål för sin egen verksamhet?
Kommunen har lagt stor kraft på att berätta för Uppsalas medborgare att man vunnit
utmärkelsen som världens bästa klimatstad. Visst, det är ju roligt. Men kan man inte
ägna lika mycket energi åt att berätta för Uppsalas innevånare vad kommunens
klimatmål innebär och kräver av oss alla? Det lär ju inte finnas någon brist på
kommunikatörer. Det har gjorts en del försök att nå ut men de har hittills inte lyckats så
bra, som t.ex. med Klimatveckan våren 2019. Kom igen men hör med Uppsalas
klimataktiva rörelse i god tid i förväg hur ni ska jobba så kan det bli bättre. Kom igen
Uppsala kommun!

