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Interpellationssvar
Marielle Lahti (MP) har till Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) ställt en
interpellation angående Fossilfritt Eskilstuna 2045. Jimmy Jansson har delegerat
interpellationen till ordförande i Eskilstuna kommunföretag Lars Andersson (S).
Är en koldioxidbudget för Eskilstuna kommun planerad att genomföras som
ett verktyg för att säkerställa kommunens åtaganden avseende minskade
utsläppen av C02?
Eskilstuna kommun har inte gjort en egen koldioxidbudget. Länsstyrelsen i
Södermanlands län har tagit fram en koldioxidbudget 2020-2040 för länet. Deras
rekommendation på åtagande är att inom Södermanland läns geografiska område,
invånarnas inrikes och internationella flygresor inkluderat, bör energirelaterade
koldioxidutsläpp minskas med ca 16 % per år beräknat från januari 2020.
Koldioxidbudgeterna innefattar vanligen de aktiviteter i en kommun som kräver energi
och endast utsläppen från det geografiska området. Koldioxidbudgeterna innefattar
alltså inte de utsläpp som genereras genom konsumtion av varor och inte heller
indirekta utsläpp från jord- och skogsbruk. En koldioxidbudget ger en delvis bild av
våra utsläpp.
Om inte, vilka andra konkreta förslag finns istället?
Eskilstunas nya klimatplan ska tas fram genom bred samverkan med
kommuninvånare, högskolan, det lokala näringslivet och intresseorganisationer. Vi
måste arbeta med energieffektivitet och transporter men också med våra
konsumtionsbaserade utsläpp och hur de kan minskas t.ex. via kravställande vid
upphandling och inköp, bland privatpersoner genom aktiva val eller genom att ta fram
innovationer, nya processer och affärsmodeller.
Vilken omprioritering syftas till i texten 50 miljömål för Eskilstuna kommun?
Ansvaret för biokolanläggingen flyttades från affärsområde återvinning till
affärsområde energi inom bolaget och senare tillbaka till återvinning. Det kom inga
svar på upphandling av totalentreprenad för att bygga och driva en anläggning. Det
finns dock planer idag att på nytt utreda frågan.
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Hur arbetar förvaltningar, nämnder och bolag i Eskilstuna kommun konkret
med RUS?
RUS används vid uppföljning av vissa av klimatplanens åtgärder. RUS tillhandahåller
en emissionsdatabas där endast faktiska utsläpp en kommuns gränser tas med i
beräkningarna. RUS-statistiken innefattar dock inte utsläpp från internationella
transporter (luft- och sjöfart) och statistiken som är tillgänglig i dag gäller för år 2016.
Vilka åtgärder har vidtagits som en följd av detta arbete?
De åtgärder som har vidtagits är åtgärder enligt klimatplanen och ett antal andra
projekt som har ett syfte att minska vår klimatpåverkan, ett exempel är vår deltagande
i projektet Jakten på plasten för att minska klimatpåverkan från användning av fossil
plast.

LARS ANDERSSON (S)
Ordförande Eskilstuna kommunföretag
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