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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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Interpellation: Vilka konkreta åtgärder kommer majoriteten vidta
för att nå målen i Parisavtalet och för att garantera ett fossilfritt
Eskilstuna 2045?
Klimatet är vår tids största ödesfråga. FN:s klimatpanel, IPCC, visar att det är bråttom.
Att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader är avgörande för mänskligheten
och för att jordens ekosystem skall vara i balans. Fattiga människor i fattiga länder
drabbas extra hårt och för dessa är det redan i dagsläget en överlevnadsfråga. Varje land
och varje kommun har också ett eget ansvar att se till att Parisavtalet uppfylls och
Eskilstuna kommun har haft som ambition att bli fossilfritt 2050 – det är anmärkningsvärt.
Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre och Östersund, ska
med hjälp av nya budgetar få en bättre översikt över nödvändiga utsläppsminskningar för att
kunna bidra till Parisavtalets mål1. Utsläppen måste sjunka och det är viktigt att var och en vet
vad som bör och kan göras, både på individnivå och på kommunal och regional nivå. 2
Eskilstuna kommun har högt ställda miljömål. Ett av målen är att Eskilstuna ska bli fossilfritt
2050, något som kräver samarbete så väl inom kommunkoncernen som utanför.3
När vi granskar uppfyllda miljömål finns många mål som är uppfyllda vilket är mycket positivt.
Däremot finns några mål som inte har uppfyllts under den period som planerat ett exempel är:
Test av biokolanläggning
”Syftet med den planerade biokolanläggningen var att genom pyrolys (upphettning i en syrefri
miljö) omvandla organiskt material till biokol. Detta skulle sedan användas bland annat som
jordförbättringsmedel. Samtidigt binds kol, vilket är bra från klimatsynpunkt. Delfinansiering för
anläggningen söktes genom statsbidrag (Klimatklivet). På grund av prisökning omprioriterades
satsningen. Det är inte aktuellt för tillfället”.4
En annan åtgärd för att minska utsläppen och möjliggöra för fler att välja buss framför bil var att
införa ett busskörfält i centrum. Dock verkar det som att inte heller detta mål är genomfört.
Kommunen hänvisar till att en utredning är försenad men resultaten inväntas.5
I RUS6-guiden lyfts det kommunala arbetet fram som centralt för att uppnå miljömålen. I denna
står att miljöarbetet på lokal nivå innefattar att klarlägga vilka åtgärder som behöver genomföras
för att målen ska nås och att vid behov utveckla lokala miljömål. Huvudansvaret för miljömålen
ligger ofta hos kommunstyrelsen.7
Mot bakgrund av detta vill MP Eskilstuna ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Jimmy Jansson:
1

Grunden kommer från ett pilotprojekt som leds av Uppsala universitet och Ramboll

2

http://www.climatechangeleadership.se/koldioxidbudgetar-2018/

https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/50-miljoloften-pa-tva-ar.html
4 https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/50-miljoloften-pa-tva-ar.html
5 https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/50-miljoloften-pa-tva-ar.html
6 Regional utveckling och samverkan i miljösystemet
7 https://skl.se/download/18.27a42f99148a7e81e22ede5/1411977795875/lokalt-arbete-med-miljomal.pdf
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Är en koldioxidbudget för Eskilstuna kommun planerad att genomföras som ett verktyg
för att säkerställa kommunens åtaganden avseende minskade utsläppen av C02?
Om inte, vilka andra konkreta förslag finns istället?
Vilken omprioritering syftas till i texten 50 miljömål för Eskilstuna kommun?
Hur arbetar förvaltningar, nämnder och bolag i Eskilstuna kommun konkret med RUS?
Vilka åtgärder har vidtagits som en följd av detta arbete?

_______________________
Marielle Lahti (Mp)
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§ 66
Svar på interpellation - Vilka konkreta åtgärder
kommer majoriteten vidta för att nå målen i
Parisavtalet och för att garantera ett fossilfritt
Eskilstuna 2045 (KSKF/2019:122)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Vilka
konkreta åtgärder kommer majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och för
att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 52 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Interpellation - Vilka konkreta åtgärder kommer
majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och
för att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045
(KSKF/2019:122)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Vilka
konkreta åtgärder kommer majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och för
att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

