Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 5 mars 2018
Interpellation till Tekniska nämndens
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Interpellation om omställningsplan
Den globala uppvärmningen saktar inte in. 2017 var det näst varmaste året sedan 1880. De fem
varmaste år som uppmätts har alla inträffat sedan 2010. Klimatkrisen påverkar redan planeten.
Grönlands och Antarktis isar smälter, liksom glaciärer överallt. Havsnivån stiger i allt snabbare takt och
värmeböljorna blir intensivare. Vi vet att uppvärmningen beror på mänsklighetens utsläpp av
växthusgaser i atmosfären. Vi vet också att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste
reduceras kraftigt inom en nära framtid för att förhindra katastrofala följder.
Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskar visserligen, men takten måste öka om
klimatmålen ska nås. Omställningen till ett hållbart samhälle måste ske omgående. Det kräver
internationellt samarbete och en klimatmedveten regeringspolitik i alla länder, men omställningen
måste också ske lokalt.
I många av Sveriges kommuner har man antagit åtgärdsplaner för att nå konkreta klimatmål med
delmål som ska nås vid bestämda tidpunkter och planer för att följa upp delmålen. Stockholms stad
har t.ex. satt mål för minskningen av utsläpp av växthusgaser per person för 2020 och senare, och
planerar en rad konkreta åtgärder för hur detta ska gå till. 1 Haninge har antagit ett program med
konkreta mål för bl.a. fossilfria resor och transporter samt hållbar konsumtion och resurseffektiva
kretslopp.2 I Sollentuna konstaterar man att ”nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och
minska till noll i en takt som innebär att den globala temperaturhöjningen inte överskrider 1,5 grader
Celsius”.3 För att bidra till detta formulerar man strategier för att sprida och öka kunskapen om olika
handlingsalternativs klimatpåverkan, för att skapa förutsättningar för klimatsmarta val och för att
minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter.
Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att Solna ska följa grannkommunernas goda exempel och
arbeta strategiskt och målinriktat för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett bra första steg mot att
göra detta är att ta fram en omställningsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1) Har Solna planer på att ta fram en omställningsplan?
2) Om inte, vilka mål och styrdokument kommer staden arbeta efter för att minska utsläppen av
växthusgaser?

Atilla Yavuz

Se Stockholms stads miljöprogram 2016-2019.
Haninges klimat- och miljöpolitiska program.
3 Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020, s. 6.
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