
 

 

Huddinge kommun 
Kommunfullmäktige 
2018-12-17 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak (M) om IPCC:s rapport som tydliggör politiska 
förslag till följd av Parisavtalets uppsatta mål 

 
Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är en fråga som kräver ett helhetsgrepp och 
inkluderar många olika perspektiv som arbetsmiljö, utbildning, fattigdom och 
byggnation.  
 
I december 2015 enades världens länder om ett klimatavtal, Parisavtalet, som 
ska börja gälla senast år 2020. Avtalets största mål är att den globala 
temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader jämfört med pre-industriella 
temperaturer. Dessvärre är jorden idag på väg mot en 3-5°C ökning enligt FN:s 
meteorologiska organisation WMO. Värmeökningen kan komma att få stora 
konsekvenser för världen, Sverige och Huddinge. Det kan handla om sjunkande 
grundvattennivåer, bränder och översvämningar. 
 
FN:s klimatpanel (IPCC) fick i uppgift av nationerna som skrev under Parisavtalet 
att ta fram en rapport om hur man genomför 2015 års Parisavtal. Slutsatsen från 
denna rapport är tydlig: Det kommer att krävas stora och drastiska satsningar 
från överstatliga, statliga, regionala och kommunala organ samt näringslivet 
under en väldigt kort period för att uppnå dessa mål. 
 
Huddinge behöver därför växla upp sitt klimatarbete. Flera kommuner i Sverige 
jobbar idag strategiskt med klimatpositiva åtgärder. Ett exempel är Uppsala 
kommun som bland annat har ett klimatprotokoll som vuxit till att bli ett 
effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 
2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Uppsalas klimatprotokoll är ett nätverk av 
företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar med cirka 38 000 
anställda som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas 
klimatmål och bidra till en hållbar värld. Resultaten av detta arbete kan man 
redan se. Bland annat minskade utsläppen i Uppsala med 10 procentenheter 
mellan hösten 2015 och våren 2018. I år vann Uppsala också priset som ”Global 
winner of 2018 One Planet City Challenge”. 
 



Med inspiration från kommuner, föreningar, företag och andra aktörer kan 
Huddinges klimatpositiva arbete utvecklas. Inte minst kan också Huddinge 
kommuns egna Miljöprogram användas eftersom det krävs en bred palett av 
åtgärder med allt ifrån att minska på matsvinnet i Huddinges skolor till att satsa 
på förnybar energi och ställa bra miljökrav i kommunens upphandlingar. 
Kommunen kan också jobba mer strategiskt gentemot invånarna och på olika 
sätt uppmana till att leva ett grönare liv med sopsortering, att gå, cykla och åka 
kollektivt och välja bussen istället för bilen för att handla. Givetvis kan och ska 
Huddinge också dra nytta av att det finns flera akademier och ett gott 
engagemang för miljö- och klimatfrågor i kommunen. Som länets näst största 
kommun efter Stockholms stad har vi en möjlighet att axla ledarrollen och ta ett 
större ansvar för den planet vi alla bor på. 
 
Med anledning av ovanstående frågar vi dig: 
 
Hur ska Huddinge kommun ställa om och arbeta klimatpositivt i enlighet med 
IPCC:s rapport och Parisavtalets uppsatta mål för att bidra i arbetet att nå 
klimatmålet på 1.5°C globalt? 
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