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Vår planets största utmaning är att lyckas med en klimatomställning
samtidigt som vi bygger ett bättre samhälle för alla. I en rödgrön
omställning går ekologin, ekonomin och de sociala behoven hand i hand.
En drastisk minskning av växthusgasutsläppen krävs för att undvika de
allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Marknaden eller enbart
teknologiska innovationer kommer inte att lösa klimat- och
miljöproblemen. Mer avgörande för om vi på sikt kan rädda miljön och
välfärden är om vi kan hitta kraftfulla politiska verktyg som säkrar
planeten för våra barn.
På ett nationellt plan verkar Vänsterpartiet för ett ekonomiskt system som
prioriterar en utveckling inom ekologins gränser. V vill införa en
klimatlag med tillhörande klimatbudget enligt brittisk modell.
Vänsterpartiet vill ha en separat klimatminister som får det övergripande
ansvaret för klimatomställningen och internationella klimatförhandlingar.
Klimatvänliga investeringar är t ex ökad kollektivtrafik, förnybar energi,
klimatrenoveringar av våra bostäder och offentliga lokaler samt
klimatomställning i våra kommuner. V verkar också för minskad
köttkonsumtion och mer vegetarisk mat. Vi föreslår nya skärpta
klimatmål för Sverige och EU samt ett klimatbistånd finansierat helt av
nya medel.
Som stad är Umeå störst i regionen och har därmed ansvaret att gå före i
klimatfrågorna. Utsläppsminskning är en central politisk målbild och då
är det nödvändigt att införa en klimatbudget, jämte ekonomibudgeten och
verksamhetsplanen. Klimatbudgeten ska innehålla utsläppstak för fossila
växthusgaser i perioder om fem år med kraftigt minskade nivåer med det
långsiktiga målet att uppnå nollutsläpp senast till år 2050. Det skulle ge
en drivkraft för kostnadseffektivitet och en ekonomi inom ramarna för
vad som är hållbart. Det klimatpolitiska arbetet blir på det viset målstyrt,
effektivt och transparent. Övergripande ansvar ska ligga på
kommunstyrelsen, men ansvaret för att komma med förslag och hålla
arbetet ihop bör vara Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Klimatbudgeten ska beskriva effekterna av föreslagna nya och/eller
utökade verksamheter och investeringar på mängden utsläpp av
växthusgaser. Då tydliggörs vilka utsläpp olika åtgärder medför, och i
vilken grad miljöns behov underordnas andra behov och krav. För
näringslivet ges förutsättningar för långsiktighet och stabilitet då
kommunens budget kopplas samman med en koldioxidplan.
Såväl den befintliga verksamheten, nya eller utökade verksamheter,
investeringar så som den nya upphandlingspolicyn bör innehålla
klimatmål. Detta gör det lättare att lösa målkonflikter och förhindra att
kommunen å ena sidan genomför vissa klimatåtgärder och samtidigt
genomför stora projekt som motverkar fastställda klimatmål.
Vi yrkar:
Att kommunfullmäktige ger Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag
att presentera ett förslag på en kommunal klimatbudget baserad på
Sveriges miljömål för begränsad klimatpåverkan.
Att klimatpolitiska mål kopplade till den kommunala klimatbudgeten
införs i upphandlingspolicyn
Att Umeå kommun i ett valfritt kommande investeringsprojekt under
mandatperioden gör beräkningar av växthusgasutsläpp (klimatkalkyl)
som ett komplement till den ekonomiska kalkylen.
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