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Klimatmål nu!
Motion till Umeå kommunfullmäktige
2018-04-09
Vår planets största utmaning är att lyckas med klimatomställningen samtidigt som vi bygger
ett bättre och jämlikt samhälle för alla. Här har kommunerna ett speciellt ansvar att både gå
före, men också för att skapa förutsättningarna för alla som bor och verkar i kommunen att
klara klimatomställningen. Då detta är vår tids största ödesfråga och är det extra allvarligt att
Umeå kommun fortfarande saknar lokala miljö- och klimatmål kopplade till de nationella och
regionala klimatmålen och att de som fanns gick ut år 2012. Det gör att vi som kommun
saknar en målinriktad färdriktning för miljöarbetet, där det i en konflikt mellan mål och medel
ofta är medlen som vinner.
I vår rödgröna syn på omställningsarbetet går ekologi, ekonomi 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. Avgörande för om vi på sikt kan rädda miljön och
välfärden är att vi kan hitta kraftfulla politiska verktyg som säkrar planeten för våra barn. På
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samhällsutvecklingen sker inom ekologins gränser. V vill införa en klimatlag med tillhörande
klimatbudget enligt brittisk modell. V vill ha en klimatminister som får det övergripande
ansvaret för klimatomställningen och de internationella klimatförhandlingarna. Klimatvänliga
investeringar är bl. a ökad kollektivtrafik, förnybar energi, klimatrenoveringar av våra
bostäder och offentliga lokaler samt alla kommuners klimatomställning. V verkar för minskad
animaliekonsumtion och mer vegetarisk kost. V föreslår nya skärpta klimatmål för Sverige
och EU samt ett klimatbistånd finansierat helt av nya och tillkommande medel.
Som stad är Umeå störst i regionen och bär ansvaret att gå före i klimatfrågorna och kan
därför inte sakna lokala klimatmål. År 2012 löpte fem av Umeå kommuns ”Miljömål Begränsad klimatpåverkan” ut. Det kvarvarande målet – ”År 2025 ska utsläppet av koldioxid
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från fossila bränslen ha minskat med 50 % jämfört med utsläppt mängd år 1990” är inte ett
upplyftande resultat hittills då utsläppen av koldioxid från fossila bränslen legat på en
konstant nivå sedan år 1990.

Det nationella s.k Generationsmålet är att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa
generation där de största miljöproblemen är lösta och utan att fortsatt bidra till ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Västerbottens regionala miljömål följer i stort de
16 nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. För målet Begränsad
klimatpåverkan har en regional anpassning inkluderat ett övergripande samt sektorsspecifika
utsläppsmål. Utmaningen är transportsektorns klimatpåverkan då den fortsatt domineras av
fossila drivmedel. I de kommande nya klimatmål bör därför tydliga mätbara mål och
handlingsplaner tas fram som fokuserar på de sektorer som förorsakar den största
klimatpåverkan; transporter och konsumtion. Klimatutsläppen beräknas idag inom Umeås
gränser, vilket gör att det inte finns statistik på invånarnas klimatpåverkan från konsumtion av
produkter producerade utanför Umeå. Nationell uppföljning visar att en stor del av
svenskarnas bidrag till de globala klimatutsläppen generas av konsumtion. Umeå kommun
utreder idag möjligheterna att komplettera och förfina utsläppsstatistiken så att en tydligare
bild av Umebornas klimatpåverkan kan redovisas, vilket är positivt.

Motionen är ett led i att stärka såväl den politiska demokratin som den interna demokratin i V
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kommunfullmäktigeledamöter. Detta förslag har även arbetats fram av Mattias Nilsson,
Vänsterpartiets ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Vänsterpartiet yrkar:


Att Umeå kommun skyndsamt tar fram lokala klimatmål kopplade till nationella och
regionala klimatmålen och bör sträcka sig minst tio år framåt



Att de lokala klimatmålen årligen följs upp och revideras av kommunfullmäktige

Åsa Bäckström (V)

Ellika Nordström (-)

