Till Umeå kommunfullmäktige, 2021-08-19

"Ett framgångsrikt klimatarbetet ses som en utvecklingspotential för samhället med vinster mellan
hållbarhet och samhällsutveckling."
Detta står i Umeå kommuns översiktsplan 3.14, under ”Minskad klimatpåverkan och
klimatanpassning”. Det är svårt att tolka innebörden i dessa ord, annat än att utläsa en diffus
framåtanda. Sorgligt nog sammanfattar denna mening väldigt väl Umeå kommuns samlade
klimatåtgärder.
FN:s klimatpanel IPCC publicerade om dagarna en oroväckande rapport som visar att jordens klimat
förändras snabbt, havsnivåerna stiger och olika typer av extremväder ökar. Enligt IPCC är det
fortfarande möjligt att vända trenden. Men då krävs omedelbara och kraftiga utsläppsminskningar.
Styrande partier i Umeå kommun har visat sig vara intresserade av att formulera mål för att nå
utsläppsnivåer i enlighet med Parisavtalet, men det saknas konkreta åtgärder. Nätverket Fridays For
Future synade nyligen hur kommunens klimatarbete redovisas i det digitala verktyget Climateview.
Efter en femton minuter lång video kan det konstateras att Umeå kommun inte genomför eller
planerar åtgärder som kommer i närheten av det som krävs för att nå sina uppställda klimatmål, och
att det saknas åtgärder för att komma till rätta med 68% av de utsläppsminskningar som behövs.
Vänsterpartiet Umeå ställde i våras en interpellation till Socialdemokraternas Hans Lindberg där vi
frågade hur det går med målet att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral till år 2025. Till det
fick vi svaret, att det visste man inte. Men det var saker på gång. Det är mindre än fyra år kvar till
detta mål och vi vet inte ens hur omfattande kommunkoncernens utsläpp är idag. Och verkligheten
är att vi behöver vara betydligt ambitiösare än så här! Med nuvarande utsläppstakt räcker
koldioxidbudgeten för Umeå kommun som geografiskt område, med kommunen, näringslivet och
medborgarna, bara knappt 4,5 år om vi ska göra vår del av Paris-avtalets 2-gradersmål. Vi kan bara
kollektivt köpa oss tid genom att kraftigt minska utsläppen. Det är därför ett klimatnödläge råder,
oavsett om styrande partier vägrar att erkänna detta.

1. Med bakgrund av IPCC:s senaste rapport: Är styrande partier beredda att utlysa ett
klimatnödläge? Vad skulle annars krävas för att detta anses befogat?
2. Kommer Umeå kommun att nå sina klimatrelaterade miljömål i tid – däribland en
klimatneutral kommunkoncern till 2025 och total klimatneutralitet 2040?
3. Till tidningen Aktuell Hållbarhets årliga ranking påstår man att Umeå kommun har
”sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med
kommunens utsläppsutrymme”, dokumenterat och tillgängligt för allmänheten. Detta
ställningstagande har Hans Lindberg försvarat, trots att Fridays For Future tydligt har
visat att så inte är fallet. Är det inte kontraproduktivt att påstå att ”vi har en plan”, när vi
snarast behöver mobilisera hela samhället?

