det finns service i form av skolor, förskolor och butiker i
närområdet, för att ytterligare minska behovet av att färdas med bil.
Miljö och klimat har under den gångna mandatperioden blivit en allt
viktigare fråga, där Socialdemokraterna drivit hårt för att Umeå ska
kunna gå före i klimatarbetet och den nödvändiga omställningen.
Globalt använder städerna över 65 procent av världens energi,
vilket står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Det
gör det extra viktigt att fokus i arbetet för klimatneutralitet och
omställning ligger på städerna i större utsträckning. Anledningen till
det sista är även ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre
förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning som
även ger mer effekt.

Under mandatperioden har vi bland annat drivit på:
Klimatsäkring och klimatomställning – vi måste arbeta på båda
fronterna för att möta klimatkrisen. Omställningen ska ske snabbt,
rättvist och jämställt. Samtidigt behöver vi arbeta med att säkra upp
för de konsekvenser av klimatförändringar som redan sker så som
översvämningar och torka. Vi har satsat mer pengar på hållbar
upphandling och strategiskt klimatarbete så väl som investeringar i
klimatanpassningar för att säkerställa det arbetet.
Hållbart resande - kommunikationer är en viktig del för att
vardagen ska fungera. Vi socialdemokrater vill inte att man bygger
in ett bilberoende i utvecklingen av kommunen, utan har satsat på
att lyfta fram det hållbara resandet. Umeås stadsplanering utgår
därför från att göra det enklare och mer attraktivt för människor att
färdas med cykel och kollektivtrafik. Stadsdelar ska planeras så att

Vi har idag en av den snabbast växande kollektivtrafiken i Sverige
och har ställt om till helt fossilfri bussflotta. Nyligen invigdes även
den mest miljövänliga passagerarfärjan i världen, som trafikerar
Umeå-Vasa.
Lokala klimatkontrakt - vi har skrivit under klimatkontrakt som en
av drygt 20 städer i Sverige som ingår i Viable cities satsning på
klimatneutrala städer 2030, där lokala avtal för arbete framåt tas
fram tillsammans med näringsliv, föreningar, medborgare m.fl.
Umeå är även en av 100 städer i Europa som går i täten för EU:s
omställning. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är när vi
jobbar tillsammans som vi kan uppnå riktig förändring.
Helhetsgrepp kring miljö och klimat - Socialdemokraterna har
tagit initiativ till att arbeta fram nya och övergripande klimat- och
miljömål för kommunen och dess verksamheter. Dessa fokuserar
bland annat på säkra miljöer i våra verksamheter, ren luft och friska
sjöar, samt utfasning av skadliga ämnen. Arbetet fortsätter även för
att öka andelen ekologisk och närproducerad mat. Tillsammans vill
vi arbeta för en offensiv klimatomställning för att bidra till att nå
Parisavtalets mål.
Genom kommunen så finns stora möjligheter att bidra till en mer
hållbar värld och det gäller både varor vi köper in, hur vi reser och
hur vi bygger. Det arbetet är en av de viktigaste framtidsfrågorna,
som vi måste agera kring här och nu.

