Flygstopp nu!
- Klimatsmart resande i Umeå kommun
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Umeå är en stad med högt satta miljö- och klimatambitioner. Kommunen har
flera år i rad sökt utmärkelsen ”Europas Miljöhuvudstad”, och har varit i final
ett flertal gånger. Det kommunala projektet ”Den koldioxidsnåla platsen”
uppmärksammar det problematiska i vårt bilberoende och försöker hitta
lösningar genom konkreta åtgärder och satsningar. Att försöka minska det
gemensamma koldioxidavtrycket är livsnödvändigt inför den klimatkris vi står
inför. I det läget är det viktigt att inte bara uppmärksamma bilkörandet utan även
en annan stor miljöbov, flyget.
Klimatmässigt är flygande det sämsta sättet att resa. Det släpper ut upp till tre
gånger mer koldioxid än att ta bilen och ännu värre jämfört med att åka tåg eller
buss. Umeå Airport släpper ut över 104 tusen ton koldioxid per år, vilket är mer
än både Obbolafabriken och Dåvamyras kraftvärmeverk. Kostnaden för
flygresor i tjänsten bara ökar i Umeå kommun och är nu uppe i drygt nio miljoner
kronor för 2018. Vi ser samtidigt att antalet tågresor i tjänsten nästan halverats
mellan 2017 och 2018, och kostar runt miljonen i kostnader. Ur klimatsynpunkt
är det en negativ trend som måste brytas.
Att uppmuntra till ett hållbart resande kräver stora satsningar på att utökade och
förbättrade tågförbindelser och att med politiska och ekonomiska styrmedel göra
flygresandet till ett mindre lockande transportmedel. I den omställningen måste
politiker och tjänstemän vara ledande föredömen. Umeå kommuns riktlinjer för
tjänsteresor är otillräckliga. Det krävs skarpare krav för att både förtroendevalda
och anställda ska söka alternativa färdsätt. Att flygresor skulle vara
tidsbesparande kan inte vara ett tillåtet undantag från riktlinjerna, då flyg nästan
alltid är tidsbesparande och därför motverkar dokumentets syfte. Det behövs
också en tydlig rangordning av de faktorer som ska avgöra färdsätt. Att resa
hållbart måste vara normen och flyg ett undantag där i princip bara ett
barnperspektiv ska vara en giltig anledning
Vi menar därför att ett klimatsmart resande för Umeå kommun inom Sverige och
Europa måste vara norm. Det innebär att tjänsteresor med flyg inte kommer att
vara möjligt för varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun.
Det kommer att uppmuntra till att hitta andra, mer klimatvänliga transportmedel
och att i högre utsträckning välja alternativa sätt att mötas och utbyta
erfarenheter med omvärlden – exempelvis genom digitala möten. Det ska också
fungera som ett tydligt påtryckningsmedel för snabbare omställning. Att välja
klimatsmarta resor kommer att ge politiken högre trovärdighet i klimatfrågorna
och bidra till att uppnå de nationella och regionala klimatmålen.

Vänsterpartiet yrkar:
Att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
förtroendevalda
Att i Umeå kommun införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för
tjänstepersoner
Att i Umeå kommun införa en norm som innebär att inbjudna gäster erbjuds
att resa hit med ett klimatsmart alternativ
Att se över Umeå kommuns resepolicy för tjänsteresor så att hållbara
klimatsmarta tjänsteresor utgör normen
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