Umeå kommun 2021-12-21

Remiss angående Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål
I februari 2020 antog Kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. I samband med antagande
fick Kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen.
Det här är den första versionen av Umeå kommuns åtgärdsprogram för de lokala
miljömålen, där klimatmålen ingår.
Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag vilka åtgärder
som ska genomföras och vem som är ansvarig, där kommunen har rådighet.
Åtgärdsprogrammet är också en möjlighet för andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen
planerar att göra för att nå Umeås lokala miljömål.
Remissen består av ett program, bilagor och en excelfil som innehåller alla förslag på
åtgärder. Filen är tänkt som en hjälpreda för att kunna sortera och filtrera efter resp. nämnd
eller bolag. Där det är möjligt redovisas uppskattad ungefärlig kostnad och potentiell klimatoch miljöeffekt samt hälsoeffekt för varje åtgärd.
Vi välkomnar inspel på förslaget och önskar input om följande:
•

Bedömer ni att de föreslagna åtgärderna leda till att målen nås? Har ni
förslag på ytterligare åtgärder som nämnden/bolaget eller organisation vill
genomföra för att nå målen?

•

Är åtgärdernas kostnad och effekt rätt uppskattade?

•

Då det har kommit många förslag på klimatåtgärder önskar vi en prioritering
från verksamheterna och bolag. Vilka är de mest effektiva åtgärderna för att
nå målen?

Yttranden skickas till elin.lindqvist@umea.se och märks med KS-2021/01098. Input till
excelfilen kan lämnas med hjälp av svarsfil som du hittar på www.umea.se/miljomal
Vi önskar ert svar senast den 28 februari 2022.

Kontakta oss gärna under remisstiden om ni har frågor eller andra funderingar.
Kontakt: Katharina Radloff, miljöstrateg, katharina.radloff@umea.se, tel. 090-16 14 26
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Sändlista
Kommunens nämnder och bolag

Organisationer

Politiska partier

BioFuelRegion

Arbetarpartiet

Energikontor Norr

Centerpartiet

Extinction Rebellion Umeå

Kristdemokraterna

Ekologiska lantbrukarna Västerbotten

Liberalerna

Fastighetsägarna MittNord

Miljöpartiet

Fridays for Future Umeå

Moderaterna

Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten

Sverigedemokraterna

Företagarna Västerbotten

Socialdemokraterna

Handelskammaren

Vänsterpartiet

LRF Västerbotten
Länstrafiken
Länsstyrelsen Västerbotten
Matsam

Samverkanskommuner

Naturskyddsföreningen i Umeå med
omnejd

Bjurholm

Nätverk för hållbart byggande i kallt klimat

Nordmaling

Region Västerbotten

Robertsfors

Rekoring Umeå

Vindeln

Sametinget

Vännäs

Skogsstyrelsen

Örnsköldsvik

Sveriges åkeriföretag norr
Swedavia
Uminova innovation
Västerbottens museum

