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Vi i Miljöpartiet vill ha ett levande Umeå 
med jämlikhet och öppenhet i fokus. Umeå 
ska bli ett föredöme där vi satsar på våra 
natursköna grönområden där alla kan 
röra sig till fots eller med cykel utan att 
hamna i tung trafik. Vi vill även se en rättvis 
arbetsmarknad så att alla får en jämlik 
chans i livet. 

Klimatet är vår tids ödesfråga och de beslut 
vi fattar nu kommer avgöra våra barns 
framtid. Vi vill att Umeå ska växa rätt, 
snarare än fort, och därför har vi prioriterat 
tre särskilda områden för vår kommuns 
goda utveckling:

1. Klimatomställning för  
ett hållbart samhälle
Vi i Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett 
ledarskap i omställningen mot ett hållbart 
samhälle. Vi vill satsa på hållbara färdsätt, 
elektrifiering, återbruk, klimatsmarta 
upphandlingar, förnybar energi från sol 
och vind samt energieffektiva fastigheter. 
En sådan omställning är inte bara bra för 
världen utan också för Umeå. Om vi når 
långt i vårt omställningsarbete kommer vi 
ha ett näringsliv, en stadsplanering och en 
teknik som är än mer konkurrenskraftig 
samtidigt som vi har en grön stad som är 
trivsam att bo i.

Umeå ska växa 
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2. Psykisk hälsa för barn & unga
Vi vill att våra barn och unga ska trivas 
och utvecklas väl i vår kommun. Det är 
aldrig för sent att påverka vår psykiska 
hälsa – men tidiga insatser har störst effekt 
eftersom onda och goda cirklar ofta börjar 
tidigt i livet. Därför vill vi motverka psykisk 
ohälsa genom riktade satsningar i förskola, 
grundskola, fritidshem och ungdomsgårdar.

3. Mångfald
Vi vill säkerställa att människor oavsett 
bakgrund, kön eller funktionsvariation får 
lika bra förutsättningar i vår kommun. Alla 
ska kunna vara delaktiga – i yrkeslivet, 
på fritiden och i politiken. Umeå ska vara 
en jämlik stad där våra stadsdelar har 
en blandad befolkning. Genom att värna 
tillgången till kommunala hyresrätter 
säkerställer vi att människor kan bo i alla 
stadsdelar – oavsett ekonomisk situation. En 
jämlik arbetsmarknad skapar ekonomiska 
förutsättningar för människor att ha olika 
boendeformer. På så sätt minskar vi risken 
för segregering.

Ett jämlikt och öppet samhälle är bra 
för alla Umeås invånare. Vi är en trygg 
stad i dag, men förutsättningen för att 
vi ska fortsätta vara trygga är att vi 
fortsätter jobba förebyggande. För oss är 
det enkelt: ett jämlikt Umeå, som aktivt 
motverkar bostadssegregation, jobbar 
med förebyggande insatser och motverkar 
psykisk ohälsa, är ett Umeå som har de 
bästa förutsättningarna för att förhindra 
utanförskap. Det är genom ett sådant 
förebyggande arbete vi kan främja ett 
trivsamt och inkluderande Umeå.
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