Motion till regionfullmäktige Region Västerbotten

en hållbar region för stad, tätort och glesbygd
Vi vill att regionen ska landsbygdssäkra sina beslut. Det betyder att vi ska tänka
efter, om besluten kan få oönskade konsekvenser för våra landsbygder. Vi ska
bedöma vad dessa kan innebära och överväga vad vi kan göra för att passa
förhållanden på våra landsbygder bättre. I vårt stora län har vi många olika
landsbygder med olika behov och möjligheter. Vi ska titta på samma perspektiv
som gäller vid jämställdhet dvs en analys ur ett ekonomiskt, ekologiskt och
socialt perspektiv.
”Västerbotten

ska vara en attraktiv region där olikheter skapar
utvecklingskraft. Denna vision förverkligas genom att ta fasta på en
sammanhållen region, en jämlik och jämställd integrering samt att vara
föregångare i omställningen."
Motionen föreslår att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring som ett
sätt att se till vi tar beslut som gagnar alla medborgare utan att göra orättvis
skillnad utifrån ett geografiskt perspektiv, och att se till att de politiska beslut
som tas blir rättvisa och välgrundade. Det får inte vara så att vi tar beslut som
gagnar staden/tätorten och missgynnar de glesa delarna av Västerbotten. Vi
måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist oavsett
var de bor i vårt län.
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för
staden. Inte minst de minsta och de glesaste kommunerna kan drabbas. Det
betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför städerna måste
bedömas. Det kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service,
hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.
Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar
utveckling i hela Västerbotten.
Motionären föreslår fullmäktige besluta:
-

att fullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för
nämnder, utskott och styrelsen att landsbygdssäkra alla beslut
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