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Regionförvaltning

Återrapportering Miljö-klimatmål för region Västerbottens verksamhet
RS 33-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att utifrån klimatutredningen ta fram långsiktiga
klimatmål för återrapportering. Under hösten 2020 har en beredning skett tillsammans med flera
instanser inom regionen. Under beredningsfasen beslutade vi att inte särskilja miljö och klimat utan
försöka få ihop det som en helhet.
Analyser av målutfall och processbrister från det tidigare miljöpolitiska programmet har genomförts
i syfte att förbättra utfallet över tid. En av de viktiga slutsatserna är att arbetet för miljöklimatförbättringar behöver integreras i regionens normal planerings och beslutsprocess.
En annan viktig åtgärd är att förstärka det systematiska miljöarbetet genom ett förbättrat IT stöd för
egenkontroll
Miljö och klimatstrategin har utgått från agenda 2030 och nationella målsättningar. Regionplanen
och miljöpolicy samt klimatutredningen av regionens klimatpåverkan. Avgränsningen gäller Region
Västerbottens egen verksamhet och dess påverkan. Miljö och klimatstrategin återfinns i sin helhet i
bilaga 1
Förslaget på långsiktiga, mätbara och tidsatta inriktningsmål för region Västerbottens klimatstrategi
består av två inriktningsmål enligt följande:
1 Vi ska minska vår klimatpåverkan för att uppnå en fossilfri och klimatneutral verksamhet.
De tidsatta klimat målen är :
1.1 Region Västerbottens verksamhet ska vara klimatneutral 2045
1.2 Region Västerbottens markbundna transporter ska vara fossilfria 2030
2 Vår verksamhet ska vara anpassad till ett förändrat klimat
Därefter lägger vi till två målområden för miljö, hälsosam och giftfri miljö och hållbar
resursanvändning med efterföljande inriktningsmål
3 Vi ska minska användning av miljö- och hälsofarliga ämnen och riskerna med dessa
4 Vi ska minska utsläpp och kassation av läkemedel
5 Vi ska gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid inköp och utvecklande av regionens
fastigheter
6 Vi ska vara energieffektiva
7 Vi ska minska och agera cirkulärt vid användningen av material och naturresurser
Genom att vi antar miljö och klimat målen, integrerar miljö-klimat arbetet i regionens planerings och
uppföljningsprocess samt förstärker egenkontrollen skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt miljö
och klimat arbete som följer de nationella riktlinjerna
Hälso och sjukvårdsnämnden och Regional utvecklingsnämnd har godkänt förslaget för fortsatt
beredning i Regionstyrelsen . Tillägg från Regional utvecklingsnämnd var att närodlat skulle gå före
ekologiskt och att särskild hänsyn ska tas i livsmedelsstrategin för Region Västerbotten
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen och antar Miljö och klimatstrategin enligt bilaga 1
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Bedömda resultat och konsekvenser
Region Västerbotten skapar förutsättningar för långsiktigt reducera verksamheternas klimat och
miljöpåverkan
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Inga
Resurser och finansiering
n/a
Bilagor
Bilaga 1 miljö och klimat strategi
Bilaga 2 PPT presentation Miljö-klimatstrategi
Beslut expedieras till
Karin Modig Miljökoordinator och Tf Servicedirektör Ida Lestander

