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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 miljö-klimatförbättringar 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.
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
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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, Detaljer och skrivelsen återfinns i bilaga 1
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av förslaget till klimat och
miljöstrategi och dess innehåll. Riktningen och dess struktur inför fortsatt
beredning i regionstyrelsen godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Förslag till beslut på sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD), med stöd av Elmer Eriksson (M), Peter Nilsson (M),
Maria Lundqvist-Brömster (L) och Lars Bäckström (C) yrkar bifall till upprättat
förslag till beslut samt följande tilläggsyrkande:
- Att förslagen i åtgärdsprogrammet även ska vägas mot om de
kostnadsmässigt är rimliga att
genomföra i enlighet med miljöbalkens rimlighetsavvägning.
- Att i första hand ska närproducerade livsmedel upphandlas.
Följande motivering ges: "Ur tjänsteskrivelsen i ärendet kan vi läsa några av de
föreslagna åtgärder som kan leda till behov av insatser i Hälso- och
Sjukvårdsnämndens verksamheter.
Genom att arbeta med miljö- och klimatfrågan påverkas alltså även
människors hälsa positivt. Vi konstaterar att vissa av de i miljö- och
klimatstrategin föreslagna åtgärder kan komma att innebära ökade kostnader.
Med tanke på det sistnämnda i ovanstående skrivning är det viktigt att vårt
miljöarbete sker på ett effektivt sätt och även med omsorg om skattemedel.
Livsmedel som upphandlas till patient och personalmatsalar ska i första hand
vara närproducerade."
Hans Brettschneider (MP) och Kjell Bäckman (V) yrkar avslag till Betty-Ann
Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) frågar om nämnden kan godkänna
upprättat förslag till beslut och finner att detta bifalls.
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Därefter frågar ordförande Anna-Lena Danielsson (S) om nämnden avslår eller
bifaller Betty-Ann Nilssons (KD) tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet
avslås.
Beslut

Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av förslaget till klimat och
miljöstrategi och dess innehåll. Riktningen och dess struktur inför fortsatt
beredning i regionstyrelsen godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Reservation
Lars Bäckström (C), Betty-Ann Nilsson (KD), Elmer Eriksson(M), Peter Nilsson
(M) och Maria Lundqvist-Brömster (L) reserverar sig till förmån för Betty-Ann
Nilssons (KD) förslag.
Betty-Ann Nilsson (KD) har inkommit med en skriftlig reservation enligt nedan:
"Vi reserverar oss mot HSN:s beslut kring miljö- och klimatstrategin, till
förmån för eget förslag.
Grunder
Ur tjänsteskrivelsen i ärendet kan vi läsanågra av de föreslagna åtgärder som
kan leda till behov av insatser i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter.
Genom att arbeta med miljö- och klimatfrågan påverkas alltså även
människors hälsa positivt. Vi konstaterar att vissa av de i miljö- och
klimatstrategin föreslagna åtgärderna kan komma att innebära ökade
kostnader. Med tanke på det sistnämnda i ovanstående skrivning är det viktigt
att vårt miljöarbete sker på ett effektivt sätt och även med omsorg om
skattemedel.
Kristdemokraterna anser att livsmedel som upphandlas till patient och
personalmatsalar i första hand ska vara närproducerade, samt att förslagen i
åtgärdsprogrammet ska vägas mot om de kostnadsmässigt är rimliga att
genomföra i enlighet med miljöbalkens rimlighetsavvägning. Vi anser det
orimligt att ta högre kostnad än vad förstörelsen åsamkat.
Vi reserverar oss mot Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut kring miljö- och
klimatstrategin, till förmån för eget förslag.
Betty-Ann Nilsson
Ledamot HSN (KD)"
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