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Sammanfattning

Under 2019 gjordes en kartläggning av Region Västerbottens klimatbelastning,
vilken visade att verksamhetens utsläpp uppgår till ca 75000 ton CO2e/år. För
att minska utsläppen gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att
utarbeta förslag till
långsiktiga klimatmål för regionen (RS 774-2020 §122). Detta har resulterat i
ett förslag till miljö- och klimatstrategi för Region Västerbotten.
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
Miljö- och klimatstrategin gäller Region Västerbottens interna verksamheter,
det vill säga de frågor som styrelse/nämnder och verksamheter har direkt
rådighet över i rollen som till exempel vård- och servicegivare, arbetsgivare,
samhällsaktör, ledare och medarbetare. Varje verksamhet ansvarar för att
arbeta med miljö- och klimatstrategin utifrån sin egen verksamhetsstyrning.
Hälso och sjukvårdsnämnden och Regional utvecklingsnämnd har godkänt
förslaget för fortsatt beredning i Regionstyrelsen . Regionala
utvecklingsnämnden beslutade även att bilägga synpunkter som framförts på
nämndens sammanträdet som handlar om att närodlat skulle gå före
ekologiskt och att särskild hänsyn ska tas i livsmedelsstrategin för Region
Västerbotten.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Miljö och klimatstrategin antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L)
föreslår: (yrkandet med motivering återfinns som beslutsunderlag)
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- att livsmedel som upphandlas till patienter, personalmatsalar samt vid arrangemang
och konferenser i första hand ska vara närproducerade och i andra hand ekologiska.
- att prioriteringsordningen i upphandling om "Närproducerade och ekologiska
livsmedel" på sida 9 ändras, så att närproducerade livsmedel prioriteras före
ekologiska livsmedel: ”För att uppnå livsmedelsstrategin ska vi upphandla i första
hand närproducerade livsmedel och i andra hand ekologiska livsmedel till patienter,
personalmatsalar samt vid arrangemang och konferenser.”
- att respektive förslag i åtgärdsprogrammet ska vägas mot kostnaden, i enlighet med
miljöbalkens rimlighetsavvägning.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Miljö och klimatstrategin antas.

Reservation
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster
(L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
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