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Motion 16-2020 om att klimatnödläge
råder – dags att erkänna det och
handla därefter
Dnr 1489-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen har som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig för god vård
ett stort ansvar och stor rådighet över att Norrbotten och den egna verksamheten bidrar till att nå de globala målen. Enligt OECD är uppfyllandet av
drygt 60 procent av delmålen i Agenda 2030 beroende av genomförandet på
lokal och regional nivå.
Region Norrbotten eftersträvar ett effektivt och långsiktigt hållbarhetsarbete
som sträcker sig över samtliga prioriterade målområden. Ett allt för stort fokus på ett särskilt område begränsar möjligheterna och resurserna att verka
inom de andra. Det hållbarhetsarbete som påbörjats och vars strukturer kommer sammanfattas i en hållbarhetsstrategi skapar förutsättningar för en långsiktigt och integrerat arbete inom samtliga delmål.
Glenn Berggård (V) anför i en motion att Regionen ska vidta kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Motionären yrkar på:
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Att Region Norrbotten erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
Att en koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region Norrbottens egna verksamheter
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla
beslut i Region Norrbotten.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla
Region Norrbottens nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad
Region Norrbotten gör för att minska klimatutsläppen, samt
Att Region Norrbotten bjuder in till samverkan Norrbottens alla organisationer, kommuner och företag för att tillsammans kunna ta nödvändiga
steg i klimatomställningen.
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Christina Snell Lumio (V) anför i en motion ytterligare förslag inom samma
område:







Att i likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder
världen över erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det
varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
Att ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör
för de åtgärder som Region Norrbotten vidtagit eller planerar för att
uppnå 1,5-graders-målet.
Att utveckla samarbete med andra regioner nationellt och internationellt
för att stärka vår kompetens och optimera våra insatser.
Att Region Norrbotten årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att
uppnå 1,5-gradersmålet, samt den kända eller uppskattade effekt som arbetet resulterat i.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 17 juni 2020 om åtta Agenda 2030-mål där regionen är både drivande och utförare:





Ekonomisk dimension; Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
Social dimension; Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning
för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
Miljömässig dimension; Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmålen och dess delmål är intregrerade och odelbara vilket innebär att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. För att uppnå ett mer
hållbart samhälle krävs framgång inom alla områden.
Nuläge
På grund av pandemin och personella begränsningar har arbetet med att samordna och ta fram en struktur för regionens hållbarhetsarbete försenats. Detta
arbete är därför nu ett prioriterat uppdrag med målsättning att en hållbarhetstrategi ska tas fram under första kvartalet 2022. Hållbarhetsstratregin syftar
till att skapa ett helhetsperspektiv på Region Norrbottens hållbarhetsarbete
samt bidra till ett långsiktigt och integrerat arbete inom samtliga åtta målområden. Bland annat kommer en handlingsplan/aktivtetsplan tas fram för varje
prioriterat agendamål. De pågående och planerade insatserna ger en bra
grund för regionens hållbarhetsarbete.
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Bilagor:
Motion 16-2020 om Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och
handla därefter
Motion 10-2021 om klimatnödläget
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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