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Strategi för hållbarhet 2022
Dnr 615-2022

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna strategin för hållbarhet –
Region Norrbotten har en verksamhet att lita på.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har som skattefinansierad leverantör av hälso- och sjukvård samt regional utveckling ansvar att bedriva en effektivt, ändamålsenlig
verksamhet med omsorg om natur och människa. Följande hållbarhetsstrategi är ett led i arbetet med att prioritera och systematisera arbetet för en mer
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet.
I samband med hållbarhetsstrategin antas upphör Region Norrbottens miljöpolicy som antogs 2017.

Sammanfattning
Hållbarhetsstrategin ska bidra till ett mer samordnat, integrerat och uppföljningsbart hållbarhetsarbete som håller över tid. Målet är att åstadkomma en
mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet i enlighet med
fullmäktiges strategiska mål och som bidrag till Agenda 2030. Region Norrbottens hållbarhetsarbete ska vara en integrerad del i planering och utveckling av regionens verksamheter.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår en ändring om att strategin ska godkännas av
regionfullmäktige.
Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds förslag och föreslår bifalla det
liggande förslaget.
Marianne Sandström (SD) föreslår avslå det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget med Glenn Berggårds ändring mot
Marianne Sandströms förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget med Glenn Berggårds ändring.

Ärendet
Bakgrund
Det finns utvecklingspotential för Region Norrbottens struktur och process
för hållbarhetsarbetet men också vilket resultat som kommer ut av det.
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Region Norrbotten har ett aktivt men splittrat hållbarhetsarbete (folkhälsa,
jämställdhet, hållbarhet, barnrätt, våld, miljö och klimat, hållbar upphandling, civilsamhälle, kost/livsmedel, energi) i olika verksamheter och på olika
beslutsnivåer. Den splittrade strukturen bidrar till onödig friktion i samarbetet mellan företrädare för sakområden och verksamheterna. Det gör det
också svårt att presentera en samlad bild av hållbarhetsarbete vilket försvårar
styrning, ledning och uppföljning.
Rent resultatmässigt sorterar regionen långt ner i nationella jämförelser av
hållbarhet. Här bör det dock poängteras att länets säregna egenskaper med
subarktiskt klimat och långa avstånd alltid kommer att prägla Region Norrbottens konsumtion och produktion på ett annat sätt än för Regioner i södra
Sverige.
Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhet har bäring på samtliga tre dimensioner av hållbarhet och kommer att vara en integrerad del i arbetet med strategin. Det innebär att arbetet
med hållbarhet främjar jämställdhet positivt. Upprättandet av en strategi som
tydliggör regionens riktning inom hållbarhet stärker regionens möjligheter
att främja jämställdhet. På vilka sätt som jämställdhet faktiskt kommer att
genomsyra arbetet bör dock följas upp.
Barnrättsperspektiv
Åtgärden/beslutet är uppenbart för barnets bästa. Ett inriktningsmål i strategin är att skapa en jämlik och jämställd hälsofrämjande verksamhet, fri från
våld och diskriminering. Målsättning är att bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till hälso- och sjukvård samt regional utveckling för länets
kvinnor och män samt flickor och pojkar.
Bilagor:
En strategi om hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektören
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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