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MOTION

Revidera den regionala utvecklingsstrategin
Klimatkrisen är vår och mänsklighetens största utmaning. Krafttag krävs alltså för
att anpassa men också för att vända utvecklingen. Människan måste hejda
uppvärmningen av planeten och det enda sättet är att minska utsläppen av
klimatfarliga gaser. FN:s klimatpanel talar om att mänskligheten har cirka 10 år på
sig att göra drastiska åtgärder för att sänka de fossila utsläppen.
Regeringen beslutade i juli 2015 om en nationell strategi för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft 2015–2020. I strategin framgår att jämställdhets-, integrations-,
klimat- och miljöperspektiven samt det ekonomiska perspektivet på ett tydligt sätt
ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Uppdraget bidrar även till att stärka
genomförandet av Agenda 2030 på regional nivå.
Det regionala utvecklingsuppdraget möjliggör alltså att regionen kan bli en stark
aktör för att driva på en hållbar framtid för länet. För att påskynda den delen av
arbetet beslöt regeringen för drygt ett år sedan att ge Tillväxtverket i uppdrag att
utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet.
De insatser som ska genomföras inom uppdraget ska leda till att ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet integreras i ordinarie verksamhet. Uppdraget ska därmed
att stärka redan pågående processer med hållbar utveckling på regional nivå.
I regionens utvecklingsprogram RUS finns höga ambitioner för hållbarhet och
sänkning av fossila utsläpp. Tyvärr finns också tillväxtmål i samma program som
bidrar till en ökning av utsläppen. Ett exempel är Örebro Airport och skattebidrag till
andra företag som direkt ökar fossila utsläpp. Mätningar visar också att de fossila
utsläppen i länet stiger.

Därför vill Miljöpartiet att RUS revideras så att kampen mot klimatkrisen blir
överordnad andra utvecklingsmål, i enlighet med klimatmålen i Agenda 2030 och
Sveriges regerings ambitioner.

Miljöpartiet föreslår fullmäktige besluta
att den regionala utvecklingsstrategin revideras så att målen om hållbar
utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål

För Miljöpartiet de gröna

Mats Gunnarsson

Monika Aune

Fredrik Persson

