
 

 

Motion om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet 

Ett starkt fokus i klimat- och miljöpolitiken är ett pro-aktivt perspektiv: att uppnå 

vissa mål som t.ex. en fossilfri region 2020. Handlingsplaner som följer av detta 

är inriktade på att skapa hållbara och förnybara alternativ och/eller reducera 

negativa effekter på klimatet och miljön.  

Den andra delen av klimat- och miljöpolitiken handlar om att förebygga effekter 

av klimatförändringar p.g.a. av t.ex. kraftiga och plötsliga förändringar av 

väderförhållandena.   

Forskningsrapporter slår fast att det förändrade klimatet kommer bl.a. att 

innebära kraftigare regn med risk för översvämningar i befintliga miljöer, höjd 

vatten- och havsnivåer samt även på vissa håll torka och värmeböljor. En hög 

beredskap fordras för att motverka sådana effekter om och när de inträffar, dvs. 

förmåga att hantera sårbarhet till följd av förändringar i klimatet och i miljön, 

måste vara hög.  

Båda perspektiven - pro -aktivt respektive klimatanpassning - är ofrånkomliga i 

en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. I Västra Götaland har 

Länsstyrelsen ansvaret för miljömålen och klimatanpassning. I många kommuner 

har särskilda handlingsprogram utarbetats i arbetet för klimatanpassning.  

Västra Götalandsregionen har ett eget och tydligt ansvar för att den egna 

verksamheten kännetecknas av hållbarhet, och därmed minimerar sin negativa 

miljöpåverkan. Regionens eget miljöprogram och miljöledningssystem i 

förvaltningarna är oerhört viktiga redskap i det pro- aktiva arbetet.  

Enligt vår uppfattning gäller inte motsvarande för klimatanpassningsarbetet, dvs.  

att förebygga och motverka effekterna av klimatförändringar vid t.ex. sjukhusen 

och i kollektivtrafiken. Detta förutsätter ett tvärsektoriellt samarbete i syfte att 

identifiera och förebygga risker i detta sammanhang.  

Även om kunskaper finns har ingen systematisk analys -riskbedömning - ägt rum 

av sårbarheten i regionens egen verksamhet ur de här synpunkterna. Detta gäller 

generellt och för de olika förvaltningarna. Handlingsplaner saknas också som ska 

vara redskap om allvarliga konsekvenser uppstår i regionens egna och/eller 

förhyrda fastigheter vid bl.a. kraftiga skyfall eller värmebölja. 

Oavsett handlingsplaner för krishantering e.d. vid de olika förvaltningarna måste 

åtgärder för att hantera sårbarhet p.g.a. av klimatförändringar tillmätas ökad 

betydelse. I princip måste varje förvaltning, som berörs av klimatförändringarnas 

effekter, upprätta sin egen handlingsplan för klimatanpassning. Att säkra en hög 

kompetens i det här arbetet framstår som en självklarhet.  

Socialdemokraterna har tidigare uppmärksammat de här utmaningarna i sitt 

budgetförslag för 2017, och efterlyste då en strategi för 

klimatanpassningsarbetet i regionen. 

Förslag till beslut 



 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige uppdra åt 

regionstyrelsen 

― att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att 

strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen. 

 

Claes Redberg (s)   Christer Ahlén(s) 

Ledamot regionfullmäktige  Ledamot regionfullmäktige 

 

   

 


