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Regionkontoret, Gävle , 2020-12-29 00:00
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Val av justerare
Fastställande av dagordningen
Delgivningar
Anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning och information
INFORMATION - Verksamhetsplan 2021
Internkontrollplan 2021 kopplat mot Hållbarhetsnämnden
Tåg i Bergslagen - Långsiktigt program 2019 – 2030
Fördelning av budgetramar 2021 - Hållbarhetsnämnden
Miljöpengar 2021
Ansökan Svenska cykelstäder
Revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till
civilsamhället
Samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i
demokratiuppdrag
Jul- och nyårshälsning
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§114

Val av justerare (HN 2020/1)
Beslut
1. Bernt Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Justering sker senast den 29 december 2020.

Paragrafen är justerad
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§115

Fastställande av dagordningen (HN 2020/3)
Beslut
1. Dagordningen fastställs i befintligt skick.

Paragrafen är justerad
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§116

Delgivningar (HN 2020/4)
Beslut
1. Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivna handlingar.

Beslutsunderlag




§235 RF Anmälan av medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till
en säkrare och modernare verksamhet(404772) (0)_TMP
§242 RF Anmälan av motion - Flexibla nattstopp (404779)
§249 RF Delårsrapport januari - augusti 2020(404785) (0)_TMP

Paragrafen är justerad
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§117

Anmälan av delegationsbeslut (HN 2020/5)
Beslut
1. Anmälan av delegationsbeslut noteras till protokollet.

Beslutsunderlag


Delegationsrapport 2020 11

Paragrafen är justerad
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§118

Uppföljning och information (HN 2020/6)
Beslut
1. Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Infrastruktur och samhällsplanering
Statusrapport - Livsmedelsplan
Anna Backlin informerar om arbetet med livsmedelsplanen och läget i länet och kommunerna.
Miljötinget 2020
Alexandra Lindström informerar om Miljötinget som i år firar 30 års jubileum och
genomfördes
den 7 - 8 november i Smedjebacken.
Information om infrastrukturremiss
Christoffer von Bothmer informerar om arbetet med infrastrukturplanerna där den nationella
planen
nu är ute på remiss.
X-trafik
Statusrapport – Covid-19 och kollektivtrafiken
Andréas Eriksson ger en statusrapport för kollektivtrafiken och effekterna av
coronapandemin.
Försök görs för närvarande för att hitta en lösning för att skydda förarna så att framdörrarna
kan
öppnas på bussarna.
Förvaltningsstab
Ekonomisk månadsrapport per 30 november 2020
Katarina Nilsson ger en ekonomisk rapport per den 30 november 2020.

Beslutsunderlag



PPT Livsmedel Hnämnd 20dec
Presentation nämnd 16122020 Miljötinget
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201217_Infrastrukturplanering_hållbarhetsnämden

Paragrafen är justerad
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§119

INFORMATION - Verksamhetsplan 2021 (HN 2020/229)
Beslut
1. Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Jan-Olof Friman och Katarina Nilsson informerar i ärendet. Materialet kommer att
färdigställas och presenteras för nämnden vid sammanträdet i februari 2021.

Beslutsunderlag


Preliminär Verksamhetsplan med forvaltningsmål 2021 till nämnd 2020-12-16

Paragrafen är justerad
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§120

Internkontrollplan 2021 kopplat mot Hållbarhetsnämnden (HN 2020/230)
Beslut
1. Förslaget till internkontrollplan 2021 för Hållbarhetsnämnden antas.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se
bilaga 1
Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål
uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också
säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk
rapportering.
Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av
ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för
styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens
verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt
kontroll i efterhand av att rutiner följs.

Förslag till beslut
1. Förslaget till internkontrollplan 2021 för Hållbarhetsnämnden antas.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Internkontrollenheten

Beslutsunderlag



Internkontrollplan 2021 kopplat mot Hållbarhetsnämnden
Internkontrollplan 2021 nämnd 2020-12-16 bilga 1

Paragrafen är justerad
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§121

Tåg i Bergslagen - Långsiktigt program 2019 – 2030 (HN 2019/46)
Beslut
Under förutsättning av övriga läns likalydande beslut om ”Långsiktigt program för Tåg i
Bergslagen 2019-2030” beslutar Hållbarhetsnämnden att
1. Anta ”Långsiktig program för Tåg i Bergslagen 2019 – 2030.
Programmet ska ligga till grund för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen om totalt sju
(7) tågfordon.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
För att möjliggöra Tåg i Bergslagens ägares ambitioner samt att skapa en robust och effektiv
trafik har ägarna gemensamt upprättat ett långsiktigt program, för trafikutvecklingen med
fokus på behovet av tågfordon.
Genom att tillsammans prioritera och effektivisera trafiken har ägarnas ambitioner och
behovet av ökad robusthet kunnat tillgodoses med 6 nya fordon (varav fem ersätter äldre
fordon) 2023 och ytterligare ett fordon 2030.

Förslag till beslut
Under förutsättning av övriga läns likalydande beslut om ”Långsiktigt program för Tåg i
Bergslagen 2019-2030” föreslås Hållbarhetsnämnden besluta att
1. Anta ”Långsiktig program för Tåg i Bergslagen 2019 – 2030.
Programmet ska ligga till grund för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen om totalt sju
(7) tågfordon.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag



Tåg i Bergslagen - Långsiktigt program 2019-2030
Långsiktigt program Tåg i Bergslagen 2019 - 2030 rev 1.2

Paragrafen är justerad
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§122

Fördelning av budgetramar 2021 - Hållbarhetsnämnden (HN 2020/222)
Beslut
1. Budgetramen för hållbarhetsnämnden fördelas enligt tabell 1.

Avstår deltagande i beslut
Daniel Persson meddelar att ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.

Reservation
Ledamöterna tillhörande Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 –
2023, uppgår budgetramen 2021 för hållbarhetsnämnden till 544,3 mnkr. Denna fördelas på
Kollektivtrafik, Folkhälsa och Hållbarhet, Samhällsplanering, Organisationsbidrag och
Förvaltningsstab hållbarhet.

Förslag till beslut
1. Budgetramen för hållbarhetsnämnden fördelas enligt tabell 1.

Yrkanden
Samverkan Gävleborg lämnar följande tilläggsyrkande:
"1. Att hållbarhetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram modell på
indexuppräkning.
2. Att hållbarhetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa hållbarhetsnämndens
centrala administration i syfte att ta fram förslag på kostnadseffektiviseringar.
3. Att hållbarhetsnämnden åter inför möjligheten till reklam ombord våra fordon inom
kollektivtrafiken."
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden bifaller
detta.
Därefter ställer ordföranden Samverkan Gävleborgs tilläggsyrkande och finner att nämnden
avslår detta.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Justerande sign
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Beslutsunderlag


Fördelning av budgetramar 2021 - Hållbarhetsnämnden

Paragrafen är justerad
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§123

Miljöpengar 2021 (HN 2020/103)
Beslut
1. Bevilja Lärande för hållbar utveckling inom Högskolan i Gävle projektmedel i enlighet
med deras reviderade budget. 332 000 kronor för år 2021 samt 237 456 kronor för år 2022.
2. Bevilja ansökan från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning som sökt
projektmedel på 175 000 kronor för ett projekt med lådelcyklar.
3. Bevilja ansökan från Bromangymnasiet inom Hudiksvalls kommun som sökt projektmedel
på 42 980 kronor för år 2021, 30 000 kronor för år 2022 samt 28 000 kronor för 2023 för att
öka det hållbara resandet till skolan bland personal samt elever.
4. Avslå ansökan från Söderhamns kommun som sökt projektmedel på 150 000 kronor för att
genom informationsinsatser motivera fler att gå och cykla mellan centrum i Söderhamn och
järnvägsstationen.
5. Avslå ansökan från Junibackens korttidshem inom Gävle kommun som sökt projektmedel
på 86 900 kronor för en parelcykel som ska användas tillsammans med andra verksamheter
för att minska användningen av verksamhetens minibuss.
6. Avslå ansökan från KomTek Glada Hudik inom Hudiksvalls kommun som sökt
projektmedel på 165 000 kronor för en skolutmaning där elever ska bygga energisnåla fordon
som går på räls.
7. Avslå ansökan från Utbildning Gävle inom Gävle kommun som sökt projektmedel på 250
000 kronor för satsningen på Skolträdgårdar.
8. Avslå ansökan från Gefle IF Fotbollsförening som sökt projektmedel på 176 000 kronor (88
000 kronor 2021, 88 000 kronor 2022) för satsningen Miljökompis.
9. Avslå ansökan från Hille Idrottsförening som sökt projektmedel på 75 000 kronor för
anläggning av en naturlekplats samt för uppmärkning av stigar i skogen.

Sammanfattning
Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av
föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt
hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:
stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
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minskar miljöpåverkan från resor och transporter
Av de inkomna ansökningarna är det 3 stycken som föreslås få projektmedel eftersom de
uppfyller ett eller två av de ovanstående kriterierna.

Förslag till beslut
Anmälan av jäv
Jim Larm Svensk anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande:
1. Bevilja Lärande för hållbar utveckling inom Högskolan i Gävle projektmedel i enlighet
med deras reviderade budget. 332 000 kronor för år 2021 samt 237 456 kronor för år 2022.
2. Bevilja ansökan från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning som sökt
projektmedel på 175 000 kronor för ett projekt med lådelcyklar.
3. Bevilja ansökan från Bromangymnasiet inom Hudiksvalls kommun som sökt projektmedel
på 42 980 kronor för år 2021, 30 000 kronor för år 2022 samt 28 000 kronor för 2023 för att
öka det hållbara resandet till skolan bland personal samt elever.
4. Avslå ansökan från Söderhamns kommun som sökt projektmedel på 150 000 kronor för att
genom informationsinsatser motivera fler att gå och cykla mellan centrum i Söderhamn och
järnvägsstationen.
5. Avslå ansökan från Junibackens korttidshem inom Gävle kommun som sökt projektmedel
på 86 900 kronor för en parelcykel som ska användas tillsammans med andra verksamheter
för att minska användningen av verksamhetens minibuss.
6. Avslå ansökan från KomTek Glada Hudik inom Hudiksvalls kommun som sökt
projektmedel på 165 000 kronor för en skolutmaning där elever ska bygga energisnåla fordon
som går på räls.
7. Avslå ansökan från Utbildning Gävle inom Gävle kommun som sökt projektmedel på 250
000 kronor för satsningen på Skolträdgårdar.
8. Avslå ansökan från Gefle IF Fotbollsförening som sökt projektmedel på 176 000 kronor (88
000 kronor 2021, 88 000 kronor 2022) för satsningen Miljökompis.
9. Avslå ansökan från Hille Idrottsförening som sökt projektmedel på 75 000 kronor för
anläggning av en naturlekplats samt för uppmärkning av stigar i skogen.
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Expedieras till
Samtliga 9 organisationer som ansökt om bidrag.

Beslutsunderlag




Miljöpengar 2021
Presentation - Miljöpengar 2021
§110 HN Miljöpengar 2021

Paragrafen är justerad
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§124

Ansökan Svenska cykelstäder (HN 2020/195)
Beslut
1. Avdelningen för Infrastruktur och samhällsplanering får för Region Gävleborgs räkning
ansöka om medlemskap i Svenska cykelstäder inför 2021.
Medlemsavgiften på 20 000 kr årligen belastar avdelningens budget.

Reservationer
Ledamöterna tillhörande Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för Alexander Häggs avslagsyrkande.
Daniel Persson reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Svenska cykelstäder är en förening av kommuner, regioner och organisationer som
målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättning är att öka andelen cykelresor,
förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är
aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Svenska Cykelstäders
gemensamma vision är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.

Ett medlemskap för Region Gävleborg skulle inbära mycket kunskap i arbetet med
cykelfrågor, kraftfullare gemensamma satsningar på ökad cykling, ett tydligt
ställningstagande i cykelfrågan gentemot länets kommuner samt invånare med mera.

För att bli medlemmar i Svenska cykelstäder krävs följande:
Stödjande av föreningens vision, 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med
cykel
Ett politiskt beslut för att ansöka om medlemskap för att bli medlem
Ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i regionen (som beslutet om framtagande av
cykelstrategi för Gävleborg)

Justerande sign
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Förslag till beslut
1. Avdelningen för Infrastruktur och samhällsplanering får för Region Gävleborgs
räkning ansöka om medlemskap i Svenska cykelstäder inför 2021.
Medlemsavgiften på 20 000 kr årligen belastar avdelningens budget.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Alexander Hägg yrkar avslag på förslaget.
Daniel Persson lämnar följande tilläggsyrkande:
"Att medlemskapet utvärderas efter 2 år."

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på förvaltningens förslag
och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden tar därefter upp Daniel Perssons tilläggsyrkande till vilket ordföranden yrkar
avslag, Daniel Persson yrkar bifall och David Ling yrkar att det ska anses besvarad.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Nämnden har därmed beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Expedieras till
Handläggare

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ansökan Svenska cykelstäder
§108 HN Ansökan Svenska cykelstäder

Paragrafen är justerad
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§125

Revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs
hantering av bidrag till civilsamhället (HN 2020/212)
Beslut
1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Revisionsrapportens sammanfattning: År 2016 genomfördes en granskning av Region
Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället. Syftet med granskningen var att besvara
frågan om hurvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av bidragsgivningen. Den sammanfattande
bedömningen var att hanteringen i huvudsak var tillfredställande, men ett antal
förbättringsområden lyftes fram.
Gävleborgs revisorer har utifrån risk och väsentlighet bedömt det angeläget att följa upp
tidigare granskning av hållbarhetsnämndens och kultur- och kompetensnämndens
bidragsgivning till civilsamhället. Granskningens syfte och revisionsfråga har varit att besvara
huruvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har säkerställt att åtgärder
vidtagits med anledning av tidigare revisionsrapport, samt om nuvarande rutiner säkerställer
en god intern kontroll.
·
Den sammanfattande bedömningen är att hållbarhetsnämnden till övervägande del
uppfyller revisionsfrågan.
·
Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och kompetensnämnden i begränsad
utsträckning uppfyller revisionsfrågan.
Vi bedömer att hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden till övervägande del
har vidtagit åtgärder utifrån tidigare revisionsrapport. Vi ser dock att det finns ett behov av att
revidera de styrande dokumenten kopplat till bidragsgivning till civilsamhället, i synnerhet
avseende kultur- och kompetensnämndens regler och rutiner. I vissa fall har de styrande
dokumentens giltighetstid passerat och i andra fall är dokumenten inte aktuella eller följer
nuvarande arbetssätt eller process.
Vi ser positivt på att det enligt representanter från förvaltningarna samt representanter från
nämnderna finns planer på att revidera de styrande dokumenten. Vi noterar att efterlevnaden
av de styrande dokumenten tenderar att vara högre inom hållbarhetsnämnden än kultur- och
kompetensnämnden.
Bedömningen baseras på genomförd stickprovskontroll av ett urval av bidrag, beslutade år
2019 avseende år 2020, där vi noterat vissa avvikelser mot de styrande dokumenten avseende
bidrag hos kultur- och kompetensnämnden.
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till nämnderna:
·
Genomför en översyn av styrdokumenten med koppling till hantering av bidrag till
civilsamhället för att säkerställa att de är lierade med varandra och aktuella.
·
Stärk uppföljningsarbetet och rutinerna för uppföljning, särskilt vad gäller politiska
ungdomsförbund, samt bidragstagare som väljer att inte söka nya bidrag.
Justerande sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Hållbarhetsnämnd

2020-12-16

·
Kultur- och kompetensnämnden bör säkerställa att handläggningen av bidrag för
studieförbund är ändamålsenlig.
Förslag till svar från Hållbarhetsnämnd:
1.
Hållbarhetsnämndens och Hållbarhetsförvaltningens styrdokument är lierande med
varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande gemensamma regler (HN och KKN)
återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna är regionövergripande
och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv
ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat
innehåll. Direktivet omfattar all Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till
ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder;
Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.
2.
Hållbarhetsförvaltningens rutin Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna
organisationer inom området folkhälsa, rubrik 4.6.2 reglerar hur uppföljning av bidragen ska
ske. Där avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att
säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta
ärendet.

Förslag till beslut
1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionfullmäktige och Region Gävleborgs revisorer.

Beslutsunderlag





Svar på revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av
bidrag till civilsamhället
Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av
bidrag till civilsamhället
§127 RF - Anmälan av revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av
bidrag till civilsamhället
Granskningsrapport - Hantering av bidrag till civilsamhället (364385)

Paragrafen är justerad
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§126

Samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) i demokratiuppdrag (HN 2020/130)
Beslut
1. Ingå samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
för att utveckla metoder i att nå unga långt ifrån demokratin.
2. Hållbarhetsdirektören uppdras skriva under överenskommelse gällande samverkan
från och med november 2020 dock längst till och med 2025.

Sammanfattning
Som informerats i HN 20201014 om förfrågan från MUCF i att ingå samverkan i deras
uppdrag från regeringen demokratin 100 år! HN 2020/130: 1; 1.1; 1.2
Region Gävleborg ingår i samverkan med MUCF och 5 andra kommuner från hela landet.

Förslag till beslut
1. Ingå samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
för att utveckla metoder i att nå unga långt ifrån demokratin.
2. Hållbarhetsdirektören uppdras skriva under överenskommelse gällande samverkan
från och med november 2020 dock längst till och med 2025.

Expedieras till
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Beslut om samverkansöverenskommelse med MUCF
Överenskommelse Region Gävleborg klar

Paragrafen är justerad
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§127

Jul- och nyårshälsning
Sammanfattning
Ordföranden tackar nämnden för det gångna året och önskar samtliga en God Jul och Ett Gott
Nytt År!
Paragrafen är justerad
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