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Förlängning av Miljöprogram 2017-2019
Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:
1. Förlänga nuvarande Miljöprogram 2017-2019 till 31 december 2021.
2. Ge Regiondirektören i uppdrag att återkomma till Regionstyrelsen senast
januari 2020 med ett förslag på process för framtagande av ett nytt och utökat
Miljöprogram
Sammanfattning

Nuvarande Miljöprogram 2017-2019 utgör Region Gävleborgs miljöpolitiska
måldokument, och är fortsatt relevant för att ge den styrning och ledning som
behövs för verksamheternas arbete med att nå miljöpolicyns inriktning. Med
anledning av ovan förslås att nuvarande Miljöprogram förlängs till 31 december
2021 i enlighet med inriktningsbeslut fattat i Regionstyrelsen 2 maj 2019 §78,
Årsplan 2020-2022.
Ärendet
Förlängning av Miljöprogram 2017-2019

Nuvarande Miljöprogram 2017-2019 utgör Region Gävleborgs miljöpolitiska
måldokument. Det består av fyra strategiska målområden med tillhörande
miljömål:
- Energi och byggnader
- Kemikalier och läkemedel
- Möten och transporter
- Produktval och avfall
De målområden som Miljöprogram 2017-2019 slår fast är de två kommande åren
fortsatt de områden där Region Gävleborg påverkar miljön mest. Nuvarande
miljöprogram är därför fortsatt relevant för att ge den styrning och ledning som
behövs för verksamheternas arbete med att nå miljöpolicyns inriktning. En
förlängning medför således inte att Region Gävleborg tappar tempo i miljöarbetet
under förlängningen.
Årsplan 2020-2022 för Regionstyrelsen

För att nå målet att Agenda 2030 ska vara ett paraply för all verksamhet Region
Gävleborg bedriver, behöver arbetet integreras i ordinarie ledningssystem. Där är
miljö en viktig del och de styrande dokumenten är en viktig förutsättning. Genom

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00

Internet www.regiongavleborg.se

Org. nr.

232100-0198

Datum 2019-10-22

Dnr 22, RS 2019/1692

Miljöavdelning
Upprättare Britt-Marie Berglund

att utgå från de globala målen och hållbarhetsbegreppet, kommer miljö integreras
i större utsträckning i alla områden.
En omvärldsanalys visar att de flesta regioner och många företag går ifrån
miljöprogram och har tagit fram/håller på att ta fram hållbarhetprogram/strategier
istället. Syftet med de globala miljömålen är att få synergier mellan olika frågor
och för att nå högre effektivitet och tydligare styrning. Få, om ens någon region,
har dock idag kopplat greppet om hela hållbarhetsfrågan och integrerat detta i sin
styrning och ledning.
Gävleborg ska ta sin del av ansvaret och dra nytta av omställningen till ett
hållbart samhälle. Ett ekonomiskt, social och miljömässigt hållbart samhälle är
en förutsättning för den morgondag Region Gävleborg ska vara med och skapa.
En av Region Gävleborgs viktigaste uppgifter är att bidra till en hållbar
samhällsomställning. Agenda 2030 ska vara ett paraply för all verksamhet Region
Gävleborg bedriver. De 17 globala utvecklingsmålen ska vara vägledande för
hela organisationen, från initiering av verksamhet, till beslutsfattande och
uppföljning. (Ur Årsplan 2020 – 2022 för Regionstyrelsen).
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