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1 Hela Gävleborg ska leva och utvecklas
Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Status

Kommentar

En fungerande Närtrafik ska
säkerställas där reguljär linjetrafik inte
kan erbjudas

Marie Nordmark

Närtrafiken är utbyggd i hela länet fr o m tidtabellskiftet december 2019.

Möjligheterna till länsöverskridande
resande ska förbättras

Marie Nordmark

Ett gemensamt Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen har arbetas fram av
Region Gävleborg och övriga ägare. Dock återstår beslut i några regioner för att
det ska träda i kraft. Mobilapp och multiläsare utvecklas tillsammans med UL
enligt den nationella standarden för biljett- och betalsystem. Fortsatt utbyte och
diskussioner med Dalatrafik och UL ang samverkan om trafik och
kombinationsbiljetter. SJ-avtalet har haft stort genomslag och inneburit ett större
utnyttjande än budgeterat.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Tågtrafikens robusthet ska öka genom
införskaffande av reservtåg och/eller
andra reservlösningar

Marie Nordmark

Tågtrafikens robusthet har ökat, det gäller även ersättningstrafiken.
Förberedelser inför övertagande av ytterligare Reginafordon från UL 2020 pågår
och under tiden har X-trafik fått hyra 1-2 reservfordon. Hjulen svarvas
förebyggande 2 ggr/år, för att undvika akut ställd trafik (enligt framgångsrikt
upplägg från Norrtåg). Region Gävleborg har installerat ”koppelskydd” mot
viltskador på Reginafronterna, (enligt framgångsrik pilot hos Västrafik).
Tågkompaniet och Euromaint har gemensam daglig styrning och prioritering av
åtgärder hos fordonsunderhållaren – för mesta möjliga trafik igång. AB Transitio
har som ägare av en mycket stor fordonsflotta en unik position. Region
Gävleborg verkar för att Transitio ska ta en mer aktiv roll i t ex driftuppföljning,
systemstöd, analys på "flottnivå", tillgång till komponenter/reservdelar,
modernisering av fordonsflottor med syfte att förbättra dess tillförlitlighet. Under
2019 har en styrgrupp för Regionafordon kommit igång mellan Transitio och
hyrestagarna.

Förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafiken.

Marie Nordmark

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser har fortsatt under 2019. Färdig
utbyggnad av närtrafiken gör att fler fått tillgång till den kollektivtrafiklösningen.
Färdtjänstkunder har fått möjlighet att resa i hela länet.
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Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Status

Kommentar
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Utveckla och stärka påverkansarbetet
kring medel och regelverk för bredband

Göran Unger

Region Gävleborg har varit ledande i samverkan med länets samtliga kommuner
och länsstyrelsen för en utbyggnad av bredband i enlighet med länets
bredbandsstrategi och däri uppsatta mål. Det pågår i form av tre delprojekt med
finansiering från kommunerna, EU samt 1:1 medel. Ett fjärde delprojektet har
förberetts och har påbörjats sommaren 2019. Detta har skett i dialog med
marknadsaktörer, övriga regioner samt nationella myndigheter och
organisationer..
En Regional handlingsplan för bredband 2019-2025 har antagits av
Regionfullmäktige i november. Planen anger nya mål för länet och lyfter fram
vikten av att fortsätta arbeta med bredbandsfrågorna, med koncentration på
både de trådlösa och fasta bredbandsteknikerna. Region Gävleborg har under
året fortsatt driva pågående tre fiberutbyggnadsprojekt samt startat ytterligare ett
projekt. Projekten är finansierade av kommunerna/stadsnäten, EU och 1:1
medel och kommer vara avslutade senast 2023.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Arbetet för utbyggnad av Ostkustbanan
i närtid ska fortsätta

Göran Unger

Regionen har en fortsatt stark roll i påverkansarbetet för en utbyggnad av
Ostkustbanan. Vi verkar främst genom det region och kommungemensamma
bolaget såväl politiskt som tjänstemannamässigt.

Stärka samarbeten om Ostkustbanan
och Bottniska korridoren

Göran Unger

Regionen har en fortsatt stark roll i påverkansarbetet för en utbyggnad av
Ostkustbanan. Vi verkar främst genom det region och kommungemensamma
bolaget såväl politiskt som tjänstemannamässigt.

Tillsammans med kommunerna
utveckla attraktiva stationsområden
samt samordna planering för bostäder
och infrastruktur/kollektivtrafik

Göran Unger

Region Gävleborg är en aktiv part i kommunernas arbeten med stationsområden
resp planering för bostäder. Under 2019 har t ex ombyggnation av Bollnäs
resecentrum planerats och påbörjats. Centrumhållplatsen Bankgränd i
Hudiksvall har färdigställts, och trafikeras från oktober. Planering av
trafiklösningar och hållplatser kring framtidsbygget, inkl Gävle Västra, har
påbörjats.
Långsiktigt mål som spänner över flera år
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2 Ett grönt och hållbart Gävleborg
Politiska satsningar och mål

Målansvarig

Status

Kommentar

Bidra till att länets självförsörjningsgrad
inom livsmedelsproduktionen ökar

Göran Unger

Handlingsplanen för den Regionala Livsmedelsstrategin har antagits av
Regionstyrelsen. Fortsatt projektsamarbete mellan LRF, Region Gävleborg och
Länsstyrelsen för implementering och genomförande av planen har påbörjats
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Den cirkulära ekonomin i länet ska
stärkas

Göran Unger

ERUFprojektet ”Cirkulära affärsmodeller” har påbörjats och projektägarskapet
har överförts till RISE. Projektet fortskrider enligt projektplanen, dock med viss
försening p.g.av ändringar i projektorganisationen. En särskild utbildning för
projektets parter om styrgruppsarbete och roller har genomförts.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Produktionen av fossilfria bränslen i
länet ska öka

Göran Unger

Arbetet har framskridit . En nulägeskartläggning har genomförts, och den
innehåller bl.a redovisning på kommunnivå. Särskilda möten med ledande
politiker och tjänstemän i samtliga kommuner samt gemensamt seminarium har
genomförts. Därefter har särskild analys och fördjupat samarbete för att utforma
strategier gjorts. Detta för att kunna utforma en handlingsplan för att uppnå
fossilfrihet i transportsektorn senast 2030.
Långsiktigt mål som spänner över flera år

Tillgång till fossilfria bränslen i hela
länet

Göran Unger

En rad aktiviteter pågår för att stärka arbetet inom energieffektivitet. Inte minst
miljöforum samt framtagandet av handlingsplan för fossilfritt Gävleborg som
pågår. Inom ramen för miljöforum, samarbete mellan Länsstyrelse, Region
Gävleborg samt länets kommuner, prioriteras gemensamma insatser för att
stärka länets miljöarbete. Under 2020 planeras en regional handlingsplan för
fossilfritt Gävleborg kunna vara färdig för beslut.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Utöka energiproduktionen från
solenergi

Göran Unger

Ett flertal välbesökta seminarier om solel för både privatpersoner och
lantbrukare har anordnats runt om i länet i samverkan med kommunernas
Energi- och klimatrådgivare och Länsstyrelsen.
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Kunskapshöjande insatser om installation av solel har genomförts internt.
Examensarbete i form av utredning om lämpliga tak för solel på Västerbergs
folkhögskola har genomförts av student på Högskolan
Arbetet med energi- och klimatrådgivning löper på enligt plan.
En förstudie om hur vi mer effektivt når företag för att stötta dem i
energieffektivisering har genomförts. En särskild plan för fortsatt arbete med
energieffektivisering har upprättats under hösten.
Långsiktigt mål som spänner över flera år

Ta fram nya lösningar och samarbeten
inom arbetet med energieffektivitet

Göran Unger

En rad aktiviteter pågår för att stärka arbetet inom energieffektivitet. Inte minst
miljöforum samt framtagandet av handlingsplan för fossilfritt Gävleborg som
pågår. Inom ramen för miljöforum, samarbete mellan Länsstyrelse, Region
Gävleborg samt länets kommuner, prioriteras gemensamma insatser för att
stärka länets miljöarbete. Under 2020 planeras en regional handlingsplan för
fossilfritt Gävleborg kunna vara färdig för beslut.
En förstudie om hur vi mer effektivt når företag för att stötta dem i
energieffektivisering har genomförts. En särskild plan för fortsatt arbete med
energieffektivisering har upprättats under hösten.
Arbetet med energi- och klimatrådgivning löper på enligt plan.

Stötta initiativ inom delningsekonomin
och nya innovativa företagsformer

Göran Unger

Slutrapport förstudie regionala omställningsfonder har upprättats. Arbetet ligger
dock lite efter enligt tidplanen men beräknas kunna fortsätta tillfredställande
under första delen av 2020.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Barn och ungas uppväxtvillkor samt
jämlik och jämställd hälsa ska förbättras

Hanna Höghielm

Slutrapport för deltagande i SKL:s projekt modellregion har redovisats och
representanter från arbetsgruppen deltar på nationella spridningskonferensen i
februari.
Genomförandet av Region Gävleborgs handlingsplan inför att barnkonventionen
nu är lag pågår. Prövning av barns bästa samt grundutbildning i barn rätt är
prioriterade insatser.
Mötesplats social hållbarhet har anordnat kunskap och erfarenhetsutbyte för
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aktörer i länet. Jämlikhetskonferensen och analysworkshop, nationella
folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor är två teman under året.
Nyhetsbrev kommuniceras fortlöpande.

Konsekvenserna för jämlikhet och
jämställdhet ska beskrivas i alla
nämndens ärenden

Hanna Höghielm

Olika utbildningsinsatser samt stödmaterial har genomförts samt tagits fram. För
strateger inom det regionala tillväxtarbetet har personlig tränare i
jämställdhetsintegrering erbjudits. 2019 har X strateger haft personlig tränare.
Deltagande på förvaltningens olika APT har även genomförts av de stödresurser
för social hållbarhetsintegrering som finns på avdelning Folkhälsa och hållbarhet
för dialog samt kunskapsutbyte.
Arbetet är långsiktigt och fortsätter utvecklas under 2020 till att omfatta alla
hållbarhetsdimensioner (social ,miljömässig och ekonomisk).

Arbetet för ett jämlikt Gävleborg står i
fokus 2019

Hanna Höghielm

Samverkanswebben är uppdaterad med verktyg och kunskapsstöd för att stödja
insatser för ett jämlikt Gävleborg. Nyhetsbrev social hållbarhet har även haft
tema - Jämlikt Gävleborg.
Aktiviteter som planerats inom partnerskapet Integration Gävleborg om HRutbildning gällande normer och attityder har i samverkan med partnerskapets
aktörer har ej genomförts under 2019. På partnerskapets webbsida finns länkar
till metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt, vilket motsvarar delar av den
tänkta utbildningen och ska säkra att vi som organisationer/verksamheter
arbetar aktivt för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas
genom och inom våra egna organisationer, med fokus på att ingen person eller
grupp diskrimineras och inga rättigheter kränks.
Likaså arbetar partnerskapet vidare för att höja kompetensen inom normer och
attityder för tjänstepersoner i länet via olika insatser vid ex.vis Högbodagarna för
integration.

Ansträngningar för att skapa nya
kontaktytor till invånare ska fortsätta
inom folkhälsoarbetet

Hanna Höghielm

Rutiner för beredning av inkomna IOP finns framtagen samt information till
sökande har uppdaterats på Region Gävleborgs webbsida. Dialog med flertalet
intresserade sökande pågår.

Konceptet sociala investeringar ska
fortgå och vidareutvecklas

Hanna Höghielm

De tre sociala investeringar som beviljats medel löper på bra och har
kommunicerats i form av filmer på webbsidan samt på sociala medier. Ny
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utlysning inför 2020 har ägt rum under hösten och sökande har fått stöd med
sina ansökningar.

Vätgassatsningen i Sandviken ska
inledas

Marie Nordmark

Arbete pågår för att gemensamt med trafikföretaget hitta en fordonstillverkare
som är beredd att leverera en beställning på två fordon. Arbete med förslag till
avtal och ekonomisk lösning pågår och beräknas snart vara färdigställt.

Cykelbanor mellan tätorter ska bli fler
och bättre, och förutsättningarna för
cykling i Gävleborg ska förbättras

Göran Unger

Under 2019 har arbetet med länsplanen bedrivits med fokus på att utveckla
samarbetet med såväl Trafikverket som kommunerna. Tillsammans med
Trafikverket så pågår arbete med att ta fram rutiner för avstämningar om
länsplanens genomförande, avvikelsehantering samt uppföljning av effekter. Ett
nytt regionalt nätverk för länets kommuner, Regionala transportgruppen har haft
ämnesvisa avstämningar cirka en gång per månad om frågor med koppling till
länsplanen. En verksamhetsplan för 2020 med utblick 2023 har fastställts av
Hållbarhetsnämnden i juni 2019 där tydliga förbättringar inom cykel utpekas.
Långsiktigt mål som spänner över flera år

Ta fram en regional cykelplan

Göran Unger

Arbetet med en cykelstrategi pågår. Länets kommuner involveras genom att de
får svara på frågor inom olika områden kopplat till cykling. Cykelpotentialstudien
som tagits fram är ett viktigt redskap i arbetet. Färdigställandet är försenat men
beräknas vara klart under första delen av 2020.
Långsiktigt mål som spänner över flera år.

Andelen fossilfritt bränsle inom den
särskilda kollektivtrafiken ska öka

Marie Nordmark

Kollektivtrafiken är idag 100% fossilfri och glädjande nog fortsätter även den
särskilda kollektivtrafiken av förbättra sig och ligger nu på nivå
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