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1 Miljöansvar och hållbar utveckling
Politiska satsningar och mål

Ansvarig

Status

Prognos

Kommentar

Agenda 2030 för Gävleborg ska med sina olika delar
bidra till en inkluderande omställning

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Långsiktigt utvecklingsarbete.
Tjänsteskrivelserna beskriver hur hållbar utveckling
beaktats i Hållbarhetsnämndens beslutsärenden.
Framtagande av metodstöd för hållbarhetsanalys samt
tillgängliggöra hållbarhetsintegrering som verktyg
pågår inom det regionala utvecklingsarbetet i projektet
vägar till hållbar utveckling.

Ett jämlikt Gävleborg

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Program för god och jämlik hälsa , Region Gävleborg
presenteras för Hållbarhetsnämnden under hösten
inför remiss till övriga nämnder. Arbetet i
kunskapsstyrningsorganisationen har haft paus pga.
pandemin men startat upp igen.

God hälsa för alla oberoende av social position, kön,
funktionsförmåga, etnicitet, sexuell läggning,
könsidentitet och ålder

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Slutrapport för sociala investeringen Läs på recept är
klar med goda resultat vilket innebär att verksamheten
nu breddinför arbetssättet i all logopedverksamhet i
länet. Spridning av investeringens effekter kommer
ske regionalt och nationellt.
Utbildning av instruktörer i länet i första hjälpen
psykisk hälsa är en insats som genomförts under
augusti för att stärka tidig upptäckt av psykisk ohälsa (
suicidprevention). Regionalt samråd för nationella
minoriteter på tema kulturplan samt länets
minoritetsvecka planeras.
Verksamheterna har börjat genomföra prövningar och
hälso-och sjukvården har fått stöd med prövning inför
införandet av DVM, digitala vårdmöten bl.

Öka hållbarheten och andelen fossilfritt i länets
transport- och energisystem

Ansvarig
Jan-Olof

Fortsatt arbete med kommunerna kopplat till fossilfria
fordon och transporter, utvärderat arbetet samt
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Friman

planerat för framtida aktiviteter och samordning.
Fortsatt arbete i aktörsnätverket "Arena Elkraft" som
verkar för regional samverkan kring långsiktigt hållbar
elkraftförsörjning. Fyra tematiska arbetsgrupper har
startats upp för att driva på frågor av gemensamt
intresse. En systemanalys har påbörjats i syfte att ta
fram en gemensam kunskapsbild om hur
elkraftsförsörjningen ser ut i Gävleborg.
Löpande arbete med samordning av kommunernas
klimat och energirådgivare för att stötta privatpersoner,
organisationer och företag i energieffektivisering.
Verkat för att nytt stöd till tillverkande industri kopplat
till energikartläggningar nu finns tillgängligt att söka.

Öka robusthet kapacitet och tillgänglighet i länets
infrastruktur

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Samverkan och påverkansarbete har skett genom
arbete med bolaget Nya Ostkustbanan AB (där Region
Gävleborg är största ägaren), genom Central Sweden,
samt genom föreningen Botniska korridoren.
Deltagit i samverkan kopplat till Trafikpusslet Gävle.
En avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gävle
kommun och Region Gävleborg kopplat till finansiering
av Gävle Västra station är under framtagande.
Förslag till regional plan för ökad cykling har tagits
fram och skickats på remiss.
Påbörjat arbete med revidering av länsplan för
regional transportinfrastruktur, dialog har hållits men
kommuner inför framtagande av remissversion och ett
avgränsningssamråd för Miljökonsekvensbeskrivning
har hållits.

Arbeta för hållbar utveckling och tillväxt samt
omställning till cirkulär biobaserad ekonomi

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Arbetsgrupp för kretsloppsplaner startad under
Miljöforums paraply för att stärka arbetet med cirkulär
ekonomi.
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Miljöforum Gävleborgs webbplats
www.miljoforumgavleborg.se har lanserats
Implementering av Regionalt skogsprogram har
påbörjats i samverkan med övriga aktörer.
Samverkat med Länsstyrelsen och LRF kopplat till
arbetet med livsmedelshandlingsplanen vilket inneburit
att samtliga kommuner har startat arbetsgrupper samt
att 7 av länets 10 kommuner nu antagit handlingsplan
för livsmedel.

En pålitlig kollektivtrafik

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Målet är gult utifrån att den planerade
Midlifeupprustningen av tågen är försenad med
ytterligare ca 6 månader. Total försening är nu 1år.
Trafikförsörjningsprogrammets tidplan är förskjuten till
att beslut tas sommaren 2022. Övriga aktiviteter och
mål på avdelningsnivå löper enligt plan.

En tillgänglig kollektivtrafik

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Många aktiviteter är kopplat till detta mål och flera av
dem har drabbats av förseningar kopplat till pandemin.
Det rör sig till exempel om förarcertifiering Gävle stad,
utvärdering och uppföljning av den utbyggda
närtrafiken och projekt kopplat till framtidens
biljettsystem.

En fossilfri kollektivtrafik

Ansvarig
Jan-Olof
Friman

Bedömningen är att status blir gult men prognosen blir
grön även om det finns osäkerhet på några punkter
såsom upphandling anropsstyrd trafik som är
överprövad samt när det blir möjligt att driftsätta de 2
vätgasbussarna som ska levereras till Sandviken..
De 8 elfordonen i Gävle stad löper enligt plan och
driftsätts i början på 2022.
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