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Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi ska godkännas.
Sammanfattning

Regionfullmäktige uppdrog i april 2020 (RS 2019/1692, §243) till förvaltningen
att ta fram förslag på en handlingsplan för Agenda 2030 för Region Gävleborg.
Arbetet har sedan dess pågått i inkluderande arbetsprocess med en bred grupp
representanter för att fånga alla de tre perspektiven av hållbarhet inom
organisationen. Detta arbete har kompletterats av en väsentlighets- och
intressentanalys som genomfördes under år 2020.
Dessa processer ligger till grund för det remissförslag som nu varit ute på remiss i
övriga nämnder.
Ärendet

Region Gävleborgs regionfullmäktige har beslutat att Agenda 2030 ska vara ett
paraply för all verksamhet som Region Gävleborg bedriver (RS 2019/804. 190502,
78§) .
Regionfullmäktige uppdrog i april 2020 (RS 2019/1692, §243) till förvaltningen
att ta fram förslag på en handlingsplan för Agenda 2030 för Region Gävleborg.
Under arbetsprocessen framkom behov av ett övergripande strategiskt
inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens arbete för
hållbar utveckling och vårt bidrag i omställningen till ett hållbart samhälle.
Strategin beskriver hur Region Gävleborg, som organisation och vi som
medarbetare, ska arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och utifrån vilka
principer arbetet ska utföras för att säkerställa hållbar utveckling. Den ska fungera
vägledande för Region Gävleborgs verksamheter, så att fastställda mål uppfylls
med utgångspunkt i miljön, människan och ekonomi. Utöver Region Gävleborgs
egna mål omfattas även nationella och regionala mål.
Strategins inriktning utgår från en väsentlighets- och intressentanalys som
genomfördes under 2020. Analysen innefattade genomgång av styrande dokument,
intervjuer med nyckelpersoner inom hållbarhetsområdet samt en analys av
intressentgrupper och deras intressen kopplat till hållbarhet. Väsentlighets- och
intressentanalysen visade att Region Gävleborg arbetar med alla de 17 globala
målen.
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Region Gävleborgs bidrag till hållbar utveckling innebär att resurser kan riktas dit
de skapar störst nytta och förbättring, samtidigt som inget område eller globalt mål
väljs bort – Region Gävleborg arbetar med hela Agenda 2030.
Arbetet med att ta fram strategin har genomfört i en inkluderande arbetsprocess
med representanter för alla de tre perspektiven av hållbarhet inom organisationenmiljömässiga, sociala och det ekonomiska.
Förslaget har sedan varit ute på remiss i övriga nämnder. Synpunkter av
förtydligande och redaktionell karaktär har inarbetats i strategin. Övriga
synpunkter var:
 Att beskriva konkretisering av strategin.
Detta ligger i nästa steg, där genomförandet lämnas över till regiondirektören för
verkställighet.
 Att hållbarhetsintegrera de tre definitionerna av hållbarhet.
Denna synpunkt beaktas inte då syftet är att varje dimension ska beskriva önskat
läge för den dimensionen och att integrering görs i nästa steg.


Att Mål nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, bör läggas till
Region Gävleborgs prioriterade mål i Agenda 2030.
Bedöms som helt relevant och har lagts till.
Kostnader och finansiering

Beslutet innebär inga kostnader utöver redan budgeterade lönekostnader.
Konsekvensbeskrivningar

Hållbarhetsstrategin har hållbar utveckling som utgångspunkt. Det innebär att
genomförandet av strategin innebär positiva konsekvenser för alla aspekter av
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Expedieras till

Regionfullmäktige.
Johan Sörensson
Stabsdirektör
Susanna Andersson
Miljöchef
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