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En strategi för hållbar utveckling
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för
hållbar utveckling. Agenda 2030 och de 17 globala målen handlar bland
annat om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet, främja fredliga
samhällen och lösa klimatkrisen. Målen är framtagna för att skapa ett
långsiktigt hållbart samhälle, där begreppet hållbar utveckling syftar till en
balans mellan de tre perspektiven av miljömässig-, social- och ekonomisk
hållbarhet.

Bildtext: Agenda 2030 och de 17 globala målen för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar
utveckling. (Bildkälla: FN:s utvecklingsprogram)

Tillsammans skapar vi hållbar utveckling! är ett övergripande strategiskt
inriktningsdokument med syfte att beskriva och stärka organisationens
arbete för hållbar utveckling och vårt bidrag i omställningen till ett hållbart
samhälle. Region Gävleborgs vision och värdegrund är utgångspunkten för
detta arbete.
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.
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Region Gävleborg – en ledande kraft för hållbar
utveckling
Region Gävleborgs regionfullmäktige ha beslutat att Agenda 2030 ska vara
ett paraply för all verksamhet Region Gävleborg bedriver1. Även i
regeringsformens bestämmelser fastställs att offentlig sektor ska främja en
hållbar utveckling, som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer och trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för
hälsa, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder, socioekonomisk position eller var i länet en verkar
och bor. 2
Region Gävleborgs uppdrag är omfattande och brett. Samtliga av de 17
globala målen och ett stort antal av dess delmål berör Region Gävleborgs
egna verksamheter, i större eller
mindre utsträckning.
Region Gävleborg har, enligt
lag, ansvar för viktiga
samhällsfunktioner, som hälsooch sjukvård, kollektivtrafik,
kultur och regionalt
utvecklingsansvar. Andra utförs
på frivillig basis utifrån politiska
prioriteringar. Det finns många
naturliga beröringspunkter för
hållbarhetsfrågan i våra
verksamheter som exempelvis
tillväxt, vård och omsorg,
demokrati, jämställdhet,
folkhälsa, miljö och klimat,
integration och mänskliga
rättigheter. I det arbete som
genomförs varje dag i utförandet
av våra uppdrag bidrar Region
Gävleborg till genomförandet av
Agenda 2030 och utvecklingen
av ett hållbart samhälle. Vi som
1
2

Bildtext: Region Gävleborgs uppdrag och funktioner kan
bidra till de globala målen på olika sätt. Målen är
rangordnade storleksmässigt efter möjligheten att bidra
till respektive mål.

RS 2019/804. 190502, 78§
Ur Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020
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organisation har en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling och har en
utpekad roll i genomförandet av Agenda 2030.3

Detta är hållbarhet för oss
Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att beskriva en önskvärd
samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av
begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma
framtid":
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov.”
Alla perspektiven av hållbarhet är integrerade och påverkar varandra och
det är vårt gemensamma intresse och vårt gemensamma ansvar att värna om
en hållbar utveckling. Vi bor alla på samma planet och alla ska ha samma
rättigheter att ta del av samhället oavsett ålder, bakgrund eller kön.

Bildtext: De tre perspektiven av hållbarhet är integrerade och odelbara.(Bildkälla: FNförbundet)

I följande avsnitt beskrivs vad de olika perspektiven av hållbarhet betyder
för oss i Region Gävleborg och vilka principer och förutsättningar vi
behöver uppfylla och utgår ifrån för att genomföra våra uppdrag och
arbeten på ett hållbart sätt.

3

Se Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning- världens möjlighet SOU 2019:13
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Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet är när vårt sätt att leva och verka sker inom
planetens gränser, så att nuvarande och kommande generationer, kan leva
ett gott liv i en giftfri miljö, med klimat och natur i balans, frisk luft och
rent vatten.
För Region Gävleborg betyder det att vi som en viktig samhällsaktör tar
ansvar för våra utsläpp till mark, luft och vatten och vårda, respektera samt
att hushålla med naturens och jordens resurser för miljön och människors
hälsa.
Det gör vi bland annat genom att välja utsläppsfria och hållbara möten och
transporter, att främja cirkulära flöden, att arbeta för kretslopp i balans och
att fasa ut farliga ämnen och bidrar till god hälsa och god miljö.

Social hållbarhet
Social hållbarhet innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
För Region Gävleborg betyder det att vi som en viktig samhällsaktör tar
ansvar för människors rättigheter och verkar för att alla människor, oavsett
förutsättningar och behov, ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas,
tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa och delta i samhällsutvecklingen.
Det gör vi bland annat genom ett förhållningssätt som kännetecknas av
ansvar, tillit samt respekt för allas lika värde och där vi aktivt arbetar med
arbetsmiljö och hälsa, likabehandling och mångfald, barnrätt, tillgänglighet,
delaktighet, jämställd och jämlik hälsa.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är att hushålla effektivt med mänskliga och
materiella resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden.
För Region Gävleborg betyder det att vi som en viktig samhällsaktör
nyttjar, återanvänder samt återvinner resurser på ett sätt som säkerställer
nuvarande och kommande generationers möjligheter till en god välfärd.
Det gör vi bland annat genom en hållbar finansförvaltning, ansvarsfulla
investeringar, resurs-/material- och energianvändning samt att ställa
hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp.
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Region Gävleborgs bidrag till hållbar utveckling
Under år 2020 genomfördes en väsentlighets- och intressentanalys i syfte
att på ett systematiskt sätt kartlägga de viktigaste hållbarhetsfrågorna för
våra verksamheter, i förhållande till de globala målen i Agenda 2030.
Analysen innefattade genomgång av styrande dokument, intervjuer med
nyckelpersoner inom hållbarhetsområdet samt en analys av
intressentgrupper och deras intressen kopplat till hållbarhet. Väsentlighetsoch intressentanalys visade att Region Gävleborg arbetar med alla de 17
globala målen, men identifierade även de globala mål där Region
Gävleborg kan skapa mervärde och/eller minska belastningen på samhället.
För att vi ska vara framgångsrika i hållbarhetsarbetet prioriteras de 11
globala mål i Agenda 2030 där vi vet att Region Gävleborg kan göra mest
skillnad. Prioriteringen sker dels utifrån väsentlighets- och
intressentanalysens resultat och dels utifrån de globala mål som har
identifierats som centrala i arbetet framåt. Prioriteringen 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.

Bildtext: De 11 globala målen som sticker ut är de mål som Region Gävleborg prioriterar för att
skapa mervärde och/eller minska belastningen på samhället framåt.
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Så arbetar vi för hållbar utveckling
Arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 ska genomsyra alla
verksamheter i hela vår organisation. Via de politiska målen ska Region
Gävleborg ta ansvar för att vi bidrar och lever upp till vår del av de globala
hållbarhetsmålen. I arbetet med att integrera hållbarhet i hela vårt uppdrag,
krävs ett förändrat arbetssätt och modiga lösningar. Detta förutsätter ett
engagerat ledarskap som agerar långsiktigt och sektorsövergripande,
samtidigt som vi är flexibla och snabbt kan hantera ändrade förhållanden.
De ekonomiska, sociala och miljömässiga delarna av hållbarhet är
ömsesidigt beroende av varandra, de är odelbara. För att integrera
hållbarhet i hela Region Gävleborgs verksamhet måste fakta och
information om nuläget kring de tre hållbarhetsperspektiven tas fram. Detta
så att positiva samband, synergier och målkonflikter kan synliggöras,
användas och hanteras .Vi genomför detta genom att alla tre delar av
hållbarhet integreras i vår ordinarie verksamhet och är en naturlig del av hur
vi utför våra uppdrag, det vill säga i det arbete vi utför varje dag och vårt
utvecklingsarbete. Det integreras i målstyrning- planering, genomförande
och uppföljning. Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med
hållbarhetsstrategin utifrån regelverk och sin egen verksamhetsstyrning. Det
innebär att varje chef och medarbetare har ansvar för att hållbarhetsstrategin
genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen. Alla medarbetare och
chefer är en del av våra dagliga val för hållbar utveckling.
Region Gävleborgs bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
och Region Gävleborgs politiska mål och prioriteringar följs upp i
årsredovisningen. Där görs en fördjupad redovisning av hur hållbart vårt
arbete är och beskriver organisationens bidrag till hållbar utveckling.
Vi har en viktig roll, för att inom våra uppdrag, bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Globala trender påverkar oss alla och innebär att
omvärlden förändras. I den förändringen finns stora utmaningar men också
många möjligheter. Vi har höga ambitioner för vårt bidrag till utvecklingen
i samhället och vill vara en förebild inom alla våra ansvarsområden. Vårt
uppdrag är komplext och spännande och vi jobbar i sammanhang som är
avgörande för människor och miljö. Det kräver att vi är med, påverkar och
utvecklar för att ta språng framåt. Vi är nytänkare på en pågående
förändringsresa.
Tillsammans skapar vi hållbar utveckling!
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