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Remissvar Miljöstrategiskt program, diarienummer 18KS266
Högskolan i Gävle har tagit del av ”Förslag Miljöstrategiskt program 2.0” från Gävle
kommun.
Remissyttrandet har beretts av Karl Hillman (tekn dr), docent i miljövetenskap med
inriktning miljöteknik vid Högskolan i Gävle.
Bifogat presenteras Högskolans remissyttrande.
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Remissyttrande ”Förslag Miljöstrategiskt program 2.0”
Högskolan i Gävle tackar för möjligheten att komma med synpunkter på programmet. Yttrandet ger
några korta övergripande synpunkter, medan mer detaljerade kommentarer har infogats direkt i det
utskickade pdf-dokumentet (bifogas).
Överlag fångar programmet in många av de utmaningar som är avgörande i arbetet på kommunal nivå
för en miljömässigt mer hållbar utveckling. Indelningen i endast tre målområden bedöms lämplig för
att underlätta kommunikationen och arbetet med att implementera programmet. Det som framför allt
behöver förstärkas vid färdigställandet av programmet är kopplingen mellan Målinriktning, Mål,
Nyckeltal och Prioriterade åtgärder så att de stämmer överens med varandra. Det finns annars risk för
dubbla budskap eller att någon fråga tappas bort.
Vi har valt att i stort sett inte gå in på att värdera de målnivåer som satts upp i programmet.
När det gäller Högskolan i Gävles roll utbildar vi studenter som kommer att arbeta med miljöfrågor på
olika sätt efter examen. I detta sammanhang kan särskilt nämnas Miljöstrateg 180 hp, Miljöingenjör
(co-op) 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet 180 hp, Energisystemingenjör (co-op) 180 hp, samt
utbildningar inom energi på avancerad nivå. Vi ser en möjlighet att rekrytera fler studenter till flera av
utbildningsprogrammen inom miljö och energi. Högskolan i Gävle utbildar också lärare på samtliga
nivåer, vilka kan spela en mycket viktig för det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. En
möjlighet som kräver en begränsad insats är att involvera studenter i aktuella samhällsutmaningar
genom projekt- och examensarbeten.
Högskolan bedriver även forskning och forskarutbildning med koppling till miljö och hållbar
utveckling, ofta i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Vi har en kontinuerlig dialog
med olika aktörer kring kunskapsbehov och möjligheter till nya projekt, och det finns givetvis flera
områden som kan knytas till det föreslagna programmet.
Mer detaljerade kommentarer finns i bifogad pdf-fil.
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