Från: Välfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>
Till: "Platina-ON (e-post)" <platina-on@gavle.se>
Ärende: VB: Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Miljöstrategiskt
program Gävle kommun 2.0
Datum: 2019-10-22 13:09:34

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>
Skickat: den 21 oktober 2019 14:17
Till: Livsmiljö Gävle (e-post) <samhallsbyggnad@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post)
<utbildning@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) <kulturfritid@gavle.se>; Välfärd Gävle - Socialtjänst Gävle (e-post) <Socialtjanst@gavle.se>;
Välfärd Gävle - Omvårdnad Gävle (e-post) <omvardnad@gavle.se>; Välfärd Gävle Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (e-post) <nag@gavle.se>; Kommunstyrelsen (e-post)
<kommunstyrelsen@gavle.se>; SG-Jävsnämnden (e-post) <javsnamnden@gavle.se>;
Valnämnd Gävle (e-post) <valnamnden@gavle.se>; Överförmyndarnämnden (e-post)
<overformyndarnamnden@gavle.se>; Gävle Hamn - Info (e-post) <info@gavlehamn.se>;
Gästrike Återvinnare (e-post) <info@gastrikeatervinnare.se>; Gävle Energi - E-Post
<gavle.energi@gavleenergi.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post) <info@gastrikevatten.se>;
Gavlegårdarna - Info (e-post) <info@gavlegardarna.se>; Gavlefastigheter - Info (e-post)
<info@gavlefastigheter.se>; gavleborg@kristdemokraterna.se; gavle@liberalerna.se;
gavle@mp.se; gavleborg@moderaterna.se; info@gavle.sap.se; gavle@sd.se;
gavle@centerpartiet.se; gavle@vansterpartiet.se; rg@regiongavleborg.se;
'gavleborg@lansstyrelsen.se' <gavleborg@lansstyrelsen.se>; 'Registrator'
<registrator@hig.se>; kommun@sandviken.se; Ockelbo kommun (e-post)
<kommun@ockelbo.se>; hofors.kommun@hofors.se
Kopia: Dürebrandt, Bodil <bodil.durebrandt@gavle.se>; Frisk, Elin <elin.frisk@gavle.se>
Ämne: Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Miljöstrategiskt program Gävle
kommun 2.0

Ni har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Miljöstrategiskt program
Gävle kommun 2.0
Under 2019 reviderar Gävle kommun det miljöstrategiska programmet, som bland annat
lett till att Gävle legat i topp tre bland Sveriges bästa miljökommuner tre år i rad.
Det Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013 med
ambitionen att vara en av de bästa miljökommunerna i Sverige.
Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i fem år och
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 att genomföra en revidering av programmet.
Gävle kommunkoncernens medarbetare och politiker, gävlebor, företag och föreningar
har under våren 2019 deltagit vid workshops, dialogmöten och lämnat synpunkter hur de
ser framtidens miljömässigt hållbara Gävle.
Ett förslag, kallat Miljöstrategiskt program Gävle kommun 2.0, med synpunkter från
dialogmöten och erfarenheter från det tidigare programmet som underlag, är nu
framtaget.
Förslag till Miljöstrategiskt program Gävle kommun 2.0 går ut på remiss till Gävle
kommuns politiska nämnder och styrelser samt politiska partier i Gävle, Region

Gävleborg, Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle vecka 43 – 48, det vill säga
2019-10-21-2019-12-01.
Ställ er gärna frågorna:
• Hur kan ni i er verksamhet integrera det miljöstrategiska programmet i era
ordinarie processer?
• Vilka mål ser ni kan leda till ekonomiskt positiva effekter?
Era synpunkter ska ha kommit in till kommunstyrelsen@gavle.se senast den 1 december
2019. Märk e-posten med: Diarienummer 18KS266, Revidering av Miljöstrategiska
programmet
Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och det slutliga
miljöstrategiska programmet beslutas av Kommunfullmäktige i februari.
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Bodil Dürebrandt eller Elin Frisk.
Kontaktuppgifter:
Bodil Dürebrandt, Bodil.durebrandt@gavle.se, 026-17 80 63, 076-125 98 90
Elin Frisk, elin.frisk@gavle.se, 026- 026-17 98 98, 070-084 80 64
Gävle, en av Sveriges bästa miljökommuner!
Med vänlig hälsning
Erika Greis
Registrator
Styrning och stöd
Administrativa avdelningen, Kanslienheten
Gävle kommun
801 84 GÄVLE
Sändlista:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Arbetsmarknads-och funktionsnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Gävle hamn: info@gavlehamn.se
Gästrike återvinnare: info@gastrikeatervinnare.se
Gävle Energi: info@gavleenergi.se
Gästrike Vatten: info@gastrikevatten.se
Gavlegårdarna: info@gavlegardarna.se
Gavlefastigheter: info@gavlefastigheter.se
Socialdemokraterna: info@gavle.sap.se

Moderaterna: gavle@liberalerna.se
Liberalerna: gavle@liberalerna.se
Miljöpartiet: gavle@mp.se
Vänsterpartiet: gavle@vansterpartiet.se
Centerpartiet: gavle@centerpartiet.se
Sverigedemokraterna: gavle@sd.se
Kristdemokraterna: gavleborg@kristdemokraterna.se
Region Gävleborg: rg@regiongavleborg.se
Länsstyrelsen Gävleborg: gavleborg@lansstyrelsen.se
Högskolan i Gävle: registrator@hig.se
Sandvikens kommun: kommun@sandviken.se
Ockelbo kommun: kommun@ockelbo.se
Hofors kommun: hofors.kommun@hofors.se

