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Vi arbetar för ett samhälle där alla oavsett livsvillkor kan leva 
ett bra liv utan att det äventyrar våra barns eller barnbarns 
möjligheter att göra detsamma. Vårt arbete för en hållbar 
utveckling vilar på tre ben; social, miljömässig och ekono-
misk utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och var-
andras förutsättningar. Människan är i centrum, ekologin 
sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk hushållning är 
en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling. Med 
begreppet hållbarhet menar vi bland annat hälsa, välstånd, 
demokrati, social rättvisa, tillgång till kultur, hållbar tillväxt, 
naturresurser, klimat och biologisk mångfald. 
 Denna verksamhetsplan beskriver hur Region Kalmar 
län arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, såväl in-
ternt som externt. 
 

Organisation och ansvar
Region Kalmar län ansvarar för att samordna arbetet för en 
hållbar regional utveckling i länet. Detta arbete bedrivs i 
nära samverkan med andra aktörer, såväl inom som utanför 
länets gränser.

Region Kalmar län lever upp till lagstiftning och andra 
krav som ställs på organisationen bland annat genom ett 
systematiskt arbetssätt, tydlig målsättning och en kontinu-
erlig uppföljning av hållbarhetsarbetet. 

Verksamheternas mål bidrar till Region Kalmar läns över-
gripande hållbarhetsmål. Respektive förvaltning säker-

ställer att tillräckliga resurser avsätts för hållbarhetsarbe-
tet. För att samordna och stötta arbetet finns strategiska 
stödfunktioner, vilka i huvudsak återfinns inom Regionstab 
samt Regional utvecklingsförvaltning. Utöver strategiska 
stödfunktioner finns lokala hållbarhetsombud till stöd för 
verksamhetens chefer samt hälsoinspiratörer som stödjer 
arbetsplatsens hälsofrämjande arbete.

Kompetens och samverkan - Kraften hos många! 
Största genomslagskraften får hållbarhetsarbetet när det 
sker genom intern samverkan och med fokus på ständiga 
förbättringar, varje dag lite bättre. Även samverkan med 
externa aktörer till exempel universitet, näringsliv och kom-
muner är viktiga för att tillsammans finna lösningar i enlighet 
med nationella och regionala mål och åtaganden.

Från Agenda 2030 till genomförande i 
Region Kalmar län

Globala målen - Agenda 2030 
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att 
uppnå tre saker år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa 
klimatkrisen. Genom de globala målen för hållbar utveck-
ling kan det uppnås, vilket konkretiserats i Agenda 2030. 
Agenda 2030 gäller såväl nationellt som regionalt. Region 
Kalmar läns bidrag finns beskrivet på sidan 4. Regional 
samverkan kring Agenda 2030 är viktigt och därför har Re-
gion Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen instiftat ett 
Agenda 2030-råd där samtliga kommuner ingår.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Länets regionala utvecklingsstrategi Klimat att växa i är re-
gionens gemensamma målbild och inriktningen för utveck-
lingen av hela Kalmar län fram till år 2030. Syftet med RUS 
är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar sam-
hällsutveckling, inom ramen för ekologins gränser och med 
en stark ekonomi som medel. För att alla länets aktörer ska 
kraftsamla mot ett gemensamt mål har man tillsammans 
beslutats om målbilden Klimat att växa i. De 17 globala håll-
barhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för utveck-
lingsarbetet.

Social

Miljömässig Ekonomisk

Hållbar utveckling 
Region Kalmar län är en samlande kraft för länets utveckling. Målet är att Region Kalmar län ska 

växa och utvecklas på ett hållbart sätt och vara ett hållbart samhälle för alla, idag och i framtiden. 

Därigenom förverkligar vi vår vision – Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv.



3V E R K S A M H E T S P L A N  H Å L L B A R H E T  |  2 0 2 3 - 2 0 2 5

Styrdokument
Regionplanen är Region Kalmar läns övergripande styr- 
dokument. I denna fastställs vision, policy och strategiska 
mål för kommande treårsperiod. Planen överför politiska 
beslut till handling och binder samman visionen “Tillsam-
mans för ett friskare, tryggare och rikare liv”, strategiska 
mål och operativ verksamhet.
 För att förverkliga övergripande mål och strategier 
finns olika styrdokument till exempel:
 � Regionalt styrdokument 2021–2022 Länsgemensam led-

ning i samverkan inom socialtjänst, angränsande område 
hälso- och sjukvård och skolan     

 � Handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning 

 � Klimatstrategi för Region Kalmar län
 � Kemikaliestrategi för Region Kalmar län
 � Systematiskt likabehandlingsarbete (för medarbetare) samt 

rutin för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier.

 � Energieffektiviseringsplan 2030
 � Utökad handlingsplan för fossilbränslefri region 2030

Region Kalmar län arbetar systematiskt med miljöledning 
och i verksamheten finns både certifierade och miljödiplo-
merade verksamheter.

Uppföljning av Verksamhetsplan hållbarhet
Arbetet med hållbarhetsfrågorna inom det regionala ut-
vecklingsansvaret följs upp i samband med uppföljning av 
regional utvecklingsstrategi RUS. Fakta och statistik om 
länets utveckling och de utmaningar som finns beskrivs i Kun-
skapsunderlaget, Fakta om Kalmar län, www.regionkalmar.se.
 Mål, mått och aktiviteter i Verksamhetsplan hållbarhet 
återfinns i Stratsys, såväl på regionövergripande nivå som 
nedbrutet i verksamheten där genomförandet sker.  En 
sammanställning av vidtagna åtgärder och resultat redovi-
sas i form av en hållbarhetsredovisning i årsredovisningen. 
Hållbarhetsredovisningen följer principerna i Global Re-
porting Initiative, nivå C (GRI).

Miljö, ekonomisk och social hållbarhet

4 prioriterade utvecklingsområden och 3 perspektiv

Agenda 2030

Delaktighet, 
hälsa och 

välbefinnande

God miljö för 
barn och unga

Hållbar 
samhällsplanering

Stärkt 

konkurrenskraft

Digital omställning

Kompetensförsörjning

Internationalisering

Prioriterade områden och perspektiv i Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
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Region Kalmar läns bidrag till Agenda 2030

n Ingen fattigdom
De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige, så även barn-
fattigdomen. Knappa ekonomiska resurser minskar män-
niskors handlingsfrihet och möjlighet till en god hälsa. Fat-
tigdom omfattar dock fler dimensioner än den ekonomiska. 
Vi ska säkerställa att våra invånare har makt och inflytande 
över sin hälsa och behandling samt att den utbildning och 
kollektivtrafik vi erbjuder ska vara tillgänglig för alla. Tillsam-
mans med länets kommuner arbetar vi för att socialtjänst, 
hälso- och sjukvård och skolorna ska ha gemensamma mål 
för hur vi tillsammans kan arbeta för en god och jämlik hälsa 
för invånarna. Vi verkar också för att länets invånare får lika 
rätt till grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska 
resurser samt till jobb och näringsliv.

n Ingen hunger
Vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion och mot-
ståndskraftiga jordbruksmetoder. Vi jobbar med att minska 
vårt matsvinn och öka andelen ekologiska och klimatsmar-
ta livsmedel i våra egna verksamheter.

n Hälsa och välbefinnande
Region Kalmar län arbetar för en god och jämlik hälsa för 
alla länets invånare genom ett brett och systematiskt folk-
hälsoarbete. Genom riktade insatser och samverkan med 
olika aktörer kan vi stödja invånarna till hälsosamma lev-

nadsvanor. Vi står för en hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård som syftar till ökad hälsa och välbefinnande genom 
en säker och tillgänglig hälso- och sjukvård och tandvård. 
Detta både inom Region Kalmar län och tillsammans med 
länets kommuner. Ett annat viktigt bidrag är arbetet för 
minskad antibiotikaresistens. Vi ska även verka för en sam-
hällsplanering och transportinfrastruktur som främjar hälsa 
och leder till färre olyckor.

n God utbildning för alla
Vi har ett övergripande ansvar och nationellt uppdrag för 
länets kompetensförsörjning. Handlingsprogrammet för 
kompetensförsörjning utgör grunden för ett gemensamt, 
långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmark-
nadens behov av utbildning och kompetens i länet. In-
kluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de 
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i 
varje samhälle. Våra folkhögskolor är en del av länets kom-
petensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, 
integration och som utbildningsaktör för det professionella 
kulturlivet.

n Jämställdhet
Region Kalmar län ska bidra till att kvinnor och män, flickor 
och pojkar ges lika möjligheter till makt och inflytande, rät-
tigheter och skyldigheter. Detta omfattar bland annat fak-
torer som ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk inte-
gritet. Detta synsätt ska genomsyra Region Kalmar läns hela 
verksamhet både gentemot anställda och mot våra invånare.

Globala målen för hållbarhet
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n Rent vatten och sanitet
Vi ska verka för en effektiv vattenanvändning, en säker 
vattenförsörjning och en förbättrad vattenkvalitet i länet. 
Detta sker bland annat genom arbetet med integrerad vat-
tenförvaltning av länets vattenresurser såsom till exempel 
vattenplanering, vattenråd och projekt. Vi arbetar för att 
minska vårt eget nyttjande av vatten som resurs. Genom att 
ställa krav vid upphandling och följa rutiner för avfallshan-
tering säkerställer vi att läkemedelsrester, mikroplaster och 
kemikalier inte hamnar i avloppsvattnet i onödan. 

n Hållbar energi för alla
Vi ska arbeta för en effektivare energianvändning och en 
ökad andel förnybar energi samt stötta forskning, teknik 
och investeringar för ren energi. Vi väljer förnybar el i våra 
egenägda fastigheter. Energi för uppvärmning är i huvud-
sak förnybar. På så vis bidrar vi till energi utan utsläpp av 
hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i 
våra lokaler och vid inköp av till exempel medicinteknisk 
utrustning.

n Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt
En inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt 
genom till exempel innovation och förbättrad resurseffek-
tivitet är något Region Kalmar län främjar. Vi ska hushålla 
med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt, erbjuda anständi-
ga arbetsvillkor och främja inkludering samt ungas anställ-
ning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och sä-
ker arbetsmiljö för alla och strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

n Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Som organisation ska vi bidra till inkluderande samhälls-
planering samt till ökad hållbarhet inom industri och infra-
struktur samt uppmuntra forskning och innovation. Vi ska 
verka för att öka tillgången till informations- och kommu-
nikationsteknik och göra den tillgänglig för våra invånare. 
Genom riktade insatser och stöd arbetar vi för att främja en 
hållbar utveckling inom näringslivet.

n Minskad ojämlikhet
Invånarna ska erbjudas en rättvis tillgång till service och 
förhållanden som främjar en god hälsa, exempelvis utbild-
ning, arbete och kollektivtrafik. Invånarnas behov ska mö-
tas på bästa sätt, kompetensmässigt och geografiskt. Vår 
hälso- och sjukvård ska vara jämlik och vård ska ges utifrån 
behov. Det innebär att vården ska hålla god kvalitet oav-
sett patientens ålder, kön, könsuttryck eller könsidentitet, 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund 
eller sexuella läggning. Region Kalmar län strävar efter att 
ta tillvara samtliga medarbetares resurser. Medarbetarnas 
individualiteter och olikheter ska främjas och uppmuntras 
för att nå och utveckla organisationens mål och åtaganden. 
Alla medarbetare ska mötas med respekt och ha samma 
möjligheter och rättigheter. Region Kalmar län accepterar 

inte, och ser allvarligt på diskriminering, mobbning och tra-
kasserier av alla slag.

n Hållbara städer och samhällen
Vi ska främja nationell och regional samhällsplanering samt 
hållbara transportsystem som är tillgängliga för alla. Vi ska 
också bidra till att skydda länets kultur- och naturarv. En 
samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en 
viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Region 
Kalmar läns byggnader och kollektivtrafik ska vara inklu-
derande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart 
byggande och bebyggda miljöer som rymmer fungerande 
grön infrastruktur och hållbar planering av kollektivtrafiken. 
I detta arbete riktas särskild uppmärksamhet mot behoven 
hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer 
med funktionsnedsättning samt äldre personer.

n Hållbar konsumtion och produktion
Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion i hela 
länet, liksom för en hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser, en cirkulär ekonomi, minskade avfallsmäng-
der och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker 
genom att vi strävar efter att minska miljö- och hälsofarliga 
ämnen i produkter, förebygga uppkomsten av avfall genom 
återbruk samt genom att öka andelen avfall till återvinning. 
Ett led i detta arbete är att ställa relevanta krav vid upp-
handling av produkter, tjänster och byggnation.
 

n Bekämpa klimatförändringen
Region Kalmar län bidrar till minskad klimatpåverkan ge-
nom till exempel arbetet med fossilfria transporter, förny-
bar el och minskade utsläpp av lustgas. Vi arbetar också 
med att anpassa vår verksamhet och stötta länet inför ett 
förändrat klimat. Det sker till exempel genom informations-
insatser till invånare och genom att se över den egna verk-
samhetens kylbehov och vidta åtgärder för att våra lokaler 
ska klara extrema väder.

n Hav och marina resurser
Vi verkar för att förebygga och avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet. Vi ska också verka för att öka den eko-
nomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser. 
Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga 
kemikalier, mikroplaster och läkemedel i avlopp. Genom att 
ställa krav i upphandling av fisk och skaldjur bidrar vi till håll-
bara fiskemetoder och livskraftiga fiskebestånd.

n Ekosystem och biologisk mångfald
Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den bio-
logiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också 
främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genom-
föras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att under-
gräva biologisk mångfald. Exempel är på detta är dämmet 
vid länssjukhuset och våra gröna sedumtak.
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Miljön är grundförutsättningar för hållbar tillväxt och långsiktig samhällsutveckling

n Fredliga och inkluderande samhällen
Genom att leva våra värderingar öppet, engagerat och 
kunnigt bidrar Region Kalmar län till ett fredligt och inklu-
derande samhälle. Ett bra bemötande internt och externt 
är självklart för att bidra till ett öppet samhälle. Vi ska vara 
uppmärksamma i såväl vår verksamhet som i kontakt med 
invånare när det gäller alla former av våld, övergrepp och 
utnyttjande. Vi motarbetar alla former av diskriminering. . 

n Genomförande och globalt partnerskap
Vi arbetar för att främja utveckling, överföring och dela 
med oss av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte 
med regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer 
och universitet både inom Sverige och internationellt är av 
stor vikt för utveckling av vår verksamhet.
 

Mål och aktiviteter 2023 -2025 
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Miljön är grundförutsättningar för hållbar tillväxt och långsiktig samhällsutveckling

Mål 1: Främja hälsa

Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos lä-
nets invånare. Arbetet utgår från folkhälsopolitikens mål 
och dess målområden, likaså Agenda 2030. All hälso- och 
sjukvård ska ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande perspektiv. Vi ska på ett systematiskt och hållbart 
sätt bidra till en bättre och mer jämlik folkhälsa genom att 
verka för att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet och främja 
goda matvanor. Genom olika insatser för att förebygga 
och behandla alla slags beroenden främjas länets invåna-
res psykiska och fysiska hälsa. Ett aktivt arbete för jämställd 
hälsa, samt att förebygga och upptäcka våld i nära relatio-
ner, är viktiga delar av vårt uppdrag. Att främja hälsa hand-
lar även om att minska den sammanlagda exponeringen av 
kemiska ämnen som är skadliga för människor och miljö. En 
ökad kunskap kring hållbarhet är avgörande för att Region 
Kalmar län som verksamhetsutövare och som stor samhälls-
aktör ska kunna ta ansvar för och bidra till hållbar utveckling 
och främja hälsa hos medarbetare, patienter och invånare.

Ur ett regionalt perspektiv:
Tillsammans med de övriga regionala aktörer som möter 
invånarna på olika sätt, vill vi stödja till en bättre hälsa hos 
länets invånare. Med utgångspunkt i Strategi för hälsa och 
med Länsgemensam ledning i samverkan som naturlig 
plattform samarbetar vi med länets kommuner och civil-
samhället för att fortsätta utvecklingen av folkhälsoarbetet 
i de sammanhang där våra invånare befinner sig.

Vi behöver öka regionens kunskap och beredskap för att 
på ett miljöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta 
framtida samhällskrav. Vi ska arbeta för minskade halter och 
riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl 
i miljöer som i produkter och avfall. Vi behöver också öka 
medvetenheten om sambandet mellan livsvillkor och lev-
nadsvanor och därmed bidra till en social hållbarhet i sam-
hällets alla grupper. 

Aktiviteter under planperioden:

 � Öka medvetenheten om betydelsen av goda levnads-
vanor

 � Aktiviteter utifrån det regionala handlingsprogrammet 
för suicidprevention

Mål och aktiviteter 2023 -2025 
Utöver gemensamma regionala målsättningar finns sex övergripande hållbarhetsmål som styr Region Kalmar läns 

bidrag till en hållbar utveckling. Under 2023–2025 ska verksamheten arbeta för att bidra till dessa mål genom ett 

antal prioriterade mått och aktiviteter, såväl inom verksamheten som regionalt.
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I egen verksamhet:
Region Kalmar län ska arbeta för att stärka hälsan hos 

länets alla invånare och skapa ett socialt hållbart samhälle, 
upprätthålla hälsa, goda levnadsvanor och minska skillna-
der i hälsa mellan olika grupper. Hälso- och sjukvården är 
en viktig aktör i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande arbetet, vilket innebär ett aktivt arbete med lev-
nadsvanor för att förebygga ohälsa som hjärt- och kärlsjuk-
domar, fetma, olika cancerformer samt förebygga psykisk 
ohälsa. Hälsocentralerna ska arbeta förebyggande och i 
områden med särskild socioekonomisk utsatthet ska fokus 
än mer vara på hälsofrämjande arbete och nya, uppsökan-
de arbetssätt närmare invånarna. 

En del av den miljömässiga utvecklingen är att fortsatt 
arbeta för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga 
ämnen i våra egna verksamheter och i miljön. Detta ska 
ske genom att öka kunskapen om innehållet i de produk-
ter som köps in och så långt som möjligt ställa krav på för-
bud eller begränsning av miljö- och hälsofarliga ämnen vid 
upphandling inom prioriterade riskområden. För läkeme-
del krävs ökade kunskaper om miljöpåverkan för att kunna 
ta miljöhänsyn vid val av läkemedel i samband med upp-
handling och förskrivning. Arbetet mot antibiotikaresistens 
fortsätter och är en utmaning som lyfts kopplat till Agenda 
2030. Vi serverar hälsofrämjande, klimatsmart och ekolo-
gisk mat vid våra sjukhus och folkhögskolor och vid inköp 
av livsmedel är huvudinriktningen regionalt inklusive an-
gränsande län (svenskt). Vårt strategiska arbete kring inköp 
av livsmedel följer vår Färdplan för hållbar livsmedelskedja.

Aktiviteter under planperioden:
 � Införa riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60 åringar
 � Arbeta för ett tobaks- och nikotinfritt län med satsningar 

på bland annat Tobakshjälpen, Tobaksfri duo och To-
baksfri utmaning

 � Utvärdering av följsamhet till riktlinjen Tobaksfri och alko-
holfri och före och efter operation

 � Fokusera på medarbetarnas psykiska hälsa genom 
MHFA 

 � Verka för hälsosamma matvanor och förebygga övervikt 
och fetma hos patienter och    invånare genom verksam-
hetsspecifika aktiviteter, exempelvis digitalt stöd, ökad 
samverkan inom familjecentralerna och uppsökande 
verksamhet

 � Väga in miljöaspekter vid val av rekommenderade läke-
medel

 � Riktade informationsinsatser gällande miljöbelastande 
läkemedel

 � Genomföra en GAP-analys för att undersöka förutsätt-
ningarna för att uppfylla kriterier för en ”antibiotikasmart” 
region 

 � Öka kunskapen bland alla medarbetare genom att ge-
nomföra e-utbildning inom hot och våld

 � Öka kunskapen om våld i nära relationer genom att ge-
nomföra webbutbildning på Kompetensportalen

 � Uppdatering av Kemikaliestrategin
 � Resultatet av Regional barnmiljöhälsorapport ska använ-

das för att öka kunskapen om vilken information som be-
höver delges vårdnadshavare i samband med besök på 
MHV och BHV 

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Mängden förskrivning av antibiotika ska 
minska

*Nationell samordning av målvärde enligt Strama

244 
(2020)

recept / 
1000 inv.

250* 250* 250*

Den totala förbrukningen av kinoloner ska 
minska  

56 764
(2020)

DDD
%

10 10 10

Andelen ekologiska livsmedel ska 
öka 

39,7 
(2020)

% 42 42,5 43

Antalet kemiska produkter innehållande 
ämnen upptagna på PRIO-utfasningslista ska 
minska 

355
(2020)

st 350 345 342

Andel uppdaterade kemikalieförteckningar 
ska öka  

75
(2021)

% 100 - -

Antal medarbetare som gått e-utbildning 
grundläggande miljöutbildning

20
(2021)

% 40 60 80
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Mål 2: Varje barns bästa

I Kalmar län är ungefär 20 procent av invånarna barn och 
som offentlig organisation har Region Kalmar län ett särskilt 
ansvar att lyssna på barn och ta hänsyn till varje barns bästa. 
För att uppnå målet om varje barns bästa ska Region Kal-
mar län arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättig-
heter. Barnkonventionen är svensk lag och beskriver bland 
annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att 
barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att 
alla barn har rätt till liv och utveckling och rätt att uttrycka 
sin mening och få den respekterad.

 
Ur ett regionalt perspektiv:
Alla länets barn och unga ska uppleva länet som en bra 
plats att leva på eller att så småningom återvända till. De 
ska känna delaktighet i samhället och känna till hur och i vil-
ka sammanhang de kan påverka beslut som rör dem själva 
och samhället. Barnets bästa ska beaktas i beslut som rör 
länets utveckling.

Region Kalmar län ska utveckla samverkan med länets 
kommuner, Länsstyrelsen och civilsamhället för att kunna 
erbjuda ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger 
förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Alla barn ska 
också ha möjlighet att uppleva, delta i och utöva olika sor-
ter av konst och kultur.

I frågor som rör barn och där samverkan sker mellan 
Region Kalmar län och kommunerna kring socialtjänst, 
angränsande hälso- och sjukvård och skola är de priorite-
rade områdena förebyggande och tidiga insatser samt 
barn och ungdomar med komplexa behov. Målet är att 
en tidig, nära och sammanhållen vård ska erbjudas till fa-
miljer och barn som har behov av samhällets stöd och där 
det individuella behovet styr utformandet av insatsen. 

Aktiviteter under planperioden:

 � Implementera Överenskommelse för samverkan mellan 
kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar län gällande 
Familjecentralernas verksamhet  

 � Ge goda förutsättningar för att öka antalet besök av barn 
och unga inom regionalt kulturutbud

I egen verksamhet: 
Region Kalmar län ska arbeta systematiskt för att uppnå 
målet om varje barns bästa. Det innebär att i alla beslut som 
rör barn, utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. Ak-
tuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för 
beslut och prioriteringar som rör barn. Det innebär även att 
barn ska ges förutsättningar att uttrycka sin mening i frågor 
som rör barnet, och att deras åsikter tillmäts betydelse uti-
från ålder och mognad. Barn som far illa ska identifieras och 
ändamålsenliga åtgärder vidtas. Behovet för barn som an-
höriga ska särskilt beaktas. För att möjliggöra för barnet att 
få sina rättigheter tillgodosedda i varje av Region Kalmar 
läns verksamheter ska beslutsfattare, chefer, medarbetare, 
vårdnadshavare och barn ha kunskap om barnets rättighe-
ter. Samverkan mellan verksamheter inom Region Kalmar län 
liksom mellan Region Kalmar län och externa aktörer ska ske 
där så är verkningsfullt för arbetet för barnets rättigheter. 

Aktiviteter under planperioden:
 � Fortsatt utvecklingsarbete avseende prövning av bar-

nets bästa och rätt till delaktighet 
 � Utveckla tillgången till kunskap om barns levnadsvillkor 

för beslutsfattare och medarbetare
 � Utvecklingsarbete och fortbildning kring barn som far illa 

(barn som bevittnar våld, våldsutsatta och orosanmälan) 
och barn som anhöriga

 � Utveckla kunskapen om barnkonventionen och kraven 
på offentlig verksamhet hos Region Kalmar läns besluts-
fattare och medarbetare samt vårdnadshavare och barn

 � Arbeta vidare med införandet av kvalitetskriterier för 
Barnanpassad vård

 � Implementera strategin för att öka ungas sociala inklude-
ring i Region Kalmar läns verksamheter

 � Tillgängliggöra verktyg som finns för att höra in barnets 
åsikter

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Antal barn som anhöriga som får information 
råd och stöd 
(KVÅ-koder, DU055, DU056, DU057

2022 st Ökning Ökning Ökning

Antal orosanmälningar 2021 st Ökning Ökning Ökning

Antalet medarbetare som gått utbildning om 
barnrätt/barnkonventionen 

2021 % +100 % +100 % +100 %

Andel medarbete som genomgått utbildning 
som upplever att den bidragit till kunskap om 
innehållet i FN:s konvention om barnets rät-
tigheter och om kraven på offentlig verksam-
het 

2022 % +100 % +100 % +100 %
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Mål 3: Jämlikt och jämställt
 

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma möjlig-
heter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Jämställdhet handlar om att män och 
kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter. Detta synsätt ska genomsyra Region Kalmar läns 
hela verksamhet både gentemot anställda och mot våra 
invånare.

Förutsättningarna för att ge en bra service gentemot 
våra invånare ökar om vår personalsammansättning speg-
lar vår omgivning och det samhälle vi verkar i. Alla medar-
betare ska mötas med respekt och ha samma möjligheter 
och rättigheter. En god arbetsplats är attraktiv för alla. Re-
gion Kalmar län accepterar inte diskriminering, kränkande 
särbehandling eller trakasserier. Arbetet med likabehand-
ling ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Ur ett regionalt perspektiv:
Region Kalmar län arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån 
den europeiska deklarationen för jämställdhet – CEMR, 
regeringens nationella jämställdhetsmål, diskriminerings-
lagen samt den regionala strategin för ett jämställt Kalmar 
län. Samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer är en viktig 
del i arbetet. En ny handlingsplan för jämställdhet bidrar 
till att stärka fokus och konkretisera aktiviteter för vårt ar-
bete. Vi arbetar enligt det övergripande målet för minori-
tetspolitiken, att ge skydd för de nationella minoriteterna 
och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
 

Aktiviteter under planperioden:
 � Undersöka hur Region Kalmar län kan samråda med de 

nationella minoriteterna om deras rättigheter
 � Delta i framtagandet av en regional handlingsplan för 

sexuell och reproduktiv hälsa

I egen verksamhet: 
Region Kalmar län har länge arbetat för ökad jämställdhet 
och jämlikhet utifrån två perspektiv, invånarens och medar-
betarens. Som en av länets största arbetsgivare har Region 
Kalmar goda förutsättningar i arbetet med jämlikhet och 
jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv likväl som aktör 
med ansvar gentemot länets invånare i frågor inom hälso- 
och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional 
utveckling. Region Kalmar län för en kontinuerlig dialog 
med brukarorganisationerna, den enskilde och närstående. 
Dessa bjuds in till olika forum där de har inflytande och på-
verkansmöjligheter.
 Medarbetare ges förutsättningar att få, behålla och ut-
veckla den kompetens som behövs för att ge personer med 
funktionsnedsättning ett respektfullt bemötande samt för-
utsättningar att vara delaktiga i utformningen av sin egen 
vård och behandling enligt principen personcentrerad 
vård. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet 
att få en anställning eller erhålla arbetslivspraktik inom re-
gionen. Ungdomar med funktionsnedsättning ska erbjudas 
feriepraktikplats och praktikplats under utbildningstiden.

Aktiviteter under planperioden:
 � Samtliga basenhetschefer ska genomgå grundutbild-

ningen i jämställdhetsintegrering
 � Verka för att öka antalet anställda med lönebidrag
 � Region Kalmar län ska arbeta för möjliga åtgärder inom 

kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och likvärdig-
heten för personer med funktionsnedsättning

 � Framtagande av mångfaldsutbildning i samverkan med LNU
 � Utbildning till chefer och HR-funktionen i frågor som rör 

arbetsmiljö och likabehandling
 � Region Kalmar län ska på ett jämställt och jämlikt sätt till-

handahålla ändamålsenliga hjälpmedel utifrån kunskaps-
baserade och personcentrerade förskrivningar

 � Vid utformning av digitala tjänster och information i olika 
kanaler ska behoven för personer med olika funktions-
nedsättningar vägas in och blir tillgängliga för alla

 � Utbildning till HR-funktionen i frågor som rör arbetsmiljö 
och likabehandling

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Hbtq+- diplomeringar av verksamheter 12 st 
(2021)

st 30 50 70

Andel medarbete som genomgått 
mångfaldsutbildning

Framtagande av 
utbildning 2022

% 50 75 85

Antal utbildningstillfällen i arbetsmiljö och 
likabehandling

16 
(2021)

st 15 15 17
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Mål 4: Hållbar produktion och  
konsumtion
Region Kalmar län har en viktig roll i att bidra till omställ-
ningen till cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Skog, 
jord och hav är viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt och 
leva av. I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden 
som behöver vårdas. Dessa miljöer bidrar till att skapa för-
utsättningar för en bra livsmiljö för länets invånare. Länets 
grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en god kva-
litet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna. Vi 
ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid mins-
kade utsläpp av fosfor, kväve och förorenade ämnen till 
våra vatten. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan 
på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i ar-
betet. Region Kalmar län är länets största arbetsgivare och 
därmed en betydande aktör som beställare av varor och 
tjänster. Det innebär stora möjligheter att påverka genom 
exempelvis hållbar upphandling

Ur ett regionalt perspektiv:
Vi ska utveckla regionens bioekonomi och nyttja våra na-
turresurser effektivt och hållbart. Vi ska ha kunskap om 
och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Genom att 
upphandla produkter och tjänster tillsammans med kom-
muner och andra aktörer i länet, kan vi få ett bättre genom-
slag och större påverkan kring miljöförbättrande åtgärder 
såväl som sociala och ekonomiska aspekter

Aktiviteter under planperioden:
 � Slutföra metodutvecklingsprojektet Hållbar regional ut-

veckling samt använda resultaten i det fortsatta utveck-
lingsarbetet

 � Projektsamarbete för minskad vattenanvändning i industrin
 � Genomföra BSR-projektet WaterMan för att främja vat-

tenåteranvändning med fokus på den lokala nivån, i Kal-
mar län och runt Östersjön

I egen verksamhet:
Vid upphandling ska relevanta hållbarhetskrav ställas för att 
bland annat minska mängden miljö- och hälsoskadliga äm-
nen, minska klimatpåverkan samt avfallsmängderna. Pro-
dukter och varor ska vara fria från miljö- och hälsopåverkan-
de ämnen i enlighet med gällande kemikaliestrategi. Beslut 
om val av produkter och tjänster ska göras medvetet där 
robusthet och livscykelperspektiv med miljö- och klimat-
påverkan vägs in. Vi ska främja användningen av flergångs-
material i verksamheten och minska onödig användning av 
engångsmaterial som exempelvis handskar, skoskydd och 
förkläden. Systematisk uppföljning av miljökriterier ska gö-
ras i prioriterade avtal. Genom en cirkulär ekonomi främjas 
hållbar resursanvändning och en mer hälsosam miljö. 

Aktiviteter under planperioden:
 � Arbeta för att minimera mängden avfall generellt med 

ett särskilt fokus på matavfall
 � Återvinning av material och produkter ska öka genom 

tydligare krav vid upphandling/inköp
 � Möjlighet till cirkulär hantering av möbler i verksamheten 

ska utredas
 � Inom ramen för sydöstra sjukvårdsregionen ska samver-

kan ske kring cirkulära materialflöden för hjälpmedel och 
förkläden

 � Implementera handbok för klokare materialval som stöd 
för minskad klimatpåverkan och minska mängden avfall

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Mängden matsvinn ska minska 19,2 
(2020)

% 14 14 14

Andelen svenskproducerade livsmedel som 
köps in ska öka

65
(2020)

% 67 67,5 68

Andelen regionalt producerade livsmedel 
(inkl. angränsande län) ska öka

29 
(2020)

% 31 31,5 32

Vi ska öka andelen avfall som går till 
materialåtervinning vid våra sjukhus

34,2 
(2020)

% 34 35 36

Vi ska minska antalet basinstrument i en-
gångsutförande (sax, peang, pincett, nålfö-
rare 

13.280 
(2020)

st 11 950 10 625 10 000 

Vattenförbrukning ska minska 370
(2020)

l/kvm 380 370 360
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Mål 5: Minska klimatpåverkan och 
fossilberoende
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska 
minska, totalt sett och inom alla sektorer. Idag kommer de 
största utsläppen från jordbruk, transporter och energiför-
sörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. 
Vi ska arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt år 2030. 
Region Kalmar län ska vara en föregångare när det gäller 
att minimera utsläppen av växthusgaser i egen verksamhet.

Ur ett regionalt perspektiv:
Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att kombi-
nera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Utgångspunkten 
är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av klimatgaser, en 
effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som 
bidrar till hållbar utveckling. Samtidigt måste vi också börja an-
passa samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer 
och extrema vädersituationer.

Aktiviteter under planperioden:
 � Tillsammans med Länsstyrelsen samordna arbetet inom 

Klimatsamverkan Kalmar län
 � Genomföra handlingsprogrammet för en fossilbränslefri 

region tillsammans med länets aktörer
 � Samverkan med näringsliv för en trygg elförsörjning i länet 

I egen verksamhet:
Arbete med att minska koldioxidutsläppen från egen verk-
samhet ska fortsätta i enlighet med gällande klimatstrategi. 
 Målet är att minska utsläppen med 80 procent till 2030 uti-
från basåret 2012. Till 2040 ska Region Kalmar läns nettoutsläpp 

av växthusgaser vara noll. Målet omfattar koldioxidutsläpp från 
el och värme, tjänsteresor, ambulanstransporter, busstrafik, 
köldmedia, avfall och lustgas. Genom att minska den totala 
energianvändningen för fastigheter, verksamheter och trans-
porter ska Region Kalmar län visa vägen för en resurseffektiv 
verksamhet och vara en föregångare i att minimera utsläppen 
av växthusgaser. Vårt arbete med att samhällsbetalda resor ska 
vara fria från fossila bränslen fortgår och vi klimatkompenserar 
för våra flygresor. Klimatkompensationen används för att på-
skynda omställningen med olika insatser som bidrar till mins-
kade koldioxidutsläpp, såväl direkta som indirekta. Klimatkom-
pensationen ligger fast i nivån för 2021. Den klimatpåverkan 
som verksamheten direkt och indirekt orsakar ska förebyggas 
genom minskad konsumtion, bra produktval och förnybara  
material. 

Aktiviteter under planperioden:
 � Nyttja det digitala för ett minskat resande både i tjänst 

och för patient
 � Optimera fordonsflottan baserat på leasing, lång- resp. 

korttidshyra för att anpassa antalet fordon efter behov 
och säsong

 � Övergå till kärl i återvunnen plast för vårdens specialavfall
 � Ställa krav på fossilfria samhällsbetalda resor i samband 

med upphandling. Omfattar ambulanser, budbilar, gods-
transporter m.m.

 � Lokaluppvärmning av egna byggnader är förnybar och 
vi ska verka för att även inhyrda externa lokaler ska vara 
fossilfria

 � Ta fram underlag gällande klimatdeklarationer för bygg-
nader för att på sikt kunna sätta klimatmål för byggnation

 � Planering och utbyggnad av laddinfrastruktur

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Mängden koldioxidutsläpp inom Region 
Kalmar läns verksamheter ska minska 

67 
(2020)

% 70 73 75

Utsläpp av lustgas ska minska 3 011
(2020)

kg 2 500 2 450 2 400

Koldioxidutsläppen från inköpta livsmedel ska 
minska  

1,96
(2020)

kg CO2-ekv / kg 
livsmedel

1,94 1,93 1,92
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Mål 6: Hållbar byggnation och 
stadsbildning
Genom ökad samverkan mellan regionalt utvecklingsarbete 
och lokalt översiktsplanerarbete vill Region Kalmar län till-
sammans med länets kommuner och övriga aktörer skapa 
bättre förutsättningar för att uppnå en hållbar samhällspla-
nering enligt den regionala utvecklingsstrategin. Vi behö-
ver anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre 
temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda 
vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Våra 
fastigheter och lokaler ska vara miljömässigt och hälsomäs-
sigt sunda. I samband med ny- eller ombyggnation tar vi där-
för hänsyn till materialval, resursförbrukning, effektiv logistik 
och biologisk mångfald för en hälsosam och läkande miljö.

Ur ett regionalt perspektiv:
Vi behöver samverka inom och utanför länet för att hitta mil-
jömässigt hållbara lösningar. Vi behöver också åstadkom-
ma korta och tidssäkra restider längs de stråk där människ-
or färdas mellan hemmet och arbetet eller fritidsaktiviteter. 
Då krävs förbättrade, effektiva och fossilbränslefria trans-
porter. Näringslivets konkurrenskraft är i hög grad också 
beroende av såväl effektiva godstransporter som en ökad 
tillgänglighet. Genom en utbyggd digital infrastruktur ökar 
vi attraktiviteten såväl som den sociala sammanhållningen 
i länet.

Aktiviteter under planperioden:
 � Etablerande av en varaktig mötesplats för regional och 

översiktlig planering samt framtagande av kunskapsun-
derlag gällande funktionella samband inom Kalmar län 
och över länsgräns

 � Ökad samverkan mellan region, kommun och civilsam-
hälle för att stärka en hållbar samhällsplanering  

 � Samverkan kring insatser med syfte att förbättra land-
skapets förmåga att hålla kvar vatten och därmed minska 
konsekvenserna av framtida torka och vattenbrist med 
hänsyn till ett förändrat klimat

 � Ta fram kunskapsunderlag till grund för en sammanhål-
len fysisk planering 

I egen verksamhet:
Vi ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och 
hälsomässigt sunda och vi tar hänsyn till materialval, resurs-
förbrukning, effektiv logistik och biologisk mångfald för en 
hälsosam och läkande miljö. I samband med ny- eller om-
byggnation har vi krav på Miljöbyggnad nivå Silver. För fast-
igheter som genomgår ny- och ombyggnation ska använd-
ningen av produkter som innehåller ämnen med miljö- och 
hälsofarliga egenskaper, minska och om möjligt undvikas. 
Regionen avser att öka det egna byggandet i trä, vilket är 
ett sätt att minska koldioxidutsläppen jämfört med traditio-
nellt byggande.  
 Verksamheten och byggnaderna ska fortsätta att an-
passas och planera för god beredskap till de förändringar 
som ett varmare klimat innebär, såsom förändrat sjukdoms-
panorama, värmeböljor, skyfall och höjd havsnivå. Vi arbetar 
för hållbart byggande med infrastruktur som stödjer solceller, 
laddstolpar, samt vatten- och dagvattenhantering. Vi verkar 
för att samtliga fastigheter med regionfinansierad verksam-
het i möjligaste mån är tillgängliga och inkluderar alla. För 
att säkerställa tillgängligheten i nya projekt sker samverkan 
med representation från funktionhinderorganisationerna.

Aktiviteter under planperioden:
 � En ny strategisk plan samt tillhörande dokument för håll-

bart byggande och fastighetsförvaltning ska tas fram. 
Exempel är biologisk mångfald, grönytor, klimatanpass-
ning, återbruk, materialåtervinning, avfallshantering  

 � Energieffektiviseringar ska fortsätta enligt energieffekti-
viseringsplan 2030 

Mått Basår Enhet Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025

Antalet kvadratmeter sedumtak ska öka 5 031 
(2021)

kvm 5 200 5 300 5 400

Av ny- och ombyggnation ska minst 80 pro-
cent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus 

80
(2020)

% 85 90 92

Energiförbrukningen av el i våra egenägda 
fastigheter ska minska

80
(2020)

kWh/kvm 78 77 76

Energiförbrukningen för värme i våra egen-
ägda fastigheter ska minska 

90
(2020)

kWh/kvm 88 87 86

Den lokalt på fastigheterna egenproducerade 
förnybara elenergin ska öka

(2021) MWh 320 815 1000
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