
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-02-19 

 
  

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa   
 
Tid och plats 08:30-11.00, Keramikern, Regionhuset, Strömgatan 13/Distansmöte  
Beslutande 
 

 
Johanna Wyckman (L), ordförande 
Jonas Lövgren (M), vice ordförande, deltar på distans 
Lena Segerberg (S), deltar på distans 
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans 
Per-Inge Pettersson (C), deltar på distans 
Margreth Johansson (KD), deltar på distans 
Johnny Svedin (SD), deltar på distans 
 

Tjänstepersoner Johanna Schelin, hållbarhetschef, deltar på distans 
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering, deltar på distans 
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, deltar på distans 
Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring, deltar på distans 
Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare, deltar på distans 
Ida Waldem-Muhr, samordnare hållbarhet, deltar på distans 
Linda Fleetwood (V), regionråd med närvarorätt, deltar på distans 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-8  

 
  

Ordförande Johanna Wyckman (L)  

 
  

Justerare Jonas Lövgren (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-02-19 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner dagordningen. 
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Datum 
2021-02-19 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Aktuellt/på gång inom hållbarhet och folkhälsa 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Aktuellt inom Region Kalmar läns arbete med hållbarhet och folkhälsa 
redovisas: 

- Verksamhetsplan Hållbarhet 2021-2023 har tagits fram, information 
om detta tas upp på en egen punkt under sammanträdet. 

- Tillsynsbesök på Länssjukhuset aktualiseras, med fokus på energi. 
- Extern revision har genomförts på Oskarshamns sjukhus. 
- Läkemedelsbroschyr är översatt till fem språk. 
- Miljörapport på länets tre sjukhus ska tas fram.  
- Periodisk besiktning ska göras på länets tre sjukhus, gällande 

efterlevnad av miljöbalken. 
- Extern revision av Regionservice ska påbörjas. 
- Uppstart ska ske av processen Öppna jämförelser, där Region Kalmar 

län är med i arbetsgruppen. 
- Det planeras för nedmontering av dieseltank vid centralstationen. 
- Det pågår arbete med installationer av ytterligare laddplatser i länet. 
- I år genomförs en hållbarhetsredovisning av regionens sex 

målområden, i årsredovisningen. I den mån det är möjligt anpassas 
det efter global reporting initiatives (GRI) redovisningsprinciper. 
Rapporteringen utvecklas med obligatoriska nyckeltal och inkluderar 
intressenter. Efterlevnad av miljöbalken och försiktighetsprincipen 
kommer att redovisas.  

- Arbete med samverkan inom hållbar utveckling via Samverkan 
sydöstra sjukvårdsregionen redovisas. Exempel på 
samverkansprojekt som varit är giftfri sjukvård för barn samt hållbar 
användning av förbrukningsmaterial. Ett nytt samverkansprojekt som 
aktualiserats är produkter i fokus för minskad klimatpåverkan. 

- Med hjälps av medel från Tillväxtverket drivs fyra delprojekt kopplat 
till hållbar regional utveckling i Kalmar län. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-02-19 

 
 

- Den 1-2 mars är det biogaskonferens, med information om vad som 
händer inom biogasområdet. 

- Regionala utvecklingsförvaltningen kommer under våren att hålla ett 
antal digitala seminarier med olika teman kopplat till infrastruktur 
och transporter, för att skapa dialog och förmedla information. 

- Den 8 mars hålls ett seminarium (”Tillsammans”) med näringslivet 
kring länets behov av infrastruktur med fokus på tågtrafiken. 

- Tillsammans med Länsstyrelsen aktualiseras basutbildning 
Jämställdhetsintegrering med grundläggande kunskap om vad, hur 
och varför gällande jämställdhetsintegrering.  

- HBTQ-certifiering av åtta enheter planeras i vår, digital utbildning är 
på gång. 

- För att stödja god fysisk och psykisk hälsa i årskurs fyra har Region 
Kalmar län och Kommunförbundet ett samverkansprojekt, där boken 
Hjärnstark-junior av Anders Hansen kommer att delas ut till alla 
mellanstadieskolor. 

- Friluftslivets år 2021 är ett stort samarbetsprojekt mellan 
organisationer och personer som vill delta i en satsning som går 
under kampanjnamnet ”Luften är fri”. Samverkan sker mellan 150 
aktörer, där aktiviteter genomförs över hela Sverige. Friluftslivets år 
2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att 
vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. 

 
--- 

Föredragande 
Johanna Schelin, hållbarhetschef 
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering 
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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Verksamhetsplan hållbarhet 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Redogörelse sker för Verksamhetsplan hållbarhet för perioden 2021–2023, 
som nu är färdigställd. Verksamhetsplanen ska beskriva hur Region Kalmar 
län ska arbeta med hållbar utveckling utifrån fokusområden. Planen utgår 
från sex övergripande målområden med ett antal aktiviteter för att stödja 
arbetet. De övergripande målområdena är: 

 Främja hälsa 

 Varje barns bästa 

 Jämlikt och jämställt 

 Hållbar produktion och konsumtion 

 Minska klimatpåverkan och fossilberoende 

 Hållbar byggnation och stadsbildning 
 
Information ges om målområdena samt aktiviteter ur regionalt och internt 
perspektiv för respektive målområde.  
 
--- 

Föredragande 

Ida Waldem-Muhr, samordnare hållbarhet 
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§ 5   

Miljöredovisning, nyckeltal 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Redogörelse sker för de nyckeltal som presenteras i årsredovisningen 
(miljöredovisning). Goda resultat redovisas vad gäller vattenförbrukningen. 
Under åren har det bland annat arbetats med beteendefrågor och tekniska 
frågor för att minska vattenförbrukningen.  
Nyckeltal redogörs även gällande energiförbrukning, med goda resultat. En 
utmaning som finns är medicinskteknisk utrustning, som kräver mycket 
energi.  
 
Nyckeltal för antibiotikaförskrivning redovisas, minskning har skett över tid.  
 
Nyckeltal redogörs även gällande avfall. Mindre avfall 2020 noteras jämfört 
med tidigare år. Pandemin har dock medfört att farligt avfall har ökat. 
 
Nyckeltal miljö redovisas, med mål och utfall på de olika måtten. Bland 
annat noteras utveckling vad gäller minskning av CMR-kemikalier samt att 
mängden matsvinn har påverkats av pandemin. 
 
--- 

Föredragande 

Johanna Schelin, hållbarhetschef 
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§ 6   
Slutredovisning hållbara resor energimyndigheten 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län driver sedan 2019 ett uppdrag som heter Hållbart 
resande, som syftar till att regionen ska ställa om fordonsflottan till att köra 
enbart på fossilfria bränslen såsom el eller biogas. Region Kalmar län har 
tillsammans med andra offentliga organ en överenskommelse för att öka 
takten i länets energi- och klimatarbete. Regionen har också som internt mål 
att se över och reducera fordonsflottan med från 300 fordon till 225, samt 
skapa förutsättningar för att kunna resa och mötas på ett mer hållbart vis. 
 
Redogörelse sker för aktiviteter som genomförts för att nå målen bland annat 
genom ökad andel videomöten, uppdaterad reseriktlinje, infrastruktur för 
elbilar, införande av bildelning samt ökad andel tjänsteresor med 
kollektivtrafik. 
 
Utfall gällande omställning till fossilfria bilar 2020 redovisas. Målet var 225, 
utfallet blev 197 fossilfria.  
Även utfall av övriga aktiviteter inom uppdraget redovisas, bland annat: 
 Andel videomöten har ökat 
 Ny mötes- och reseriktlinje  
 Utredning av resemönster 
 Bildelning 
 Dekalerat 46 bilar (tillsammans-hjärtat) 
 Utbildning av hållbarhetsombud, som blir förlängd arm ut i 

verksamheten för att sprida budskapet. 
 
--- 

Föredragande 

Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare  
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§ 7   

Projekt YAM 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
För att främja psykisk hälsa och förebygga suicidförsök bland länets 
högstadieelever, har fem av länets kommuner (Nybro, Högsby, Västervik, 
Emmaboda och Kalmar) i samverkan med Region Kalmar län utbildat 
medarbetare i den evidens- och klassrumsbaserade metoden YAM  
(YouthAwareofMental Health). 
YAM främjar till exempel förståelse, tolkning och hantering av egna känslor. 
Ämnen relaterade till psykisk hälsa och ohälsa utforskas och information ges 
om var hjälp finns att få. Eleverna får information om hur varningssignaler 
kan upptäckas hos en själv men också hos vänner.  
Det är totalt fem lektionstimmar uppdelat på tre veckor med rollspel, 
diskussioner, elevhäften och presentationer. I projektet är det alltid två vuxna 
per klass, varav minst en är utbildad YAM-instruktör. 
Redogörelse sker för resultat från regional utvärdering av YAM. 
 
--- 
Föredragande 
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare 
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§ 8   

Högsbyprojektet 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har, med medfinansiering från Tillväxtverket, startat ett 
tvåårigt pilotprojekt för att på ett bättre sätt anpassa regionala satsningar 
efter lokala behov i delar av länet som inte har en stark tillväxt. Skillnaderna 
inom Kalmar län är stora och ökande vilket medför att olika delar av länet 
har olika förutsättningar att utvecklas. Detta leder till en tudelad utveckling i 
länet och ojämlika livsvillkor för företag men också invånare. 
 
Högsby kommun är pilotkommun för projektet då denna kommun är en av 
länets kommuner som har störst utmaningar och dessutom visat intresse för 
att vara med i projektet. Högsby kommun har tillsammans med Region 
Kalmar län identifierat sju områden som anses extra viktiga för den framtida 
utvecklingen i Högsby. 
 
Syftet med projektet är att på sikt skapa likvärdiga förutsättningar för 
utveckling i hela länet samt jämlika villkor till god hälsa, utbildning och 
egen försörjning oavsett var man bor i länet. I pilotprojektet ska nya 
arbetsmetoder och organisering provas samt insatser samplaneras, vilket sker 
genom en nära samverkan med lokala aktörer, näringsliv och civilsamhällets 
organisationer. Förhoppningen är att det nya arbetssättet blir framgångsrikt 
och kan tillämpas inte bara i Region Kalmar län utan också i andra regioner 
och i samverkan mellan regioner. 
 
--- 
Föredragande 

Karin Ekebjär, samordnare besöksnäring 
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