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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
Tid och plats
Beslutande

10:00- 14:30
Johanna Wyckman (L), ordförande
Jonas Lövgren (M), vice ordförande, §§ 27-33
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Ingegerd Petersson (C)
Per-Inge Pettersson (C)
Johnny Svedin (SD)

Tjänstepersoner

Johanna Schelin, hållbarhetschef
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, § 32
Antje Schreyer, EU-samordnare, § 33
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, § 34
Britt Axelsson, sjuksköterska, § 34
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, §§ 35-36
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Övriga

Linda Fleetwood (V), regionråd med närvarorätt
Åsa Selander, projektledare Samverkansplattform Kalmar län, § 30
Edvin Arnby-Machata, ordförande Idéburna Nätverket Kalmar län, § 30

Justering

Sker digitalt.
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Johanna Wyckman (L)
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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 27
Godkännande av dagordning
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner dagordningen.
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§ 28
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Ingegerd Petersson (C) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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Datum

2021-04-29
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 29
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:














Hållbara halvtimmen –frukostseminarium, anordnas av Region Kalmar
län och syftar till ökad kunskap, engagemang samt reflektion över hur
det arbetas med hållbarhet.
Intressentanalys och väsentlighetsanalys kopplat till Agenda 2030. Enkät
kommer att skickas till invånare och medarbetare för att utröna vilka
hållbarhetsmål som är viktiga.
Det är aktuellt med klimatbokslut 2020, beredningen för en särskild
föredragning om detta under dagens sammanträde.
Arbete pågår med robust cirkulär materialförsörjning, ett uppdrag enligt
regionplanen. Redovisning av uppdraget kommer att ske i höst.
Periodisk besiktning ska göras enligt lag. Extern genomlysning av
sjukhusen ska göras av besiktningsman (görs var tredje år).
Genomlysning kommer att ske av bland annat verksamhet, egenkontroll,
miljö och drift.
Det arbetas med fortsatt utveckling av avfallshanteringen, nästa steg är
plockanalyser för att utröna vad som går fel vid sortering.
Fler laddstolpar har installerats sedan föregående sammanträde med
beredningen.
Interna och externa revisioner kommer att genomföras, för regionstaben
kommer det bland annat att beröra barnkonventionen, barnrätt,
riskanalyser och avvikelsehantering.
Rekrytering har skett av projektledare och digital coach till projekt
Hållbar Regional Utveckling (digitalisering).
Det arbetas med att undersöka möjligheten att testa konceptet ”Hälsan
spelar roll”- ett program för att stärka hälsa hos personer inom LSSverksamhet.
Det är aktuellt med ett nytt nationellt vårdprogram: Ohälsosamma
levnadsvanor – prevention och behandling. Bland annat
folkhälsoutvecklarna ska se över hur regionen kan ta sig an detta.
I media och i olika debatter har våld i nära relationer uppmärksammats
på sistone. Det arbetas med en sammanslagning av olika handlingsplaner
(Våld i Nära relationer, Jämställdhetsintegrering och Könsstympning),
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arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska arbetas in i den nya
planen.
--Föredragande
Johanna Schelin, hållbarhetschef
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering
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§ 30
Samverkansplattform Kalmar län
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Åsa Selander, projektledare och Edvin Arnby-Machata, ordförande i
Idéburna Nätverket Kalmar län, informerar om samverkansplattform Kalmar
län. Syftet med samverkansplattformen är att det ska resultera i en hållbar
struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen
och offentlig sektor. Plattformen ska sedan kunna användas inom många
olika områden där samverkan är betydelsefull.
Redogörelse sker för förslag på regional överenskommelse som arbetats
fram under 2020. Under 2021 har Idéburna Nätverket Kalmar Län bildats
som paraplyorganisation för idéburen sektor i länet.
--Föredragande
Åsa Selander, projektledare
Edvin Arnby-Machata, ordförande i Idéburna Nätverket Kalmar län
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§ 31
Klimatbokslut
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar om Region Kalmar läns
klimatbokslut. Klimatbokslut har tagits fram varje år sedan 2012,
mätmetoden utgår ifrån en internationell standard. Information ges om
avgränsningar och metodik, samt fördelningen per utsläppskälla.
Beredningen får också information om utvecklingen från 2012-2020. Sedan
2012 har utsläppen minskat med 67 %. Målet är en minskning med 80 % till
2040.
Redogörelse sker för nyckeltal för klimatarbetet inom Region Kalmar län
och vilka utmaningar som finns. De största utsläppen är indirekta utsläpp
(exempelvis förbrukningsvaror och livsmedel). Utsläpp från livsmedel har
ökat jämfört med tidigare. Det är en utmaning för verksamheterna att
beräkna åtgång av livsmedel till följd av pandemin.
Kalmar län har som mål att bli en fossilbränslefri region till 2030. Under
2020 har andelen fossilbränslefria fordon ökat i regionen.
Beredningen får också information om vilka aktiviteter som genomförs för
att ytterligare minska klimatpåverkan.
--Föredragande
Johanna Schelin, hållbarhetschef
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§ 32
Friluftslivets år
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, informerar om att Region Kalmar län
deltar i projektet ”Friluftslivets år” som leds av Svenskt Friluftsliv.
Det nationella uppmärksamhetsåret med friluftsliv har som syfte att öka
medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Det handlar om
att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv, samtidigt
som det är ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som
vill delta i arrangemanget. Forskning visar att friluftsliv och att vistas i
friluftsområden leder till positiva effekter på fysisk, mental och social hälsa.
Friluftslivets år innebär att i första hand arbeta med det enkla och tätortsnära
friluftslivet samt många med olika aktiviteter. Alla organisationer som deltar
genomför de aktiviteter som de tycker är bäst. All kommunikation bygger på
digital teknik och forskningsbaserad kunskap. Begreppet friluftsliv handlar
om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats - hälsa,
förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.
Region Kalmar län har bland annat följande aktiviteter:









Förankringsarbete hos chefer och medarbetare som uppmärksammas av
friluftslivets år.
Utskick och föreläsning om friluftslivets år
Inspirationsinlägg i sociala medier med ambasssadörer/friluftsprofiler
Tidningsreportage i personaltidningen Nerven
Under våren kommer alla föreningar och rörelsecoacher på skolor få ta
del av Region Kalmar läns Friluftsbingo.
Uppmärksamma Friluftslivets dag 29 april i regionens kanaler och
i media.
Under sommaren ges inspiration för att äta enkelt och hälsosamt i
naturen.
En digital kunskapsdag för SFI, Komvux och folkhögskolepersonal
planerad för hösten 2021 med syfte att medvetengöra på vilket sätt
friluftsliv kan integreras i undervisningen.

--Föredragande
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare
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§ 33
Cirkulär ekonomi
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Antje Schreyer, EU-samordnare, informerar om cirkulär ekonomi. Cirkulär
ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan
resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras
till naturens egna kretslopp.
Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett samverkansprojekt som
stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär
ekonomi. Projektet pågår hösten 2018 till sommaren 2021 och finansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och
Region Kalmar län, där Region Kronoberg är projektägare.
Linnéuniversitetet är samverkanspart och i projektet ingår även
Energikontor Sydost och Sustainable Småland.
Genom projektet erbjuds föreläsningar, workshops och kostnadsfri
utbildning och rådgivning. Deltagarna får genom aktiviteterna tillgång till
kunskap och inspiration, verktyg och stöd, mötesplatser för samverkan och
idéutveckling. Det kan medföra att näringslivet och offentligheten får ökad
förståelse för cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för
verksamhetsutveckling och regional utveckling. Målet är att verksamheterna
ska utvecklas och bli konkurrenskraftiga inom en cirkulär ekonomi.
--Föredragande
Antje Schreyer, EU-samordnare
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§ 34
Könsstympning/hedersvåld/våld i nära relationer
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, informerar om regionens arbete med
hedersvåld och våld i nära relationer. För närvarande har Region Kalmar län
tre olika handlingsplaner gällande våld i nära relationer,
jämställdhetsintegrering och könsstympning. I handlingsplanen för våld i
nära relationer finns en avgränsning att den inte ska täcka särskilda insatser
inom hedersrelaterat våld. De tre handlingsplanerna ska revideras under året
genom en sammanslagning, som också kommer att inkludera insatser för
hedersrelaterat våld.
År 2015 uppskattade Socialstyrelsen antalet könsstympade flickor och
kvinnor i Sverige till cirka 38 000. Sedan dessa siffror togs fram har Sverige
fått en kraftigt ökad invandring, bland annat från områden där
könsstympning av flickor och kvinnor praktiseras, vilket gör att antalet nu
troligtvis är högre.
Britt Axelsson, sjuksköterska, informerar om regionens arbete med
könsstympning. Hälso- och sjukvården är av betydelse när det gäller att
upptäcka, förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor.
Personal på alla vårdnivåer kan komma i kontakt med flickor och kvinnor
som varit utsatta för könsstympning. Information om lagstiftning, mänskliga
rättigheter och särskilt barns rättigheter samt konsekvenser av
könsstympning av flickor och kvinnor är viktiga beståndsdelar i ett
förebyggande arbete.
Region Kalmar län har antagit handlingsplanen Motverka könsstympning
samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och kvinnor. Syftet med
handlingsplanen är att motverka könsstympning av flickor och kvinnor samt
upptäcka och hjälpa utsatta för att bidra till att uppfylla de mål som regionen
fastställt för barnrättsarbetet och arbetet mot våld i nära relation samt har
anslutit sig till genom Agenda 2030.
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På Samarbetsportalen finns vårdriktlinjer gällande könsstympning, med
information och rutiner om att motverka, upptäcka och omhänderta
könsstympade flickor och kvinnor i Kalmar län.
--Föredragande
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare
Britt Axelsson, sjuksköterska
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§ 35
Remiss om regionalt miljömålsprogram
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om att Länsstyrelsen har
bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på revideringen av Kalmar
läns åtgärdsprogram för miljömålen. Det nuvarande åtgärdsprogrammet
gäller 2015-2020 och programperioden för det reviderade
åtgärdsprogrammet kommer att vara 2022-2027. Åtgärderna i programmet
ska ses som komplement till det miljöarbete som redan pågår eller planeras i
länets offentliga verksamhet, i näringslivet och bland ideella organisationer.
Förslaget till åtgärdsprogram beskriver hur det fortfarande är långt kvar för
att nå de flesta av målen. Utvecklingen för flera av miljömålen går åt fel håll.
Under de närmaste tio åren måste alla öka takten i arbetet för att nå
miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande
samhällsomställning som behöver göras. Länsstyrelsen konstaterar att
programmets åtgärder ensamma inte kommer att räcka för att nå
miljökvalitetsmålen i tid.
Carolina informerar om delar av innehållet i regionens yttrande. Region
Kalmar län instämmer i föreslagna prioriterade områden, men menar att
också vattenfrågor (kvalitet och kvantitet) bör ha högsta prioritet. Regionen
anser att tydligare resonemang kring urval av åtgärder samt prioriteringar
skulle vara önskvärt. Regionen anser att den ekologiska dimensionen ska
utgöra tyngdpunkten i länets regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Det
är av vikt att förhålla sig till sambanden mellan de tre
hållbarhetsdimensionerna.
Länsstyrelsen har föreslagit några huvudaktörer och medaktörer.
Redogörelse sker för de åtgärder som Region Kalmar län ser sig som
huvudaktör och medaktör för.
Remissyttrandet ska behandlas på regionala utvecklingsnämndens
sammanträde i maj, för vidare hantering i regionstyrelsen.
--Föredragande
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare
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§ 36
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region –
uppföljning
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Carolina Gunnarsson informerar om uppföljning av handlingsprogram för en
fossilbränslefri region. Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år
2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det
regionala utvecklingsarbetet. De regionala målen för detta arbete
sammanfattas under begreppet No Oil. Utgångspunkten är att arbetet ska
leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare
energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar
utveckling. Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att
kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Handlingsprogrammet
för en fossilbränslefri region redovisar gemensamma strategier, delmål och
prioriterade aktiviteter. Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global
fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora delar av internationella och
nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.
Inför sammanträdet har beredningen för hållbarhet och folkhälsa fått ta del
av dokument med redogörelse för uppföljning av handlingsprogrammet för
en fossilbränslefri region. Carolina informerar bland annat om de olika mål,
aktiviteter och exempel på utfall som framgår av uppföljningen.
--Föredragande
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare
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§ 37
Anmälningsärenden
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar anmälningsärendet till
protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärende anmäls till beredningen för hållbarhet och
folkhälsa:


Rapport översiktlig basgranskning beredning för hållbarhet och
folkhälsa, Regionrevisorerna (ärendenummer RS 2021/381)
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