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Johanna Wyckman (L), ordförande 
Jonas Lövgren (M), vice ordförande   
Matilda Wärenfalk (S), deltar §§ 46-51 
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Christian Forssell, samhällsplanerare, 53 § 
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§ 46   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner föredragningslistan med 
följande ändring: 
Punkt 9, HBTQ-diplomering i verksamheter utgår. 
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§ 47   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 48   

Aktuellt inom hållbarhet och folkhälsa 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Vöks, miljösamordnare, och Anna Soltorp, basenhetschef hållbar 
samhällsplanering, informerar om vad som är aktuellt inom Region Kalmar 
läns arbete med hållbarhet och folkhälsa redovisas, bland annat följande:  

• Framtagande av verksamhetsplan Hållbarhet 2022-2024 

• Ett frukostseminarium, hållbara halvtimmen, genomfördes den 26 
augusti. Nästa frukostseminarium är den 28 oktober gällande hållbara 
livsmedel. 

• Framtagande av årshjul för kompetenspåfyllnad för hållbarhetsombud 

• Handbok för klokare materialval ska tas fram tillsammans med övriga i 
sydöstra sjukvårdsregionen 

• Priotrappa för inköpare gällande materialval 

• Skyfallskartering av länets sjukhus  

• Uppdatering klimatstrategi 

• Agenda 2030-råd den 29 oktober 

• Forum för strategisk upphandling 

• Digital utbildning för blåljuspersonal som möter suicidnära personer 

• Uppstart av arbetsgrupp för att ta fram länsövergripande rutiner för 
efterlevandestöd vid suicid 

• Gemensam dag den 28 oktober för funktionshinderrådets presidier med 
tema hälsa och tillgänglighet 

• Satsning på bred kompetensutveckling gällande vårdens ansvar för 
våldsutsatta och barn som bevittnar våld 

• Fortsatt HBTQ-diplomering under hösten 
Anna Soltorp informerar också om arbetet med aktualisering av den 
regionala utvecklingsstrategin. Aktualiseringen har bland annat inneburit 
uppföljning av indikatorer, analys av post-corona, konkretisering med ett par 
målformuleringar till de fyra prioriterade utvecklingsområdena samt 
tydligare koppling till hållbarhetsmålen. Remisstiden kommer att vara 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-30 

 
 

 

 

januari-mars 2022, för vidare beslut om aktualiserad regional 
utvecklingsstrategi november-december 2022. 
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§ 49   

Vårdförlopp suicid 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Cecilia Gamme, folkhälsoutvecklare, informerar om Region Kalmar läns 
arbete med vårdförlopp suicidprevention. Region Kalmar län är det första 
länet i Sverige som i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram 
ett vårdförlopp för suicidprevention. Syftet är att det ska leda till en mer 
sammanhållen vårdkedja med säkrare vårdövergångar och bättre möjligheter 
att följa upp samt upptäcka och arbeta förebyggande med suicidnära 
patienter.  
Beslutet att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention togs i början av 
2017, mot bakgrund av att Kalmar län sedan flera år tillbaka haft en högre 
förekomst av suicid jämfört med övriga riket. Målsättningen är att halvera 
antalet suicid i länet till år 2025. Vårdförloppet har testats i en pilot i norra 
Kalmar län sedan 2019. I januari 2021 utökades piloten till södra Kalmar län. 
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§ 50  Ärendenummer RS 2020/1265 

Utredningsuppdrag 21/01 - Redovisa en plan för en 
robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad 
kapacitet i vården 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Vöks, miljösamordnare, informerar om utredningsuppdrag gällande 
att redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka 
antalet flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården. I 
enlighet med Regionplan 2021-2023 ska en plan tas fram för en robust 
materialförsörjning, med syfte att minska sårbarheten i händelse av kris. 
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion, även 
vid omfattande och oväntade händelser. 
Förslaget i delredovisningen är att den av regionstyrelsen tidigare beslutade 
klimatkompensationen på 1,2 miljoner kronor fördelas mellan de tre 
sterilcentralerna baserat på antal kunder. Beställning av de utvalda 
basinstrumenten av flergångsutförande samt suturset görs av 
sterilcentralerna. Användningen av engångsintrument följs parallellt upp. 
Fortsatt ska det identifieras produkter i engångsutförande som kan ersätta 
flergångsprodukter. 
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§ 51   

Väsentlighetsanalys agenda 2030 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Mikaela Gustafsson-Essén, trainee, informerar om väsentlighetsanalys som 
har gjorts av Region Kalmar län, med koppling till Agenda 2030. Ett urval 
av Region Kalmar läns främsta intressenter har hörts genom enkät, gällande 
vad de anser att regionen bör prioritera i arbete med hållbarhet. Målgruppen 
för enkäterna var medarbetare inom Region Kalmar län och invånare i Kalmar 
län. Syftet med väsentlighetsanalysen var att skapa ett underlag som kan 
fungera vägledande i prioriteringen av Region Kalmar läns hållbarhetsarbete. 
Underlaget har också skapats för att bidra till att höja kvaliteten i 
hållbarhetsredovisningen genom att utröna vad intressenterna vill läsa om i 
redovisningen. För att skapa ett vägledande underlag för prioriteringen har 
undersökningen även omfattats om det finns områden som enligt Agenda 
2030 och de 17 globala målen är av vikt att prioritera, men som har en svag 
koppling till de dokument som beskriver länets och Region Kalmar läns 
prioriterade områden.  
För att möta syftet att skapa ett underlag som kan användas för att stärka Region 
Kalmar läns hållbarhetsredovisning hördes även Region Kalmar läns beredning 
för hållbarhet och folkhälsa. 
Slutsatserna av väsentlighetsanalysen är bland annat att en stor andel av 
intressenterna anser att det är mycket viktigt att Region Kalmar län arbetar 
för en hållbar utveckling, särskilt med social hållbarhet, och att två globala 
mål saknar koppling i ett av dokumenten. 
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§ 52   

Börja med barnen, En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Emmy Ahlstedt, samordnare, informerar om delbetänkandet Börja med 
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, som Region 
Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över. Utredningen om en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att 
föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar 
förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I 
uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa. 
Information ges om de förslag och bedömningar som presenteras i 
utredningen samt innehållet i Region Kalmar läns yttrande. 
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§ 53   

Planera för rörelse 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, och Christian Forssell, 
samhällsplanerare, informerar om Planera för rörelse. 
Folkhälsan är en stor utmaning. Trots att samhällsutvecklingen har gjort att 
människor lever längre och mår bättre, ökar andelen hälsoproblem som 
orsakas av levnadsvanor. De största folkhälsoproblemen är tydligt kopplade 
till att människor rör sig för lite. Levnadsvanorna är individuella, men de 
påverkas av hur livsvillkoren i samhället ser ut. En viktig del i detta är hur 
den byggda miljön är utformad och strukturerad eftersom den påverkar och 
styr vardagsliv och levnadsvanor.  
Information ges bland annat om vikten av fysisk aktivitet för hälsa och 
välbefinnande och hur den byggda miljöns utformning kan stödja ett fysiskt 
aktivt vardagsliv.  
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§ 54  Ärendenummer RS 2021/381 

Svar på granskning från regionrevisorerna - Rapport 
översiktlig basgranskning beredning för hållbarhet och 
folkhälsa 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa antar redovisat svar över 
regionrevisorernas granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa.  

Bakgrund 
Regionrevisorerna har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län.  
Regionrevisorerna lämnar tre rekommendationer till beredningen för 
hållbarhet och folkhälsa. Nedan redovisas svar på revisorernas 
rekommendationer:  

• att utveckla och konkretisera på vilket sätt beredningen avser att följa 
utvecklingen inom sitt uppgiftsområde med koppling till regionplanen  

• att initiera ett arbete med att se över hur beredningen ska bidra till att 
stärka kvaliteten i regionfullmäktiges beslutsfattande inom sitt 
uppgiftsområde, i syfte att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett 
förtydligat uppdrag  

• att i högre utsträckning bereda fullmäktiges långsiktiga strategier och 
behandling av remisser från regionstyrelsen  

Svar 
2022 är valår och en ny mandatperiod kommer att påbörjas. I samband med 
detta kommer en parlamentarisk översyn av den politiska organisationen att 
genomföras. Rekommendationen kommer att tas med i det arbetet.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021 
2. Missivbrev basgranskning av beredningen för hållbarhet och folkhälsa 

2020 
3. Rapport översiktlig basgranskning beredningar 2020 
  
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 55  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa fastställer sammanträdesdatum för 
2022 till 11 februari, 13 april, 14 juni, 15 september och 9 december.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2022 för beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
är följande: 
11 februari 
13 april 
14 juni 
15 september 
9 december 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2021 
 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län 
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