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Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

 
  

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa   
 
Tid och plats 10:00-15:00, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar   
Beslutande 
 

Johanna Wyckman (L), ordförande  
Jonas Lövgren (M), vice ordförande  
Olle Hjertqvist (S) 
Matilda Wärenfalk (S) 
Ingegerd Petersson (C) 
Per-Inge Pettersson (C) 
 

Tjänstepersoner Johanna Schelin, hållbarhetschef  
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering 
Rickard Strandberg, distriktsidrottschef RF-SISU Småland, § 14 
Ulrika Ringström, verksamhetschef RF-SISU Småland, § 14 
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, § 15 
Karin Eriksson, familjebehandlare, Emmaboda kommun, § 15 
Johanna Vöks, miljösamordnare, § 16 
Mikaela Gustafsson-Essén, samordnare, § 18 
Tobias Facchini, miljösamordnare, § 19 
Thomas Bergfeldt, VD Kalmar Vatten AB, § 20 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 
 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 11-20  

 
  

Ordförande Johanna Wyckman (L)  

 
  

Justerare Jonas Lövgren (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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§ 11   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner föredragningslistan. 
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§ 12   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) till 
justerare. 
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§ 13   

Aktuellt inom hållbarhet och folkhälsa 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Schelin, hållbarhetschef, och Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar 
samhällsplanering, informerar om vad som är aktuellt inom Region Kalmar 
läns arbete med hållbarhet och folkhälsa, bland annat följande: 
- Hållbara halvtimmen, frukostseminarium, ska genomföras den 6 maj 

med tema barnrätt och den 3 juni med tema miljö 
- Biodrivöst, utbildning och dialog med kommuner och näringsliv kring 

synkade krav inför upphandling 
- Klimatbokslut 2021 
- Arbete med Verksamhetsplan hållbarhet 2023-2025, bland annat 

genomförs just nu en omvärldsbevakning 
- Uppstart för miljödialog och miljödiplomering på länssjukhuset och 

inom primärvården 
- Tillsynsbesök ska genomföras på länssjukhuset inom kort, gällande 

kemikalier 
- Miljörapporter som tas fram årligen för länets tre sjukhus  
- Framtagande av hållbarhetsguide för företagsstöd 
- Kursstart av Hälsan spelar roll i oktober-november. Kursen riktar sig till 

LSS-verksamheter. Region Kalmar län erbjuder kommuner i länet att 
delta i utbildningen 

- HBTQ+-diplomering ska ske av tre enheter i Högsby kommun, inom 
ramen för projektet Hållbar regional utveckling 

- Konferensen Barnfridsbrottet 1 år arrangeras av Region Kalmar län och 
Länsstyrelsen den 13 september 

- Projektansökan gällande WaterMan ska skickas in i slutet av april. 
Projektet kommer att ha fokus på vattenåteranvändning och 
vattenfördröjande åtgärder för att minska sårbarheten för framtida 
klimatförändringar 

- Uppstart av projektet Företagens roll och möjligheter för att förebygga 
vattenbrist inom Kalmar län  

 

4Comfact Signature Referensnummer: 1338636



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-04-13 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 14   

Information från RF-SISU 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Rickard Strandberg, distriktsidrottschef, och Ulrika Ringström, 
verksamhetschef, informerar om RF-SISU och arbetet som pågår inom 
Kalmar län. 
 
RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och SISU 
Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. RF-SISU:s uppdrag är att 
stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och 
specialdistriktsförbund.  
 
I Kalmar län finns 585 idrottsföreningar, 327 av dem har barn- och 
ungdomsverksamhet. Föreningarnas verksamheter har påverkats av 
pandemin på olika sätt. Ett antal idrotter har tappat över 30 % av sina aktiva 
barn och ungdomar. Ett långsiktigt återstartsarbete som kommer att pågå 
under en lång period är att få tillbaka samt rekrytera nya aktiva, men även 
ledare. 
 
RF-SISU Smålands idrottskonsulenter genomför årligen besök i 
kommunernas idrottsföreningar. Målgruppen kan vara styrelser, sektioner/ 
kommittéer och utbildningsansvariga. 2021 genomfördes totalt 947 
föreningsbesök i länet. 
 
Under 2021 har RF-SISU Småland varit ansvariga för att genomföra en 
satsning med målet att få fler idrottsföreningar att erbjuda fler kvinnor i 
åldern 20-30 år idrott utifrån deras villkor och önskemål. 
 
Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljats extra anslag för att mildra 
negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela 
landet och underlätta uppstart av verksamhet. I Kalmar län har RF-SISU 
beviljat återstartsstöd för 28 föreningar hittills. 
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§ 15   

Kom igång-satsning i Emmaboda 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, samt Karin Eriksson, 
familjebehandlare Emmaboda kommun, informerar om Kom igång-satsning 
i Emmaboda som genomförts i samverkan mellan Region Kalmar län och 
Emmaboda kommun.  
Av tidigare regionplan framgår bland annat att regionen ska initiera nya 
arbetssätt och vägar för att förbättra invånarnas hälsa. För att utveckla 
välfärden och skapa ett socialt hållbart samhälle krävs aktiv och långsiktig 
samverkan mellan olika aktörer i och utanför länet. 
Målet med kom igång-satsningen i Emmaboda var att genomföra 3-4 insatser 
på familjecentraler för att höja kunskapen hos personal inom familjecentraler 
samt föräldrar till barn 0-6år, om vikten av att skapa rörelseglädje hos barn. 
Detta för att få fler barn och unga i rörelse, med föräldrarnas stöd och 
kunskap. 
Hösten 2021 var det kick off för satsningen i Emmaboda, med tema om 
rörelse och goda matvanor. Därefter har mödrahälsovården, 
barnhälsovården, öppen förskola och socialtjänsten fortsatt med 
hälsofrämjande aktiviteter. I Emmaboda kommun finns nu utökad 
samverkan mellan socialtjänsten, kultur, fritid samt folkhälsa. Genom 
samverkan har också nya gemensamma teman för fortsatt arbete växt fram. 
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§ 16     

Hållbara materialval 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Vöks, miljösamordnare, informerar om Region Kalmar läns arbete 
med hållbara materialval.  
Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett projekt gällande hållbar 
användning av förbrukningsmaterial. Målet är att med gemensamma krafter 
vidta åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som regionerna har 
gemensamt när det gäller förbrukningsmaterial kopplat till klimat, sårbarhet 
och ekonomi. 
Projektet ska leda till byte till mer förnybara/återvunnet material samt att 
minska onödig användning av engångsmaterial. Det ska också leda till att 
öka användning av flergångsmaterial istället för engångsmaterial och 
förbättrad kunskap kring hur miljöeffekter kan följas upp. 
Johanna informerar om arbetet med följande tre delmål, kopplat till 
projektet: 
1. Hållbara produkter på avtal 
2. Minska onödig användning av engångsmaterial 
3. Medvetna val där robusthet, livscykelperspektiv med miljö- och 
klimatpåverkan vägs in i beslut 
Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit fram en vägledning för klimathänsyn 
vid val av förbrukningsartiklar, som kommer att kommuniceras ut till 
berörda. 
Inom regionen pågår också ett arbete med framtagande av handbok för 
klokare materialval, som guide till en klimatsmart användning av 
förbrukningsprodukter i vården. Det har också genomförts inventeringar av 
verksamheter med frågor om bland annat engångs- och flergångsprodukter, 
sterilisering och rengöring samt inköpsrutiner. Information ges om 
övergripande resultat från inventeringen. 
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§ 17   

Mål 16 Agenda 2030, Fredliga och inkluderande 
samhällen 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Johanna Schelin, hålbarhetschef, informerar om mål 16 i Agenda 2030; 
Fredliga och inkluderande samhällen. Utifrån detta arbetar Region Kalmar 
län bland annat med beredskapsplanering. En god beredskapsplanering 
innefattar exempelvis krisberedskap, planering för civilt försvar, bra 
säkerhetsskydd samt säkerhet i arbetsmiljön. Information ges om Region 
Kalmar läns arbete med beredskapsplanering. 
Region Kalmar län har en god beredskap med planer, riktlinjer och instruktioner 
för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Målet är en robust 
organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även vid omfattande 
oväntade händelser, höjd beredskap och ytterst krig.  

Informationssäkerhetsarbetet har under året innefattat genomförd översyn av 
styrande dokument samt fastställande av styrande dokument. Utmaningar 
inom säkerhetsområdet är bland annat beteendeförändring och ökad 
medvetenhet, samt det världspolitiska läget. 
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§ 18   

Barnrätt 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Mikaela Gustafsson-Essén, samordnare, informerar om barnkonventionen 
och Region Kalmar läns arbete med barnrätt. 
Barnkonventionen förklarar bland annat vilka som är barn, vad barn har för 
rättigheter samt vilket ansvar staterna har. 
2021 genomförde Region Kalmar län en väsentlighetsanalys, där invånarna 
fick svara på olika frågor. Social hållbarhet noterades som en viktig fråga 
hos invånarna, och inom detta område lyftes särskilt vikten av att vid varje 
beslut gällande barn säkerställa att hänsyn tas till varje barns bästa. 
Barnkonventionen anger barnets lagstadgade rättigheter, men regionen lyfter 
också barnrätten i olika styrande dokument så som regionala 
utvecklingsstrategin, regionplanen samt Verksamhetsplan hållbarhet. Av 
Verksamhetsplan hållbarhet 2021-2023 framgår bland annat mål om varje 
barns bästa, med olika aktiviteter som ska genomföras under planperioden. 
Information ges också om stödmaterial som finns i Region Kalmar län, 
kopplat till barnrätt samt kommande insatser som ska genomföras inom 
området barnrätt. 
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§ 19   

Vatten i Kalmar län- möjligheter och utmaningar 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Tobias Facchini, miljösamordnare, informerar om Region Kalmar läns arbete 
med vatten. Av regionens styrande dokument, regionplanen och regionala 
utvecklingsstrategin, framgår vikten av att arbeta aktivt för vatten av bra 
kvalitet och god tillgång. 
Tänkbara förändringar av vattentillgången presenteras med 
avrinningsförändringar i vattendragen från slutet av 1900-talet till slutet av 
2000-talet, som bygger på ett scenario där utsläppen av växthusgaser 
fortsätter att öka under hela seklet. Östersjön är en värdefull vattenresurs och 
ett levande hav som kan leverera ett stort antal ekosystemtjänster. Det är 
höga utsläpp av miljöutgifter och näringsämnen i Östersjön samtidigt som 
det är lång omsättningstid, vilket medför ett sårbart innanhav. 
Information ges om de nätverk som Region Kalmar län medverkar i, kopplat 
till vattenfrågan. Regionalt medverkar regionen i Kalmar läns 
kustvattenkommitté och Kalmarsundskommissionen. Internationellt ansvarar 
Region Kalmar län för sekretariatet i ERB Water core group.  
Information ges också om kommande projekt så som WaterMan och 
Vattensymbios i Vimmerby. Ansökningarna för dem ska skickas i april. 
Det pågår också just nu ett projekt om företagens roll och möjligheter att 
förebygga vattenbrist i Kalmar län. Målet är att skapa incitament för företag 
att spara vatten samt utveckla stöd till företagen för att genomföra 
vattenbesparande åtgärder. 
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§ 20   

Information om nya Kalmarsundsverket 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Thomas Bergfeldt, VD Kalmar vatten AB, informerar om nya 
Kalmarsundsverket. 
Inom Kalmar Vatten AB pågår arbetet med Kalmars nya reningsverk 
Kalmarsundsverket, ett kretsloppsverk. Det nuvarande reningsverket stod 
färdigt för mer än 50 år sedan och har därefter byggts till i etapper. Det är 
inte längre hållbart att renovera reningsverket. För att vara rustade för 
framtida krav och ökande kapacitet när staden växer finns behov av ett nytt 
reningsverk.  
Det nya reningsverket kommer att vara ett driftsäkert och hållbart 
kretsloppsverk. Med det nya kretsloppsverket kommer bland annat utsläppen 
av kväve och fosfor att minska med minst 35 % jämfört med idag, för att 
möta de skärpta utsläppskraven i miljötillståndet. Upp till 80 % av vattnet 
kommer också att renas för återanvändning. 
Det nya reningsverket planeras att vara i drift år 2026.  
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