
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
  

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa   
 
Tid och plats 10:00-15.55, Ölands folkhögskola, Skogsby, 386 93, Färjestaden 
Beslutande 
 

Johanna Wyckman (L), ordförande, §§ 32-42 
Jonas Lövgren (M), vice ordförande, (ordförande § 43) 
Olle Hjertqvist (S) 
Lena Segerberg (S) 
Matilda Wärenfalk (S), §§ 32-41 
Ingegerd Petersson (C) 
Per-Inge Pettersson (C) 
Margreth Johansson (KD) 

 
Övriga närvarande 

 
Johanna Schelin, hållbarhetschef 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering  
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, §§ 35-37 
Johanna Vöks, miljösamordnare, § 38, deltar digitalt 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, § 39 
Tobias Facchini, miljösamordnare, § 40 
Elin Stenberg Brate, hållbarhetsombud och lärare på Ölands folkhögskola, § 42 
Håkan Johnsson, VD på Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, § 43 
Agnes Savetun, regionsekreterare, §§ 32-42 
Vilma Dahlgren, regionsekreterare, §§ 32-42 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 32-43  

 
  

Ordförande Johanna Wyckman (L), §§ 32-42  

 
Jonas Lövgren (M), § 43  

Justerare Olle Hjertqvist (S)    
  
Sekreterare Vilma Dahlgren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-15 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 32    

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner föredragningslistan.  
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§ 33   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Olle Hjertqvist (S) till 
justerare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-15 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 34    

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: 

• Region Kalmar läns kemikaliestrategi ska ses över under hösten  
• Dialog förs med förvaltningarna gällande Verksamhetsplan 

hållbarhet 2023–2025 
• Utveckling av en hållbarhetsredovisning med utgång i principerna för 

hållbarhetsredovisning i Global Reporting Initiative  
• Hållbara halvtimmen, frukostseminarium, kommer genomföras under 

hösten 
• Omcertifiering av Diagnostiskt Centrum 
• Miljötillstånden för sjukhusen i Region Kalmar län ska ses över, med 

start på Kalmar länssjukhus. I framtiden kommer ett miljötillstånd 
inte krävas, i stället görs en anmälan om hur miljökraven uppfylls 

• Arbete med att miljödiplomera primärvården 
• Hållbarhetsombudsdagar planeras till hösten 
• Arbete med suicidprevention genom instruktörsutbildning i Mental 

Health First Aid, workshops, utvärdering av handlingsprogram 
suicidprevention och en suicidpreventiv konferens den 26 oktober 

• Samarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen om fysisk aktivitet på 
recept och tobak 

• Rekrytering av hälsolots till Högsby pågår 
• Föreläsningsserie om samverkan mellan offentlig myndighet och 

civilsamhälle för att stärka medborgardialogen 
• Arbete med resultatet av ungdomsenkäten LUPP tillsammans med 

kommunförbundet och Högsby kommun. Elever bjuds in att delta 
genom workshops 

• Arbete med landsbygdskontor i Emmaboda och Oskarshamn 
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§ 35    

Uppdatering av handlingsplanen för 
livsmedelsstrategin 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om uppdateringen av 
Region Kalmar läns handlingsplan för livsmedelsstrategin.  
Livsmedelsstrategin innehåller mål, strategier och framgångsfaktorer vilka 
har antagits av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar 
län. Mål, strategi och framgångsfaktorer i strategin kommer att bevaras, men 
aktiviteterna i den tillhörande handlingsplanen kommer uppdateras.  
Carolina presenterar förslag till prioriterade aktiviteter för den uppdaterade 
handlingsplanen: 

• Förnyelse, forskning och innovation 

• Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

• Trygg livsmedelsförsörjning 

• Regional matidentitet och måltidsupplevelser 

• Genomför tillsammans 
I uppdateringen av handlingsplanen har flera omvärldsfaktorer spelat in, 
däribland Agenda 2030, EU:s Gröna giv och livsmedelsstrategi Från jord till 
bord samt Sveriges nationella jordbrukspolitik och livsmedelsstrategi.  
Handlingsplanen kommer att behandlas av regionala utvecklingsnämnden 
för att sedan gå vidare till regionstyrelsen för beslut om remiss.  
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§ 36   

Handlingsplan Fossilbränslefri region 2030 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om arbetet med att 
uppdatera handlingsplanen för Fossilbränslefri region 2030. Det 
övergripande målet är att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Den 
uppdaterade versionen innehåller 28 nya prioriterade länsgemensamma 
aktiviteter.  
Handlingsplanen ska behandlas av regionstyrelsen den 19 september och 
därefter skickas ut på remiss till länets kommuner, Linnéuniversitetet och 
Energikontor Sydost, som alla deltar i Klimatsamverkan Kalmar län.  
Carolina berättar om arbetet inom några av de 28 prioriterade aktiviteterna. 
Däribland en förstudie gällande elförsörjning i Kalmar län som Energikontor 
Sydost gjorde i maj 2022, samt en effektprognos för Sydsverige som 
Elförsörjning Sydsverige har inlett enligt Region Skånes modell. Region 
Kalmar län deltar även i en pilot om regional ladd- och 
drivmedelsinfrastruktur. Att utveckla samarbete inom Klimatsamverkan 
Kalmar län pågår också i enlighet med de prioriterade aktiviteterna.   
Beredningen får också information om solrospriset, ett pris som ska 
uppmuntra och öka takten i länets klimatarbete.  
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§ 37    

Målkonflikter inom hållbarhetsarbetet 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om en rapport från 
Stockholm Environment Institute som handlar om synergier och 
målkonflikter i Sveriges granskning av Agenda 2030.  
Rapporten utgår från målen i Agenda 2030 och pekar ut följande mål som de 
med störst positiv effekt ur ett svenskt perspektiv: 

• 11. Hållbara städer och samhällen  

• 17. Genomförande och globalt partnerskap 

• 4. God utbildning för alla  

• 16. Fredliga och inkluderande 

• 13. Bekämpa klimatförändringarna  
Framsteg i ovanstående mål kan resultera i negativ påverkan på andra mål 
kopplade till hållbar konsumtion och miljö. En diskussion som blir aktuell i 
samband med målkonflikterna är vilka mål som bör prioriteras - de mål som 
har störst positiv effekt, de mål som riskerar att drabbas negativt eller de 
ekologiska målen som värnar om planetens miljömässiga gränser.   
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§ 38    

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 en plan för att etablera en 
robust materialförsörjning inom hälso- och sjukvården. Planen ska bygga på 
cirkularitet med syfte att minska sårbarheten i händelse av kris. Planen är en 
del av Regionplan 2021–2023 och finansieras av en 
klimatkompensationssumma på 1,2 miljoner som regionstyrelsen har beslutat 
om.  
För att uppnå cirkularitet är förslaget att inköp av flergångsinstrument ska 
genomföras. Användning av engångsmaterial innebär en risk i händelse av 
brist på material, därav ska produkter som går att sterilisera och återanvändas 
prioriteras framöver. Det leder även till vinster i form av mindre 
resursförbrukning, avfall och lägre klimatpåverkan. En flergångssax 
förväntas kunna användas 1000 gånger.   
Beredningen får också information om att dialoger har hållits med 
sterilcentraler, vårdverksamheter och fackliga. Omvärldsbevakning, främst 
av andra regioners arbete, har också genomförts. Ett gemensamt 
kommunikationsmaterial ska tas fram och kommuniceras till berörda 
verksamheter. Efter arbetssättet har testats ska det utvärderas.  
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§ 39   

22/05 Redovisa en sammanhållen modell för ungas 
hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, informerar om uppdraget att redovisa en 
sammanhållen länsmodell för ungas hälsa mellan regionen och länets 
kommuner. Uppdraget är en del av regionplanen och omfattar att lämna en 
redogörelse för regionens arbete relaterat till samverkan med länets 
kommuner och ungas uppväxtvillkor. Ett förslag till hur arbetet med 
frågorna ska fortsätta ska också tas fram. I arbetet med rapporten genomförs 
omvärldsbevakning och dialoger med andra verksamheter. Uppdraget 
planeras slutredovisas i regionstyrelsen första kvartalet 2023.  
Beredningen får vidare information om att Region Kalmar läns arbete med 
frågorna beaktar existerande modeller som Skottlandsmodellen, 
Praxismodellen och Kronobarnsmodellen.  
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§ 40    

Brysselkontoret - förebygga vattenbrist 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Tobias Facchini, miljösamordnare, informerar om ett samarbete tillsammans 
med Brysselkontoret Småland Blekinge Halland South Sweden med syfte att 
förebygga vattenbrist. Som del av samarbetet deltog Region Kalmar län på 
en workshop i Bryssel den 15 juni 2022.  
Beredningen får information om hur vattentillgången förväntas förändras 
under det närmaste seklet. Vintertid förväntas nederbördsmängderna öka 
medan det under sommarhalvåret kan uppstå större problem med torka. Det 
kan leda till minskad vattentillgång i stora delar av landet under vår och 
sommar.  
Med anledning av förändrade vattentillgångar finns ett behov av samverkan 
med aktörer med längre erfarenhet av vattenbrist, det möjliggör ett 
kunskapsutbyte kring vattenhushållning. Workshopen i Bryssel arrangerades 
av European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), ett 
Brysselbaserat nätverk som samlar regionerna i Europa. EU-kommissionen, 
Linnéuniversitetet och tre regioner deltog för att diskutera vattenfrågorna. 
Linnéuniversitetet och Region Kalmar län höll tillsammans en presentation 
om vatten.  
Vidare får beredningen information om pågående och kommande projekt. 
Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) pågår ett projekt 
kring företagens roll och möjligheter i att förebygga vattenbrist i regionen. 
Projektet kommer senare göra en ansökan med mer konkreta åtgärder till en 
utlysning från Formas. Ett projekt i Vimmerby ämnar skapa en 
vattensymbios och koppla samman företag för att återanvända industriellt 
spillvatten. Regionen är även projektägare för projektet WaterMan, det syftar 
till vattenåtervändning inom vattenreningsverk och landskap.  
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§ 41  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa fastställer sammanträdesdatum för 
2023 till 8 februari, 29 mars, 9 juni, 6 september och 6 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 2023 för beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
är följande: 
8 februari 
29 mars  
9 juni 
6 september  
6 december 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 1 september 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 42    

Information och rundvandring Ölands folkhögskola - 
hållbarhetsarbete och visning av trädgård och odling 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Elin Stenberg Brate, hållbarhetsombud och lärare i svenska och engelska på 
Ölands folkhögskola, berättar om skolans hållbara mathållning och visar 
även skolans trädgård och odling.  
2018 genomförde skolan en enkät och tog utifrån den fram en ny 
handlingsplan. Den har fokus på inflytande, trivsel och trygghet samt hållbar 
utveckling. Maten är en stor del av hållbarhetstänket och skolan servera nu 
mer hållbar mat utifrån konceptet ”One planet plate”. Det innebär att äta mer 
hållbart, minska koldioxidavtrycket och ta hänsyn till den biologiska 
mångfalden. Efter mathållningen förändrades har skolans matrelaterade 
utsläpp minskat från 17 kg koldioxid till 7 kg koldioxid per person.  
Beredningen får sedan en guidad rundvandring i skolans trädgård där de 
odlar delar av den mat som serveras till eleverna.  
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§ 43    

Företagsbesök – Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Beredningen genomför ett företagsbesök på Kalmar Ölands 
Trädgårdsprodukter i Färjestaden. Där träffar de företages VD Håkan 
Johnsson.  
Tillsammans med företagets odlare producerar och säljer de bönor, ärtor och 
lök till grossister och livsmedelsföretag. På anläggningen i Färjestaden 
torkas bönorna och ärtorna och sedan paketeras de för försäljning.  
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