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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-03
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
Tid och plats
Beslutande

9.00-11:40, Jätten, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar/Distansmöte
Johanna Wyckman (L), ordförande
Jonas Lövgren (M), deltog på distans
Lena Segerberg (S), deltog på distans
Matilda Wärenfalk (S), deltog på distans
Olle Hjertqvist (S)
Ingegerd Petersson (C), deltog på distans
Margreth Johansson (KD), deltog på distans
Johnny Svedin (SD), deltog på distans

Övriga närvarande

Linda Fleetwood (V), regionråd med närvarorätt
Johanna Schelin, hållbarhetschef
Chris Landergren, folkhälsochef
Johan Jarl, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

7–12

Ordförande

Johanna Wyckman (L)

Justerare

Jonas Lövgren (M)

Sekreterare

Johan Jarl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§7
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§8
Föregående protokoll
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§9
Klimatbokslut 2019
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Klimatbokslutet är en årlig summering av arbetet inom Region Kalmar läns
verksamheter för att uppnå regionens uppsatta klimatmål. Regionens första
klimatbokslut togs fram för 2012, då Region Kalmar län var först bland
landets regioner att göra detta.
Klimatbokslutet för verksamhetsåret 2019 visar att koldioxidutsläppen från
regionens verksamheter har minskat med 59 procent sedan 2012.
Minskningen beror framförallt på minskat resande med bil, fossilbränslefri
busstrafik samt installation av en destruktionsanläggning för lustgas.
Bland de kommande utmaningarna finns tågtrafik och ambulanstransporter.
Tågen beräknas övergå till fossilfritt till 2025. För ambulanstransporter är
målet satt till 2030, men tidplanen är ännu oklar.
--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
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Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 10
Verksamhetsplan för hållbarhet 2020–2022
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Verksamhetsplan för hållbarhet för 2020–2022 redovisas. Planen beslutades
i mars 2020 och ersatte den tidigare Verksamhetsplan – miljö och hållbar
utveckling 2019–2021, genom att perspektivet breddats till att inkludera
social hållbarhet. Utgångspunkter för planen är de globala målen i Agenda
2030 samt mål i den Regionala utvecklingsstrategin.
Verksamhetsplanen utgår från följande sex målområden:
1. Främja hälsa
2. Varje barns bästa
3. Jämlikt och jämställt
4. Hållbar produktion och konsumtion
5. Minska klimatpåverkan och fossilberoende
6. Hållbar byggnation och stadsbyggnad
Aktiviteter redovisas för respektive målområde utifrån både ett regionalt
utvecklingsperspektiv och regionens egen verksamhet.
--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
Chris Landergren, folkhälsochef
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Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 11
Konsekvenser av Covid-19 utifrån Agenda 2030
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Uppföljning redovisas av konsekvenser av Covid-19 utifrån målen i Agenda
2030, främst inom miljö och folkhälsa. Eftersom pandemin fortfarande pågår
är det svårt att dra säkra slutsatser.
Inom miljö och klimat i ett regionalt perspektiv kan bland annat ses att:
-

Vattenförbrukningen har minskat, främst eftersom tandvården och
andra verksamheter inte varit i full drift.

-

Förbrukningsmaterial och avfall har ökat mycket inom vissa
verksamheter, men eftersom annan vård varit begränsad är den totala
ökningen i regionen liten. Förbrukningen av kemikalier i bland annat
ytdesinfektion och väteperoxid har ökat.

-

Bristen på visst förbrukningsmaterial har inneburit att miljökrav inte
kunnat ställas vid upphandlingar i lika stor utsträckning.

-

Resandet i regionens verksamheter har minskat, och distansmötena
ökat betydligt. Poolbilsbokningarna minskat med 25 procent, de resta
milen har minskat med 8 500 och antalet resenärer är 1 100 färre.
Antalet videomöten ökade från 73 i februari till över 400 i april.

-

Förskrivningen av antibiotika har minskat mycket, vilket kan bero på
att distansering och förbättrad hygien minskat andra sjukdomar.
Inledningsvis fanns dock problem med bunkring av läkemedel.

-

Eftersom Naturvårdsverkets Klimatkliv var stängt i maj har regionens
satsning på laddinfrastruktur fått skjutas upp.

-

Tandvårdens personal har kunnat använda den frigjorda tiden till
bland annat inventering av kemikalier.

Konsekvenserna inom folkhälsa utgår mer från prognoser:
-

Den relativa fattigdomen i Sverige riskerar att öka, vilket innebär
särskilda risker för barn.

-

Hälsoriskerna riskerar ökar på grund av till exempel psykisk ohälsa,
dåliga levnadsvanor och för riskgrupper.

-

Långvarig distansundervisning kan leda till svårigheter för elever
som redan är i behov av stöd att klara undervisningen, vilket får
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Region Kalmar län

konsekvenser under hela livet. Språksvårigheter för vissa grupper kan
bli en annan konsekvens.
-

Våld i nära relationer kan öka genom mer hemmavarande, stress,
ekonomiska risker och alkoholmissbruk.

-

Sverige har hittills haft hög sysselsättning, men den minskar nu. Det
innebär att de som står längst från arbetsmarknaden kommer ännu
längre från.

-

Systembolagets försäljning ökar, men det är oklart om minskning av
annan försäljning till exempel på krogen och utomlands tar ut den.

-

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och ekonomisk utveckling,
och försämrad hälsa får därför konsekvenser för hela samhället.

Regionen har gjort en konsekvensmatris för folkhälsoarbetet, som lämnats
till Folkhälsomyndigeten. En första delårsrapport redovisas innan sommaren.
Handlingsplaner för den efterföljande perioden behöver göras.
Regiondirektören och förvaltnings-/stabscheferna har fått i uppdrag att
utifrån ett helhetsperspektiv arbeta fram en post-coronaplan.
Lägesrapport över regionens aktiviteter inom folkhälsa redovisas, bland
annat:
-

Regelbunden kontakt med kommunernas folkhälsosamordnare, samt
inventering av behov stöttning där regionen kunnat.

-

Informationsinsatser om aktiviteter och folkhälsa på 1177.se, i
hushållsutskick, SR P4 Kalmar och Youtube.

-

Regionen har särskilt riktat insatser mot företag genom jourhavande
företagslotsar, information och utskick till utbildade ”Förstahjälpare”,
föreläsningar om psykisk ohälsa samt akut stöd till mindre företag.

-

Bland aktiviteter i hälso- och sjukvården kan nämnas att psykiatrin
arbetar för att kunna hantera en ökning av psykisk ohälsa, en satsning
mot väntetider på 1177, samarbeten med kommunerna och
primärvården samt inom psykisk hälsa i kristid, samt digitala
vårdtjänster i öppenvård.

--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
Chris Landergren, folkhälsochef
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Datum

2020-05-25
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 12
Övriga frågor
Beslut
Beredningen för folkhälsa och hållbarhet noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Hållbarhetschefen Johanna Schelin informerar om arbetet med regionens
poolbilar. I nuläget finns 48 fossilbränsledrivna bilar som ska bytas ut till
miljöbilar, och 41 som ska reduceras. Vid översyn av användningen av
poolbilarna har konstaterats att förbättringsmöjligheter finns när det gäller
till exempel samåkning och tankning av biogas när olika alternativ finns.
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Johan Jarl

Datum & Tid

2020-06-29 16:06:57 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46722231672)

Identifikations-id

07296baa74004b9fb49eeb28d3f517a7

Namn

Johanna Wyckman

Datum & Tid

2020-06-29 16:09:19 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46724658043)

Identifikations-id

890eea5f79c14ae3834b48e31fb4e698

Namn

Jonas Lövgren

Datum & Tid

2020-07-02 20:54:58 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46709457755)

Identifikations-id

04190b24344244ac8d663131169ddf7d
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