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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-04
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
Tid och plats
Beslutande

09:00-12.15, Jätten, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar/Distansmöte
Johanna Wyckman (L), ordförande
Jonas Lövgren (M), vice ordförande, deltar på distans
Matilda Wärenfalk (S), deltar på distans, §§ 21–25
Lena Segerberg (S), deltar på distans
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans
Per-Inge Pettersson (C), deltar på distans
Margreth Johansson (KD), deltar på distans
Johnny Svedin (SD), deltar på distans

Övriga deltagande

Johanna Schelin, hållbarhetschef, deltar på distans
Chris Landergren, tf folkhälsochef, deltar på distans
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering
Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare, § 24
Mathias Karlsson, analytiker, § 25
Katarina Högdin, Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, § 26
Karin Lonaeus, Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, § 26
Pauline Göthberg, Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, § 26
Linda Fleetwood (V), regionråd med närvarorätt, deltar på distans
Johan Jarl, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

21–26

Ordförande

Johanna Wyckman (L)

Justerare

Jonas Lövgren (M)

Sekreterare

Johan Jarl
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Datum

2020-12-04
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 21
Godkännande av dagordning
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner dagordningen.
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Datum

2020-12-04
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 22
Val av justerare
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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Datum

2020-12-04
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 23
Aktuellt 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:
-

Arbetet fortsätter med digitala utbildningar inom hållbarhet under
pandemin. Bland annat genomförs utbildningar för hållbarhetsombud
digitalt och utbildningsmaterial APT har tagits fram.

-

Klimatstrategin fastställdes av landstingsfullmäktige 2017 och arbetet
med den har lett till en stor minskning av regionens koldioxidutsläpp.
Arbete pågår med en revidering som tar tillvara erfarenheterna som
dragits. Målet är att revideringen ska vara klar under 2021.

-

En extern miljörevision av Diagnostiskt centrum har genomförts.
Granskningen visar på bra resultat med bara två avvikelser.

-

Lägesrapport redovisas över regionens fossilfria och reducerade
fordon. 28 bilar återstår att ställa om, vilket kommer göras under
första halvåret 2021.

-

När det gäller laddinfrastruktur är resultatet 28 laddstolpar med 38
laddplatser under utgången av 2020. Region Kalmar län har fått
bidrag från Energimyndigheten för projekt inom hållbart resande.

-

Tobaksfria veckan genomfördes under vecka 47. Många aktiviteter
genomfördes inom tobaksfri duo för grundskolan och tobaksfri
utmaning för gymnasiet.

-

En vecka fri från våld genomfördes under vecka 48 för att sprida
kunskap om våld i nära relationer. Informationsinsatser gjordes bland
annat med budskapet att våld går att förebygga.

-

Kunskapsdagen Planera för rörelse genomfördes den 25 november
tillsammans med länsstyrelsen. Dagen handlade om att bygga miljöer
som stimulerar till rörelse för barn och ungdomar.

-

Handlingsplanen om covid 19-pandemins effekter på folkhälsan ses
nu över. Regionen arbetar med kommunikativa insatser för att
förhindra isolering och stillasittande, framförallt för äldre.

-

En ny verksamhetsplan för hållbarhet är under framtagande.
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Ingegerd Petersson (C) och Jonas Lövgren (M) informerar om IFK Kalmars
utmaning om drogfrihet under tre år för spelare.
Margreth Johansson (KD) ställer fråga om regionens arbete mot tobak som
arbetsgivare. Hållbarhetschefen Johanna Schelin informerar om arbetet.
--Föredragande

Johanna Schelin, hållbarhetschef
Chris Landergren, tf. folkhälsochef
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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 24
Våld i nära relationer
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem, som både skapar
stort mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället. Våldet
kan vara fysiskt, psykiskt och bestå i inskränkningar av frihet, ekonomi,
förstörelse av ägodelar och sexuella övergrepp.
Våld kan drabba alla och förekommer i alla nära relationer, men mäns våld
mot kvinnor är överrepresenterat särskilt när det gäller grövre och
systematiskt våld. Ofta finns även barn i hushållet som påverkas. Det finns
en tydlig koppling mellan direkt och indirekt utsatthet för våld och ökad risk
för fysisk och psykisk ohälsa även senare i livet.
Region Kalmar läns arbete mot våld i nära relationer sker i nära samverkan
med främst länsstyrelsen, kommunernas socialtjänster, polisen och ideella
organisationer, som exempelvis kvinnojourer. Arbetet handlar om att
identifiera våldet tidigt, förebygga samt hantera effekterna. Regionens arbete
utgår från Handlingsplanen för våld i nära relationer.
En viktig del är vårdens förmåga att identifiera våld och kunna hjälpa utsatta
till rätt stöd. Många kvinnor söker vård för akuta skador eller kroniska
besvär orsakade av våld, men om de inte får en direkt fråga kanske de inte
berätta om sina erfarenheter. Detta arbete handlar även om att vårdsökande
ska våga prata, utan rädsla för att till exempel journalföring ska bli synlig för
förövaren. Utbildningar görs inom hela hälso- och sjukvårdens verksamhet,
tandvården och folkhögskolorna.
--Föredragande

Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare
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§ 25
Agenda 2030 – hur står det till i Kalmar län enligt det
förstärkta kunskapsunderlaget
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade i regionplan 2019–2021 att ett förstärkt
kunskapsunderlag årligen ska tas fram som stöd för regionplansarbetet.
Kunskapsunderlaget ska utgå från den regionala utvecklingsstrategins
prioriterade utvecklingsområdena:


Delaktighet, hälsa och välbefinnande.



God miljö för barn och unga.



Hållbar samhällsplanering.



Stärkt konkurrenskraft.

Information redovisas om kunskapsunderlaget och vad det säger om läget i
Kalmar län utifrån de 17 målen i Agenda 2030.
De främsta slutsatserna i underlaget för regionplanen 2021–2023 är:


Andelen äldre i befolkningen ökar och andelen i arbetsför ålder
minskar. Detta medför ökade vårdbehov och minskade skatteintäkter.
Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än arbetskraften.



Urbaniseringen av befolkningen och näringslivet ökar, vilket medför
ökade inomregionala skillnader i länet.



Kronisk sjukdom ökar med ålder. Antalet patienter med kronisk
sjukdom beräknas öka med 8 procent till cirka 100 000 personer år
2030.



Medellivslängden ökar med utbildningsnivå. Det skiljer nästan 6 år i
medellivslängd mellan personer med förgymnasial och
eftergymnasial utbildning i Sverige.



Socioekonomiska faktorer samvarierar med goda levnadsvanor, som
till exempel matvanor, fysisk aktivitet, delaktighet och
samhällsengagemang.



Covid-19 påverkar kraftigt både sjukvård och samhället.

Följande av målen i Agenda 2030 bedöms ha en positiv utveckling utifrån
resultaten i underlaget: Ingen fattigdom, God hälsa och välbefinnande, God
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utbildning, Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar energi för alla, Hållbar
industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion,
Bekämpa klimatförändringarna och Hav och marina resurser.
När det gäller följande mål bedöms att resultaten försämrats, är oförändrade
eller inte kan utvärderas:


Ingen hunger. Fetman ökar i alla grupper.



Jämställdhet. Förändringarna går långsamt och en könssegregerad
arbetsmarknad kvarstår.



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Utvecklingen av
förädlingsvärdet håller inte jämna steg med rikets utveckling.



Minskad ojämlikhet. Tilliten till varandra försämras något och
inkomstklyftorna ökar.



Hållbara städer och samhällen. Det är positivt att medellivslängden
ökar, men den demografiska försörjningskvoten utvecklar sig i fel
riktning. Viss ljusning på bostadsmarknaden.



Ekosystem och biologisk mångfald. Är svår att bedöma, eftersom
Kalmar län har en låg andel skyddad natur.



Fredliga och inkluderande samhällen. Färre vågar gå ut.

--Föredragande

Mathias Karlsson, analytiker
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§ 26
Hållbar upphandling
Beslut
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till
protokollet.
Bakgrund
Hållbar upphandling är ett samarbete där samtliga regioner ingår som syftar
till att gemensamt arbeta med hållbarhet i regionernas upphandlingar.
Arbetet inleddes 2008 när en gemensam uppförandekod togs fram för
leverantörer till de dåvarande landstingen. Uppförandekoden togs fram som
en följd av en rapport från Swedwatch, som konstaterade att landstingen
hade dålig kontroll på sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i sina
upphandlingar. 2010 infördes en nationell samordning och styrgrupp, och
samarbetet har därefter successivt utökats. Samarbetet fyller därför i år 10 år.
Uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i
följande fyra huvudområden: Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och
Anti-korruption. Leverantörer ska ha rutiner som syftar till att de varor eller
tjänster som levereras till regionerna framställs under förhållanden som är
förenliga med kraven. Rutinerna följs upp genom granskningar.
I det fortsatta arbetet har regionerna gemensamt tagit fram bland annat
Harmoniserade kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor, Miljökrav i
upphandling, Gemensamma rutiner för uppföljning samt samfinansierar nu
ett nationellt kansli.
--Föredragande

Katarina Högdin, Karin Lonaeus och Pauline Göthberg, Regionernas
nationella kansli för hållbar upphandling
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Johan Jarl
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2021-01-15 14:16:32 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46722231672)

Identifikations-id

c7d4f9bd1b624fb695b8a649fd493875

Namn

Johanna Wyckman

Datum & Tid

2021-01-15 15:48:14 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46724658043)

Identifikations-id

ba7f43c0fc78451e81afbc98012f6a81

Namn

Jonas Lövgren

Datum & Tid

2021-01-27 13:52:23 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46709457755)

Identifikations-id

9fa4d515dbc74b40a280d94872d1df42
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