SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-30
Beredningen för
hållbarhet och folkhälsa

Tid:

09.30-15.30

Plats:

Odlingen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande:

Pierre Edström (L), ordförande
Olle Hjertqvist (S)
Margreth Johnsson (KD)
Jonas Lövgren (M)
Ingegerd Petersson (C)
Per-Inge Pettersson (C)
Lena Segerberg (S) §§ 31-36
Matilda Wärenfalk (S) §§ 31-36

Regionråd

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Johanna Schelin
Sofia Moestedt
Ulrika Cederholm
Ida Waldem Muhr § 33
Iréne Pettersson Holm § 33

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

31-38

Underskrifter

Ordförande
Justerare
Sekreterare

Pierre Edström
Ingegerd Petersson
Ulrika Cederholm

§ 31
Val av justerare
Beslut
Beredningen utser Ingegerd Petersson (C) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
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§ 32
Föregående mötes protokoll
Ordföranden går igenom föregående mötes protokoll.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 33
Klimatanpassningsplan
Ida Waldem Muhr, samordnare hållbarhet och Iréne Pettersson Holm,
handläggare RSA, Regionstab Hållbarhet och säkerhet, informerar om
Region Kalmar läns Klimatanpassningsplan.
Ida Waldem Muhr visar på vad klimatanpassningsplanen går ut på och hur
den har tagits fram. Kalmar län förväntas bli varmare än tidigare och
nederbörden förväntas öka. Nederbörden förväntas också komma mer under
kortare period. Samtidigt spås det att bli torka under vissa perioder.
Bredningen får information om hur Region Kalmar län arbetar för att kunna
möta detta, samt målen med klimatanpassningsplanen.
Iréne Pettersson Holm informerar om vilka åtgärder som gjorts för att nå
målen i klimatanpassningsplanen. Hon visar även på erfarenheter efter
sommaren 2018. Beredningen får också information om lågpunktskartering
och påverkan i länet gällande höjda havsnivåer.
Avslutningsvis informeras om det fortsatta arbetet.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 34
Aktuella frågor inom hållbarhet och folkhälsa
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar om aktuella frågor bland annat
följande:
Ett Agenda 2030-råd kommer att bildas i länet. Verksamhetsplanen för
miljö- och hållbar utveckling är under bearbetning. Den kommer fokusera
mer på helheten i hållbar utveckling. Miljöombud kommer bli
hållbarhetsombud. Under hösten kommer de få mer kunskap om både den
miljömässiga och sociala hållbarheten.
Region Kalmar län är med i Glokala Sverige. Som en del i arbetet med
Glokala Svergie kommer det att anordnas ett seminarium den 2 oktober.
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Seminariet riktar sig till regionstyrelsen, beredningen för hållbarhet och
folkhälsa, samt ledningsgruppen. Öppna jämförelser för Miljö kommer
presenteras under hösten och kommer upp på beredningens sammanträde i
november. På länssjukhuset i Kalmar har en destruktionsanläggning för
lustgas installerats. Nu kommer även lustgas från barnkliniken att kopplas
till destruktion.
Sofia Moestedt, basenhetschef Samhällsplanering och tillväxt, informerar
om aktuella frågor kring hållbarhet. Ett exempel är att Region Kalmar län
medverkade på Kalmar stadsfest under temat psykisk hälsa.
Handlingsprogrammet för suicidprevention kommer under hösten ses över
och flera olika aktiviteter kring suicidprevention är på gång.
Även när det gäller fysisk aktivitet är flera insatser på gång så som
föreläsningar, Väldens barn-loppet och Sund Smart och Stark Senior. Under
hösten kommer aktiviteter med fokus på Våld i nära relationer att
genomföras. Inom jämställdhetsområdet kommer en utbildning lanseras i
Kompetensportalen. Vidare informeras om Tobaksfritt län 2025.
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om vad som är aktuellt
inom miljöfrågor. Bland annat har FNs miljörapport presenterats och hon går
igenom aktuellt inom klimatsamverkan Kalmar län. Beredningen får även
information om vad som gjorts och görs inom handlingsprogram för en
fossilbränslefri region.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 35
Utredningsuppdrag 19/17 Utreda förutsättningarna för
hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar
Beredningen diskuterar utredningsuppdrag om att utreda förutsättningar för
hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar.
Beslut
Beredningen lämnar följande inspel till utredningen om förutsättningar för
hälsosamtal för 40, 50 och 60-åringar:
•

Omvärldsbevakning. Hur har det fungerat på andra håll? Ta vara på
andra regioners erfarenheter.

•

Tydliggör vad som ska ingå. Ingår det en hälsokontroll?

•

Uppföljning efter hälsosamtalet, hur sker det?

•

Pilotprojekt eller full skala direkt? Belys fördelar och nackdelar.

•

Det är ett viktigt område och i ett fortsatt arbete skulle man kunna
titta på fler grupper.
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•

Planera in en utvärdering efter ett antal år.

§ 36
Sammanträdesdatum 2020
Beslut
Beredningen fastställer sammanträdesdatum för 2020 till 28 februari,
21 april, 3 juni, 30 september och 4 december.

§ 37
Nästa möte
Till mötet den 15 november är beredningen inbjuden på besök på
Mörbylånga vattenreningsverk. Vatten kommer att vara sammanträdets
huvudtema.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 38
Workshop del 1, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Johanna Schelin, Sofia Moestedt och Carolina Gunnarsson introducerar
workshop om ett av Agenda 2030s mål, Mål 13: bekämpa
klimatförändringarna. Agendan har 17 hållbarhetsmål och 169 delmål.
Delmålen för mål 13 gås igenom.
Beredningen diskuterar frågorna:
•

Vad gör din organisation för att uppfylla mål 13 och dess delmål?

•

Vad borde vi göra mer av?

•

Vad kan beredningen göra utifrån sitt uppdrag och mandat, för att bidra
till att mål 13 nås?

Summering av diskussionerna;
Revidera miljöbokslut. Behandling av ärenden- hur påverkas
miljön/hållbarheten? Bygga kunskap i beredningen och sprida den. Följa upp
handlingsplaner, mål och delmål. Efterfråga resultat. Vattenhushållning,
samverkan med grannlänen. Regionfullmäktige uppdrag- lyfta blicken.
Motioner. Mod, testa gränser och nya arbetssätt- ekonomi, ideologi, osv.
Djärvare upphandlingar. Nyttja nätverk. Bredda omvärldsanalysen.
Medborgardialoger.
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Utifrån summeringen prioriterar beredningen mod, djärvare upphandling och
att följa upp handlingsplaner, mål och delmål, samt att koppla det till att
revidera miljöbokslutet.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet samt beslutar att
undersöka möjligheten att bjuda in verksamhetschefer till kommande möten
för att höra om deras arbete i miljöfrågor.
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