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Pierre Edström (L), ordförande
Olle Hjertqvist (S)
Margreth Johnsson (KD)
Jonas Lövgren (M)
Ingegerd Petersson (C)
Per-Inge Pettersson (C)
Lena Segerberg (S) §§ 39-45
Jonny Svedin (SD)
Matilda Wärenfalk (S) §§ 39-45

Regionråd

Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Johanna Schelin
Carolina Gunnarsson
Ulrika Cederholm
Peter Asteberg § 41
Henrik Andersson § 44
Tobias Facchini § 44
Stefan Westblom § 44
Andrea Berg § 45

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

39-46

Underskrifter

Ordförande
Justerare
Sekreterare

Pierre Edström
Per-Inge Pettersson
Ulrika Cederholm

§ 39
Val av justerare
Beslut
Beredningen utser Per-Inge Pettersson (C) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
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§ 40
Föregående mötes protokoll
Ordföranden går igenom föregående mötes protokoll.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 41
Rundvandring på Mörbylånga vattenverk
Peter Asteberg, projektledare infrastruktur från Mörbylånga kommun
informerar om den cirkulära vattenförsörjningen för Mörbylånga vattenverk.
Tankarna om ett nytt vattenverk väcktes i januari 2016 då det var mycket
låga vattennivåer i Mörbylånga kommun. Undersökningar genomfördes
2016-2018 för att hitta bästa lösningen på att säkra vattenförsörjningen.
Det nya vattenverket använder sig av avsaltning och återvinning från industri
för att göra dricksvatten. 120 miljoner kronor har vattenverket kostat att
bygga. Peter Asteberg går också igenom kretsloppet för vattenverket. Själva
avsaltningen sker med så kallad omvänd osmos. Stort fokus läggs också på
att göra vattenåtervinningen så säkert som möjligt.
Beredningen får en rundvandring på Mörbylånga vattenverk.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 42
Aktuella frågor inom hållbarhet och folkhälsa
Carolina Gunnarsson, miljösamordnare, informerar om vad som är aktuellt
inom miljöfrågor så som biogas, arbete med vatten kring hela Östersjön och
arbetet med en fossilbränslefri region. Hon visar också på hur
hållbarhetsfrågor återfinns i den regionala utvecklingsstrategin.
Klimatsamverkan Kalmar län har delat ut solrospriset till Runes Bensin i
Emmaboda, Inzile AB i Västervik och tre ungdomar som gjort en film om
klimatsmart mat. Verksamhetsplanen 2020 för Klimatsamverkan Kalmar län
gås igenom.
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar bland annat om följande:
Region Kalmar läns miljöombudsutbildningar har blivit en
hållbarhetsombudsutbildning, miljöcertifiering av diagnostiskt centrum
(DC), hållbart resande och hållbara upphandlingar. Hon går också igenom
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hur samverkan med Länsstyrelsen ser ut inom Agenda 2030. 14 januari
kommer det att hållas ett Agenda 2030 råd för att diskutera arbetet framåt.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 43
Öppna jämförelser
Öppna jämförelser inom miljöområdet tas fram nationellt via Sveriges
kommuner och landsting, SKL. Syftet är att stimulera lärandet och förbättra
verksamheterna. Rapporten kommer släppas inom kort och årets tema var
klimat. Johanna Schelin, hållbarhetschef informerar om de sex olika
indikatorerna; Antibiotikarecept per 1000 invånare, andel ekologiska
livsmedel, energianvändningen i regionens fastigheter, förnybara drivmedel i
kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser och
materialåtervinning inklusive matavfall.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 44
Vattenförsörjning, regionalt, lokalt och internt
Stefan Westblom, energistrateg, visar en översikt på elsystemet för Region
Kalmar läns byggnader, samt på en översikt om hur uppvärmning för
byggnader ser ut.
Vatten är en viktig resurs i sjukvården. Det pågår ett arbete för att
framtidssäkra vattenleveransen. Vattenanvändningen inom Region Kalmar
läns fastigheter fortsätter att minska och fokus på vattenbesparing har gett
resultat. Principen för en hållbar vattenförsörjning visas.
Henrik Andersson, Länsstyrelsen i Kalmar län arbetar särskilt med
kraftsamling Vattenbrist och torka. 2019-2020 vill länsstyrelsen bjuda in till
en fördjupad dialog och samverkan med målet att identifiera viktiga arbeten
och processer för att säkra vattenförsörjningen. Han visar på hur tillgången
och läget för vattenförsörjningen ser ut för Kalmar län idag, samt hur ändrat
klimat kan påverka detta. Läget för de olika kommunerna i länet gås igenom.
Henrik Andersson går också igenom åtgärder vid kortsiktig vattenbrist samt
åtgärder vid ett förändrat klimat. Under 2020 kommer flera aktiviteter med
fokus på vatten att genomföras.
Tobias Facchini, miljösamordnare i Region Kalmar län, fokuserar på vatten
utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Internationella överenskommelser
och direktiv styr till stor del uppdraget. Även regionala styrdokument
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påverkar arbetet. I detta fokuseras inte bara på kvantiteten utan även kvalitén
på vattnet. Regionala utvecklingsförvaltningen ska initiera och facilitera
projekt/arbeten mellan interna och externa aktörer. Beredningen får en bild
över hur läget i Östersjön ser ut bland annat gällande algblomning. Tobias
Facchini redogör även för vilka arbetsstrukturer och vilka nätverk Region
Kalmar län ingår i.
Några av de pågående aktiviteterna är WaterNets Up, Waterdrive,
vattenkampanj – Vattentankar och en LIFE ansökan om vattenfördröjande
åtgärder i ett förändrat klimat.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 45
Handlingsplan våld i nära relationer
Andrea Berg, projektledare för Våld i nära relationer, har arbetat med att
uppdatera handlingsplanen Våld i nära relationer. Hon börjar med att gå
igenom definitionen av våld utifrån fysiskt våld, psykiskt våld, materiellt
våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld och försummelse. Vidare ges fakta och
statistik om fysiskt våld i nära relationer samt våldtäkt. 2020 blir
barnkonventionen lag. I den finns flera artiklar som direkt påverkar våld i
nära relationer.
Andrea Berg går igenom hur handlingsplan för våld i nära relationer för
Region Kalmar län ser ut och är upplagd. Handlingsplanen innehåller krav
på lokala rutiner för varje enhet utifrån en regional grundmall, utbildning och
samverkan. Hon visar på skillnader och likheter med tidigare planer.
Avslutningsvis ges information om vad som är på gång i länet i frågan om
våld i nära relationer.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.

§ 46
Summering och beredningens fortsatta arbete
Beredningen diskuterar sitt arbete framöver. Några av frågorna som lyftes
var folkhälsofrågor, klimatfrågor och fortsatta fokus på mäns våld mot
kvinnor. Ordförande uppmanar ledamöterna att föreslå frågor som
beredningen ska arbeta med under 2020.
Beslut
Beredningen noterar informationen till protokollet.
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