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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa   
 
Tid och plats 10:00-15:40, digitalt sammanträde 
Beslutande 
 

Johanna Wyckman (L), ordförande 
Jonas Lövgren (M), vice ordförande   
Lena Segerberg (S), §§ 62-64 
Per-Inge Pettersson (C) 
Margreth Johansson (KD) 
Johnny Svedin (SD), §§ 56-61 
 
 

Tjänstepersoner Johanna Schelin, hållbarhetschef 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering 
Carolina Gunnarsson Johnsson, miljösamordnare, §§ 61-62 
Ilko Corkovic, ordförande klimatkommissionen, § 61 
Peter Wretlund, ledamot regionala utvecklingsnämnden, § 61 
Christel Liljegren, klimatkommissionen, § 61 
Anna Karlsson, digital coach, § 62 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare, § 64 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 56-64  

 
  

Ordförande Johanna Wyckman (L)  

 
  

Justerare Jonas Lövgren (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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§ 56   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner föredragningslistan. 
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§ 57   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa utser Jonas Lövgren (M) till 
justerare. 
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§ 58   

Aktuellt 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:  

• Den 29 oktober har det genomförts ett Agenda 2030-råd.   

• Den 28 oktober genomfördes frukostseminariet Hållbara halvtimmen.  

• Hållbarhetsombudsdagar genomförs årligen, i höst har det varit vid tre 
tillfällen.  

• Miljörevision har genomförts på Diagnostiskt centrum. Inga särskilda 
avvikelser noteras, däremot finns en del förbättringsförslag. 

• Det pågår just nu en översyn av Klimatstrategin, mer information om 
detta kommer under en egen punkt senare i dagordningen för dagens 
sammanträde med beredningen för hållbarhet och folkhälsa. 

• Överenskommelse med idéburen sektor är nu beslutad av 
regionfullmäktige.  

• Suicidpreventiva dagen i Oskarshamn den 8 december har ställts in till 
följd av rådande omständigheter med pandemin. 

• En digital version av HBTQ+ utbildning är klar att användas. 

• Dialogrunda pågår med kommunerna gällande Fossilbränslefri region 
2030. Klimatkommissionen är inbjudna till dagens sammanträde med 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa för att föra en dialog kring 
ämnet. 

• Förlängning görs av satsningen Digital coach inom ramen för projektet 
Hållbar regional utveckling under hela 2022, för att hinna genomföra 30 
aktiviteter i syfte att minska det digitala utanförskapet.  

• Medel har beviljats för Blå innovation, en förstudie om företagens roll 
och möjligheter att förebygga vattenbrist i Kalmar län. 

• Det pågår ett arbete med handlingsplan för jämställdhet, som utgår från 
Ett jämställt Kalmar län 2017-2027.  
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§ 59   

Resultat från öppna jämförelser 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Rapporten Miljöarbetet i regionerna presenteras för åttonde gången som 
Öppna jämförelser.  
Rapporten består av resultat utifrån följande sex miljöindikatorer: 

• Antibiotikaförskrivning 

• Andel ekologiska livsmedel 

• Energianvändning i verksamhetslokaler 

• Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken 

• Medicinska gasers klimatpåverkan 

• Avfallsåtervinning 
Information ges om regionövergripande resultat i korthet för 2009 – 2020. 
Resultatet visar flera positiva trender under de senaste elva åren.  
Årets resultat i rapporten visar på en fortsatt minskning av bland annat 
antibiotikaförskrivning, energianvändning och klimatpåverkan från 
medicinska gaser. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har däremot ökat 
något under pandemin. 
Årets temadel handlar om hur covid-19-pandemin påverkat regionernas 
miljöarbete. Tydligast effekterna synts för materialförsörjning, 
läkemedelsanvändning, avfall, minskat resande i kollektivtrafiken och ökat 
genomslag för digitala arbetssätt. 
Information ges om resultatet för Region Kalmar län utifrån indikatorerna. 
Jämförelse sker också med övriga regioners resultat. 
--- 
Föredragning av 
Johanna Schelin, hållbarhetschef 
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§ 60   

Uppdrag från regionplanen 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa. 

Bakgrund 
Information ges om följande uppdrag från regionplan 2022-2024, med 
förankring i beredningen för hållbarhet och folkhälsa: 

• 22/01 Redovisa kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå 
målet Tobaksfritt län 2025 

• 22/02 Redovisa en handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i 
nära relationer, hedersrelaterat våld och könsstympning 

• 22/03 Redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleda arbetet framåt 
för en fossilbränslefri region 2030 

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

--- 
Föredragning av  
Johanna Schelin, hållbarhetschef 
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§ 61   

Dialogrunda fossilbränslefri region 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en 
fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala 
utvecklingsarbetet. Det regionala arbetet samlas i ett handlingsprogram för 
en fossilbränslefri region, under begreppet nooil.  
 
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen och 
Region Kalmar län, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. 
Arbetet samordnas i klimatkommissionen.  
 
Under vintern 2021-2022 har klimatkommissionen planerade träffar med 
länets kommuner och Region Kalmar län, för dialog om pågående och 
kommande energi- och klimatarbete. Kommissionen vill lyssna och lära sig 
mer om vad som händer i länet, samt diskutera hur takten ytterligare kan 
ökas exempelvis med inspel om viktiga gemensamma aktiviteter att arbeta 
med framåt för att nå en fossilbränslefri region. Träffarna är en del i 
kommande uppdatering av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri 
region 2030. På sammanträdet med beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
närvarar Ilko Corkovic, Peter Wretlund, Christel Liljegren och Carolina 
Gunnarsson Johnsson från klimatkommissionen. 
 
Information ges om goda exempel från Region Kalmar län, som exempelvis: 
• Omställningen av kollektivtrafiken 
• Uppvärmning av fastigheter 
• Poolbilar/verksamhetsbilar  

Beredningens ledamöter lyfter följande prioriterade länsgemensamma 
aktiviteter, behov och viktiga åtgärder framåt: 
• Länssamarbete och samordning. 
• Flyg. Resande, teknikutveckling, bränsle. 
• Samarbete kring upphandlingsfrågor, till exempel gällande transporter 

(Länsgrupp varutransporter finns inom Klimatsamverkan, med Region 
Kalmar län som sammankallande). 

• Fossilfria tekniska lösningar som till exempel möjliggör fortsatta 
transporter.  
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• Publik laddinfrastruktur (också i glesbygd). Placering, ägarskap, 
finansiering. Viktigt också för till exempel besöksnäringen. 

• Vikten av att tänka på kostnader och olika betalningsförmåga, samt på att 
informera och ge konsumentkunskap. Ekonomiska styrmedel. 

Information ges också om processen framåt, gällande fortsatta dialogrundor 
samt tider för utskick av remiss. 

--- 

Föredragning av  

Carolina Gunnarsson Johnsson, miljösamordnare  

Johanna Schelin, hållbarhetschef 
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§ 62   

Projekt Hållbar regional utveckling i Kalmar län 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om projektet Hållbar regional utveckling, som pågår fram 
till våren 2023. Region Kalmar län har ett nationellt uppdrag som regionalt 
utvecklingsansvarig. Regionen arbetar med nya vägar för att, tillsammans 
med många andra, stärka hållbarhetsperspektivet. Detta sker inom projektet 
Hållbar regional utveckling i Kalmar län. De insatser som genomförs inom 
ramen för uppdraget ska leda till resultat genom att ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet integreras inom det regionala tillväxtarbetet och 
sammanhållningspolitiken. 
 
Projektet är organiserat inom följande fyra insatsområden: 
• Pilotområde Högsby 
• Digital omställning 
• Finansiering och  
• Samsyn regional ledning agenda 2030 
 
Anna Karlsson är digital coach i projektet Digital omställning. Målet med 
projektet är att genom ökad digital delaktighet kommer möjligheten att 
utveckla samhällsservice och näringsliv kunna fördelas mer jämlikt i 
regionen. Under 2021- 2022 kommer 30 aktiviteter att genomföras för att 
främja digital delaktighet bland vissa målgrupper. 
 
--- 
 
Föredragning av 
 
Carolina Gunnarsson Johnsson, miljösamordnare 
 
Anna Karlsson, digital coach 
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§ 63   

Ny klimatstrategi 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns klimatstrategi beskriver målsättningar och åtgärder för 
att minska koldioxidutsläppen inom regionens verksamhet. 
Strategin följs upp årligen i samband med framtagande av klimatbokslut. 
 
Information ges om målen som togs fram i samband med den klimatstrategin 
som finns idag. Målen var att Region Kalmar län ska, i förhållande till 
basåret 2012, minska koldioxidutsläppen enligt följande: 
• Till 2030 ska utsläppen minska med 60 %.  
• Till 2040 ska utsläppen minska med 80 %.  
• Till 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll. 
 
Det första delmålet har nu uppnåtts, behov finns av att revidera 
klimatstrategin. Förstudie sker inför revideringen med bland annat bakgrund, 
nulägesanalys, omvärldsanalys och trendspaning men också ny teknik och 
lösningar samt workshop. 
 
Information ges om frågeställningar som är intressanta att ha med inför 
revideringen av klimatstrategin, såsom att behålla omfattning på det 
övergripande målet för att få en jämförbar serie över tid eller att göra helt 
nytt omtag och ny övergripande målsättning. 
 
--- 
 
Föredragning av 
 
Johanna Schelin, hållbarhetschef  
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§ 64   

HBTQ-diplomering i verksamheter 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Information och genomgång sker gällande hur Region Kalmar läns genomför 
HBTQ-diplomering i verksamheterna. I HBTQ-diplomeringen ingår kunskap 
om begrepp, normer och dess konsekvenser. Inom ramen för diplomeringen 
får varje enhet kunskap och handledning för att utveckla det områden som är 
aktuella inom sin verksamhet. I diplomeringen ingår självreflektion i ett led 
att utveckla den totala arbetsgruppens kompetens att bemöta HBTQ inom 
och utom organisationen. HBTQ-diplomeringen är både en personlig 
diplomering samt en diplomering av hela enheten. 
 
Lena Segerberg (S) undrar hur långt Sverige har kommit med att införa ett 
tredje kön. Carolina Lenesdotter ska återkomma med svar på frågan. 
--- 
Föredragning av 
Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare 
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