
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
  

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa   
 
Tid och plats 10:00-16:00, Nya psykiatrihuset, Hälsogränd 1, Kalmar.    
 
Beslutande 
 

 
Johanna Wyckman (L), ordförande  
Jonas Lövgren (M), vice ordförande 
Ingegerd Petersson (C) 
Per-Inge Pettersson (C) 
Lena Segerberg (S) 
Johnny Svedin (SD) 
 

Tjänstepersoner Johanna Schelin, hållbarhetschef  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering  
Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare, § 26 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, § 28 
Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare, § 28-29 
Susanna Althini, distriktsläkare, § 29 
Stefan Westblom, energistrateg, § 30 
Mona Lövmo, avdelningschef, § 31 
Agnes Savetun, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 21-31  

 
  

Ordförande Johanna Wyckman (L)  

 
  

Justerare Jonas Lövgren (M)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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Datum 
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Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 21   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa godkänner föredragningslistan. 
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Datum 
2022-06-14 

 
 

 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
 

 
 

 
 

 

§ 22   

Val av justerare 

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

 
 

 
 

 

§ 23   

Aktuellt inom 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: 

• Översyn av klimatanpassningsplan 

• Verksamhetsplan hållbarhet 2023-2025 

• Hållbara halvtimmen 

• Ny energiplan till 2030 

• Förbättringsprogram 2022/2023 

• Robust cirkulär materialförsörjning  

• Öppna jämförelser 2021 (sammanställa nyckeltal från alla regioner) 

• Strategiska forumet för hållbara upphandlingar  

• Test av behållare för riskavfall 

• Arbetet med uppdraget att ta fram strategi för ungas sociala inkludering 

• Dialoger kring gemensam regional handlingsplan för sexuell reproduktiv 
hälsa inom sydöstra sjukvårdsregionen påbörjad 

• Digital utbildning för tobaksavvänjare är under framtagande inom 
sydöstra sjukvårdsregionen, beräknad lansering i december 2022. 
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§ 24   

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

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Av regionplan 2022-2024 följer ett uppdrag redovisa en sammanhållen 
modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor.  
Uppdraget omfattar att lämna en redogörelse för Region Kalmar läns arbete 
relaterat till samverkan med länets kommuner och ungas uppväxtvillkor. 
Vidare ska förslag läggas om hur arbetet kopplat till fortsatt samverkan kan 
se ut och vilka insatser regionen kan verka i. Förslaget kommer ligga till 
grund för fortsatt arbete inom området och beakta existerande modeller som 
Skottlandsmodellen och Kronobarnsmodellen. 
Arbetet delas upp i två steg, först en kartläggning vad Region Kalmar län, 
övriga regioner samt kommuner gör för insatser kopplat till ungas 
uppväxtvillkor. Utifrån vad kartläggningen visar, och med stöd i andra 
modeller som Skottlandsmodellen och Kronobarnsmodellen, tas förslag på 
arbetssätt och insatsområden fram för att skapa en egen modell.  
Planen är att kartläggning och förslag på kommande insatser inom ramen för 
modellen färdigställs under hösten 2022. 
--- 

Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering  
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§ 25  Ärendenummer RS 2021/1281 

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

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Av regionplan 2022-2024 följer ett uppdrag att redovisa en handlingsplan för 
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
könsstympning.  
Region Kalmar län har tidigare haft tre separata handlingsplaner för våld i 
nära relationer, könsstympning och jämställdhet. Förslaget är nu att ha en 
samlad handlingsplan för jämställdhet där arbetet mot våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och könsstympning ingår. 
Förslaget har varit uppe i regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022 
vilka föreslår regionstyrelsen att vid sitt sammanträde den 15 juni 2022 
godkänna slutredovisningen för uppdraget.  
--- 

Föredragning av  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering 

Handlingar 
1. Handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och könsstympning 
2. Tjänsteskrivelse - Uppdrag 22/02, redovisa en handlingsplan för 

jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld 
och könsstympning 
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§ 26  Ärendenummer RS 2021/1282 

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

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Av regionplan 2022-2024 följer ett uppdrag att redovisa en förstärkt 
handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri region 
2030. 
Handlingsplanens syfte är att förstärka och vägleda Region Kalmar läns 
arbete med Handlingsprogram för en fossilbränslefri region. 
Handlingsplanen ska utgöra ett underlag att ta hänsyn till vid kommande 
upphandlingar. 
I arbetet med handlingsplanen har en omvärldsanalys med fokus på bränsle, 
fordon på marknaden och utbyggnad av infrastruktur såväl nationellt som 
regionalt genomförts.  
Åtgärderna som presenteras i förslaget baseras dels på att Region Kalmar län 
ska uppfylla kommande lagkrav, dels ställa om och följa den utveckling som 
pågår på marknaden och som följer av EU-lagstiftning. Nedan följer några 
exempel på åtgärder i handlingsplanen: 

• Planering av upphandlingar som berörs av CVD (oavsett fordonstyp) 
samt identifiera vilka krav som ska ställas på elektrifiering. 

• Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. 

• Länsgemensamma krav på tunga fordon. 

• Beakta säkerhetsfrågor kopplat till bilar, drivmedel och infrastruktur för 
att kunna uppfylla krav enligt kontinuitetsplan.  

• Fortsatt följa utvecklingen kring biogas och personbilar. 
--- 

Föredragning av  
Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare  
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§ 27   

Klimatbokslut 2021 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Johanna Schelin, hållbarhetschef, informerar om Region Kalmar läns 
klimatbokslut för 2021. Klimatbokslut har tagits fram varje år sedan 2012, 
de utsläppskällor som ingår i beräkningarna är: pannor och annan 
uppvärmning av egna lokaler, elförbrukning i egenägda lokaler, ambulanser, 
lustgas från vården, köldmedier som läcker från klimatanläggningar, 
avfallshantering, fordon i kollektivtrafiken, tjänsteresor med flyg, tåg 
poolbilar, verksamhetsbilar, egen bil och hyrbilar.  
Beredningen får information om utvecklingen från 2012-2021. Sedan 2012 
har utsläppen minskat med 63 procent. Det innebär en viss ökning av utsläpp 
jämfört med 2020, en ökning som till stor del beror på att Gamleby 
Folkhögskola tvingats använda sin reservpanna (oljepanna) för uppvärmning 
under vintern.  
Utöver utsläppen som ingår i klimatmålet redovisas även utsläppen från 
förbrukningsmaterial, livsmedel, investeringsportfölj, tågtransporter, 
särskilda persontransporter, IT-produkter, möbler, textilier, hotell, 
vattenförbrukning och godstransporter. 
Vidare får beredningen information om vilka aktiviteter som genomförs för 
att ytterligare minska klimatpåverkan. 
--- 

Föredragning av  
Johanna Schelin, hållbarhetschef  
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§ 28   

Psykisk hälsa och ohälsa – i länet och landet 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet. 

Bakgrund 
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare, och Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare, 
informerar om psykisk hälsa och ohälsa både ut ett nationellt och regionalt 
perspektiv.  
Beredningen får information om folkhälsans utgångspunkter, begreppen 
psykisk hälsa och ohälsa samt hälsans bestämningsfaktorer. 
Vidare redogörs även för några av de insatser som bedrivs nationellt och 
regionalt inom området psykisk hälsa 

• Kraftsamling för psykisk hälsa, ett initiativ från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) 

• Omställningen till god och nära vård 

• Youth Aware of Mental Health – YAM 

• Samhällsplanering  

• Efterlevandestöd  

• Elevhälsoprojektet  

• Barn- och ungdomshälsans kampanj  
Beredningen får också information om pandemins påverkan på den psykiska 
hälsan, psykisk hälsa i kristid, samsjuklighet, föräldraskap och skolbaserat 
stöd och suicidstatistik. 
--- 

Föredragning av  
Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare  
Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare 
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§ 29     

Hälsolots – en del av projekt Hållbar Regional 
Utveckling, delprojekt 3, Utvecklingsinsatser i 
samverkan med fokus på områden med särskilda 
utmaningar 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Piloten för utvecklingsinsatser med fokus på områden med särskilda 
utmaningar bedrivs i Högsby kommun. Syftet är att utveckla metoder för ett 
hållbart regionalt utvecklingsarbete i små kommuner med utmaningar.  
Bakgrunden är de stora och ökande skillnaderna inom Kalmar län som gör 
att olika delar av länet har olika förutsättningar att utvecklas, vilket leder till 
en tudelad utveckling och ojämlika livsvillkor för såväl företag som invånare 
i länet.  
Inom projektet har sju områden som anses extra viktiga för den framtida 
utvecklingen i Högsby kommun identifierats: 

• Integrationsarbetet  

• Samverkan med civilsamhället  

• Visioner och självbild  

• Enmansföretagens villkor 

• Barn och ungas villkor 

• Kompetensförsörjningsfrågor  

• Omvärldsbevakning 
Efter inventering av pågående insatser i Högsby kommun beslutades två 
tematiska områden att tillsammans arbeta vidare med; civilsamhälle och 
allmän dialog samt hälsolots.  
Hälsolotsens uppdrag är att kartlägga och synliggöra de möjligheter och 
resurser som redan finns inom Högsby kommun samt vara med och skapa 
förutsättningar för ett utökat utbud utifrån vad invånare i kommunen tycker 
är viktigt och efterfrågar. Hälsolotsen ska vara en person som kan hjälpa 
individer att hitta sätt att hantera sin livssituation och sin hälsa.  
Genom hälsolotsens arbete med social förskrivning stärks samverkan mellan 
samhällets aktörer och hälsolotsen blir en förlängning av primärvårdens 
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Region Kalmar län 
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2022-06-14 

 
 

 

 

hälsofrämjande arbete, och en sammanhållande länk mellan samhällets 
aktörer. 
Annons för rekrytering av hälsolots planeras gå ut den 22 juni, målet är att 
vara klar med rekryteringen i början av hösten.  
--- 

Föredragning av  
Elisabet Lager, folkhälsoutvecklare  
Susanna Althini, distriktsläkare 
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§ 30   

Nya psykiatribyggnader - Hållbara byggnader 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Stefan Westblom, energistrateg, informerar om hållbart byggande och de nya 
psykiatribyggnaderna. 
Långsiktigt vill regionfastigheter verka för att bygga hållbart ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Stort fokus bör läggas på att bygga 
mer klimatsmart, att minska belastningen från byggnationens 
koldioxidutsläpp samt att inom byggnationen arbeta bort linjära 
materialflöden till mer cirkulära metoder.  
Beredningen får information om den nya psykiatribyggnaden i Kalmar, efter 
fyra års byggande är den nu klar och har tagits i bruk. I de nya lokalerna 
samlas barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i samma byggnad, 
tidigare har dessa verksamheter varit utspridda i olika lokaler i Kalmar. 
I de nya lokalerna vill Region Kalmar län skapa en modern, välkomnande, 
patientfokuserad, patientsäker och trygg verksamhet med 
utvecklingsmöjligheter. Patienter kommer att få smidigare övergångar 
mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. 
Vid planering och uppförande av byggnaden har stor vikt lagts vid hållbarhet 
samt att skapa läkande miljöer:  

• Attraktivitet i form av natur och utemiljö - de flesta människor uppfattar 
naturen som en positiv och attraktiv miljö. Trädgård och natur har 
skapats i sjukhusmiljön. 

• Dagsljus - tillgång till dagsljus ökar såväl patienters som personalens 
välbefinnande, minskar stresskänslor samt underlättar skiftarbete. 
Dygnsstyrd färgjustering av ljuset efter dygnsvariationer har installerats 
på vårdavdelningar. 

• Gröna tak – byggnaden har ett växttak på 3800 m2, ett av Kalmar läns 
största gröna tak. 

• Förnybar energi – solpaneler har installerats på taket vilka producerar 
ungefär fem procent av elenergibehovet under året. Det finns även 
geoenergi för värmning och snösmältning av innergårdar och entréer 
samt geoenergi som kyler huset på sommaren. 
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• Vattenförsörjning - Plan 1-4 i boendedelen har ett separat rörsystem till 
toalettstolar för att kunna spola med sämre kvalitet än dricksvatten. 

--- 

Föredragning av  
Stefan Westblom, energistrateg 
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§ 31  

Information om, och rundvandring, på nya 
psykiatrihuset i Kalmar 

Beslut 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa noterar informationen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Mona Lövmo, avdelningschef, informerar om och visar beredningen för 
hållbarhet och folkhälsa de nya psykiatrilokalerna i Kalmar. 
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