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Hållbar utveckling
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Mål 1 Främja hälsa 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv: 

• Erbjuda länets gymnasieskolor att anta Tobaksfri utmaning och Tobaksfri duo på högstadiet.

• Öka medvetenheten om betydelsen av att röra på sig genom kom igång- aktiviteter med fokus på att få 
fler barn och unga i rörelse.

• Verka för att få fler att cykla. 

• Erbjuda kommuner och föreningar att delta i Sund Smart Stark Senior.

➢ Kommunikativa insatser för att sprida information om folkhälsans alla områden inklusive 
hälsoinformation på 1177.se.

• Genomförande av aktiviteter i regionalt handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län 2020-2022, 
som till exempel MHFA (mental health first aid) och YAM (youth aware of mental health).

• Delta, analysera, kommunicera och ta hand om svaren från Folkhälsomyndighetens enkäter: 
Miljöhälsoenkät 2020 (inriktning barn) och Hälsa på lika villkor 
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Mål 1 Främja hälsa 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Införa riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60 åringar.

• Servera hälsofrämjande, klimatsmart och ekologisk mat vid våra sjukhus och folkhögskolor.

➢ Verka för hälsosamma matvanor och förebygga övervikt och fetma hos patienter och invånare. 

• Införa tobaksfria sjukhusområden.

• Diskutera levnadsvanor i patientmötet.

➢ Uppmärksamma våldsutsatthet i patientmötet.

• Fortsatt tillämpning av riktlinjen för alkoholfri och tobaksfri före och efter operation. Utvärdering ska göras.

➢ Utöka arbetet med digital tobaksavvänjning genom Tobakshjälpen.

➢ Arbeta för ett hälsofrämjande perspektiv i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 
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Mål 1 Främja hälsa, forts 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Öka kunskapen bland alla medarbetare genom att den obligatoriska e- utbildning inom miljö och hållbarhet 
genomförs.

➢ Höja kunskapen om kemikaliehantering bl.a. genom att erbjuda utbildningar via Kompetensportalen.  

• Årlig kemikalieinventering och riskbedömningar ska genomföras i våra verksamheter.

• Bibehålla antalet miljödiplomerade och certifierade enheter i våra verksamheter.

• Mängden förskrivning av antibiotika ska minska så vi på lång sikt når målet 250 förskrivna recept per 1000 
invånare.

• Den totala förbrukningen av kinoloner ska minska.

• Väga in miljöaspekter vid val av rekommenderade läkemedel.

• Riktade informationsinsatser gällande miljöpåverkan från diklofenak i salvor.

➢ Framtagande och analys av kunskapsunderlag “Fakta Kalmar län”
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Mål 2 Varje barns bästa 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv:

Pågående länsgemensamma insatser: 

➢ Samverkansöverenskommelse för länets familjecentraler

➢ Barn och unga i Kalmar län ska erbjudas ett tidigt och samordnat stöd utifrån sina 
individuella behov. Regionen tillsammans med tre pilotkommuner har i samverkan 
med Socialstyrelsen och Skolverket pågående utvecklingsarbeten med tidiga 
samordnade insatser (TSI)

➢ Att barn och unga ska erbjudas SIP (samordnad individuell plan) när behov finns av samverkan mellan 
olika verksamheter

• Förebyggande arbete mot missbruk och beroende hos barn och unga.

• Arbeta för att hälso- och munhälsoundersökningar erbjuds och genomförs i samband med att barn 
placeras i Kalmar län.

• Uppsökande verksamhet inom folktandvården med förebyggande tandhälsa hos barn och äldre.
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Mål 2 Varje barns bästa 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

Handlingsplan ”Barnrättsarbete för varje barns bästa”

• Information ska ges på ett sätt som barn förstår.

• Region Kalmar län ska ha god kännedom om barns hälsa och levnadsvillkor.

• Personal inom Region Kalmar län ska ha kunskap i att kunna identifiera och stötta utsatta barn.

• Beslutsfattare och medarbetare ska ha kunskap om innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter 
och om kraven på offentlig verksamhet.

• Verksamheten ska vara utformad så att den ur ett barnperspektiv är fysiskt tillgänglig och trygg.

• Alla berörda enheter skall ha en tydlig och väl förankrad rutin gällande orosanmälan vid misstanke om 
barn som far illa.

• Fortsatt arbete för giftfri sjukvård för barn. Krav på att produkter i barns närmiljö ska vara giftfria.
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Mål 3 Jämlikt och jämställt 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv:

• Prova nya arbetsmetoder för utvecklingsinsatser i områden med särskilda utmaningar.

• Arbeta med att identifiera våldsutsatta.

➢ Sprida kunskap om könsstympning.
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Mål 3 Jämlikt och jämställt 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Jämställdhetsintegrering inom projektstöd och företagsstöd.

• Kartlägga, analysera och säkerställa jämställdhet i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocesser.

• Grundutbildning i jämställdhetsintegrering för RKL:s medarbetare.

• Säkerställa jämställdhetsperspektiv inför politiska beslut.

• Hbtq-diplomering av RKL:s verksamheter.

• Alla anställda inom RKL har rätt att ansöka om heltidsanställning.

• Utbildning av personal för att kunna ställa frågan om våldsutsatthet.

• Alla verksamheter inom RKL ska ha väl utarbetade rutiner för att identifiera, hantera och erbjuda 
ändamålsenlig hjälp till våldsutsatt och barn som bevittnat våld. 

➢ Samtliga verksamheter inom RKL ska få ökad kunskap om könsstympning.

➢ Utveckling av webutbildningar och digitala verktyg på kompentensportalen för ökad tillgänglighet.
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Mål 3 Jämlikt och jämställt 
Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

➢ RKL ska arbeta för möjliga åtgärder inom kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och likvärdigheten för 
personer med funktionsvariation. 

➢ Medarbetare ges förutsättningar att få, behålla och utveckla den kompetens som behövs för att ge 
personer med funktionsvariation ett respektfullt bemötande samt förutsättningar att vara delaktiga i 
utformningen av sin egen vård och behandling enligt principen personcentrerad vård.

➢ RKL ska på ett jämställt och jämlikt sätt tillhandahålla ändamålsenliga hjälpmedel utifrån 
kunskapsbaserade och personcentrerade förskrivningar.

➢ Vid utformning av digitala tjänster och information i olika kanaler ska behoven för personer med olika 
funktionsvariationer vägas in och blir tillgängliga för alla.

➢ RKL för en kontinuerlig dialog med brukarorganisationerna, den enskilde och närstående. Dessa bjuds in 
till olika forum där de har inflytande och påverkansmöjligheter.

➢ Personer med funktionsvariation ska ha möjlighet att få och att behålla en anställning eller erhålla 
arbetslivspraktik inom regionen. Ungdomar med funktionsvariation ska erbjudas feriepraktikplats och 
praktikplats under utbildningstiden.

➢ Gradvis öka antalet anställda med lönebidrag.
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Mål 4 Hållbar produktion och konsumtion 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv:

• Arbeta aktivt för god tillgång till vatten med god kvalitet, bl.a. genom att stötta nya arbetsmetoder, ny 
teknik, projektutveckling och internationellt samarbete.

➢ Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart. I detta ingår bl.a. att, i samverkan med länets aktörer, 
utveckla den cirkulära ekonomin och näringslivets omställning till en sådan ekonomi, liksom att utveckla 
delningsekonomin. Insatser ska göras för att inspirera, förmedla kunskap, ge verktyg och stöd, skapa 
mötesplatser och främja innovation inom området. Aktiviteter ska genomföras riktat mot näringslivet och 
offentliga sektor och ska även stödja vår egen organisation i riktning mot en cirkulär ekonomi.

• Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer genom olika insatser.

➢ Genomföra insatser inom projekt “Hållbar regional utveckling inom Kalmar län”, med syfte att stärka och 
integrera hållbarhetsperspektivet i arbetet med regional tillväxt.
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Mål 4 Hållbar produktion och konsumtion 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Produkter och varor ska vara fria från miljö- och hälsopåverkande ämnen i enlighet med kemikaliestrategi.

• Vid inköp av plastprodukter skall biobaserad eller återvunnen plast väljas, i den mån det är möjligt.

➢ Vid inköp av textilier ska fibrer som är ekologiska, tåliga och gjorda av hållbara material förespråkas. Genom 
att ställa krav på miljömärkning t.ex. Svanen och EU Ecolabel säkerställs en mer hållbar produktion.

➢ Beslut om val av produkter och tjänster ska göras medvetet där robusthet och livscykelperspektiv med miljö-
och klimatpåverkan vägs in.

➢ I de fall palmolja ingår i livsmedel ska den vara certifierad. 

• Systematisk uppföljning av miljökriterier i prioriterade upphandlingar. 

• Arbeta för att minimera mängden avfall generellt med ett särskilt fokus på matavfall.

• Stärka kunskap om cirkularitet och upprätta ett cirkulärt materialflöde.

• Regionen ska verka för att öka användningen av flergångsmaterial i verksamheterna samt minska onödig 
användning av engångsmaterial.

• Återvinning av material och produkter ska öka genom tydligare krav vid upphandling/inköp och ett väl utbyggt 
källsorteringssystem. Om möjligt ska återbruk tillämpas för de produkter som kan komma till nytta i ett nästa 
led genom upprättade avtal.
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Mål 5 Minska klimatpåverkan och fossilberoende 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv:

• Tillsammans med Länsstyrelsen samordna arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län.

• Genomföra handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region tillsammans med länets 
aktörer. I detta ingår bl.a.

• Projektledning av Klimatsmarta resor i besöksnäringen

• Deltagande i Biogas BOOST, Biogas Research Center och Drive LBG

• Medarrangör av nationell biogaskonferens 2021
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Mål 5 Minska klimatpåverkan och fossilberoende 

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Nyttja det digitala för ett minskat resande både i tjänst och för patient.

• Genomföra uppdraget ”Hållbart resande” med syfte att ställa om från fossilt till el och biogas samt minska 
antalet regionbilar.

• Klimatkompensation för flygresor enligt fastställd strategi.

• Utveckla miljöredovisningen med fler hållbarhetsmått i enlighet med GRI för att på sikt möta de krav som 
väntas på hållbarhetsredovisning i större företag och organisationer.

• Löpande minska utsläppen från vår fondportfölj genom att aktivt välja klimatsmarta placeringar.

• Ställa krav på fossilfria samhällsbetalda resor i samband med upphandling. Omfattar ambulanser, 
budbilar, godstransporter m.m.

• Lokaluppvärmning av egna byggnader är förnyelsebar och vi ska verka för att även inhyrda externa 
lokaler ska vara fossilfria.
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Mål 6 Hållbar byggnation och stadsbildning 

Aktiviteter, ur ett regionalt perspektiv:

➢ Ökad samverkan mellan region, kommun och civilsamhälle för att stärka 
samhällsplaneringen så att den främjar en god hälsa. Fokus på jämlikhet och 
jämställdhet, psykisk hälsa och ökad rörelse och rökfria miljöer.

➢ Samverkan kring insatser med syfte att förbättra landskapets förmåga att hålla kvar 
vatten och därmed minska konsekvenserna av framtida torka och vattenbrist med 
hänsyn till ett förändrat klimat.

Aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Alla nybyggnader ska nå Miljöbyggnad nivå Silver och en byggnad ska under perioden 
certifieras.

• För fastigheter som genomgår ny- och ombyggnation ska användningen av ämnen, 
kemiska produkter och varor som innehåller ämnen med miljö- och hälsofarliga 
egenskaper, minska och om möjligt undvikas.

• De byggmaterial vi använder ska till 80 procent vara A- eller B-klassade enligt 
SundaHus.
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Mål 6 Hållbar byggnation och stadsbildning 

Förslag aktiviteter, ur ett internt perspektiv:

• Verksamheten ska fortsätta att anpassas till de förändringar som ett varmare klimat innebär, såsom 
förändrat sjukdomspanorama, värmeböljor, skyfall och höjd havsnivå.

➢ Vi verkar för att samtliga fastigheter med regionfinansierad verksamhet i möjligaste mån är tillgängliga och 
inkluderar alla.

➢ Ritningsgranskningsgruppen ska granska alla nya projekt för att säkerställa tillgänglighet i samverkan med 
representation från funktionhinderorganisationerna.

• Vi arbetar för hållbart byggande med infrastruktur som stödjer solceller, laddstolpar, klimatanpassning 
samt vatten- och dagvattenhantering.

• Vi ska säkerställa gröna ytor och växtlighet för bibehållen eller ökad biologisk mångfald vid fastigheter.

• Energieffektivisering av byggnader och system ska fortsätta.

• Öka möjligheten för bra cykelparkeringar.
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http://navet.lkl.ltkalmar.se/Service-och-tjanster/Miljo/
https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/miljo/miljoarbete-inom-region-kalmar-lan/
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