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Justering, dagordning och föregående protokoll 

§86 Upprop och val av justerare 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Göran Forsen (M) utses att jämte ordförande justera protokollet. 

§87 Godkännande av dagordning 

Hållbarhetsberedningens beslut 
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Anders Nordahl har lämnat återbud därav informerar istället ordförande om 
§89A 1 och §89A2 stryks från dagordningen. Ändringarna godkännes. 

§88 Föregående protokoll 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Föregående protokoll godkännes. 
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Hållbarhetsberedningens beslut 
Information bifogas protokollet. 

A. Aktuellt miljö- och säkerhet 
Ordförande Kerstin Lundh informerar. 

Informationen omfattar: 
1. Plan för minskning av växthusgaser RD19/02316 
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Beredningen formulerar gemensamt yttrande som läggs till ärendets 
handlingar. Beredningen vill i yttrandet poängtera att Region Dalarna ska 
satsa på utveckling av digitala möten genom utbildningsinsatser och 
stärkning av infrastrukturen för digitala möten. 

Bilaga §89A 1 
B. Aktuellt Folkhälsa och hållbar utveckling . 

Folkhälsochef Suzanna Westberg informerar. 

Informationen omfattar: 
1. Hållbarhetsprogram RD19/02385 

Rapport gällande hur arbetet fortskrider. Programmet börjar nu 
formuleras i texter och layout. 

2. Organisationsförändring Central förvaltning 
Samtal har påbörjats för utvecklingen av ett utökat stöd för Agenda 
2030 och förslag om en Agenda 2030-enhet har framförts . 

3. Handlingsplan Central förvaltning - kopplat till Regionplan 
Utifrån regionstyrelsen verksamhetsplan har nu en handlingsplan för 
Central förvaltning utarbetats. Framför allt tre områden har lyfts fram: 
förankring av hållbarhetspolicyn , mått och mål för 
hållbarhetsprogrammet samt central stödstruktur för genomförande av 
Agenda 2030. 

4. Ansökan om utvecklingsmedel "Psykisk hälsa" 2020 gällande 
verksamhetsutveckling av Natur- och djurunderstödda insatser för 
individ och grupp RD20/00315 
Ärendet har bordlagts under beredning inför AU, därför bordläggs 
ärendet även i Hållbarhetsberedningen. 

Bilaga §89B4 
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Studiebesöket planeras vid nästa sammanträde 8/5-20 mellan kl. 10-
12. Telefon- och mejllista skickas ut innan för att kunna bestämma 
eventuell samåkning . 

G. Nästa sammanträde 8/5-20 på Avesta Lasarett. 
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5. Regional arena för social innovation RD20/00895 
Beredningen formulerar gemensamt yttrande som läggs till ärendets 
handlingar. Beredningen ställer sig bakom förslaget i sin helhet, men 
vill betona och förstärka några delar. Det är av stor vikt att ta till vara 
på det som sker och tidigare har skett i Dalarna kopplat till sociala 
innovationer. En kartläggning av de insatser som finns och funnits är 
önskvärt. Beredningen ser sociala innovationer och utvecklingen av 
detta i Dalarna som en viktig faktor för regional utveckling både 
kopplat till kompetensförsörjning, tillväxt, folkhälsa och hållbar 
utveckling. 

C. Primärvårdsforskning RD20/01171 
Ordförande Kerstin Lundh informerar. 

Bilaga §89B5 

Hållbarhetsberedningen ställer sig positiva till förslaget i sin helhet. 
Bilaga §89C 

D. Svar på remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 ldeburen 
välfärd RD20/00202 
Handläggare Evelina Hilmersson informerar. 
Beredningen formulerar gemensamt yttrande som läggs till ärendets 
handlingar. Beredningen ställer sig bakom förslaget i sin helhet och 
ser utvecklingen av ideburna aktörer i välfärden som positivt. I 
utredningens uppdrag ingick inte att lämna förslag inom 
skatteområdet. Detta ser Hållbarhetsberedningen som nödvändigt för 
att stimulera andelen ideburna aktörer i välfärden och för att utjämna 
skillnader i skattebörda mellan exempelvis sociala företag och mer 
traditionellt näringsliv. 

Bilaga §89D 

E. Uppdra till Regiondirektör att ta fram ett förslag till värdegrund för 
Region Dalarna RD20/00561 
Ordförande Kerstin Lundh informerar. 
Beredningen ställer sig positiva till förslaget i sin helhet och vill 
poängtera vikten av att värdegrunden bygger på delaktighet och 
medskapande. Beredningen ser starka kopplingar till Agenda 2030:s 
mål om genomförande och utvecklingen av en hållbar organisation 
och ett hållbart medarbetarskap. 

F. Studiebesök Koopus, Vikmanshyttan. https://koopus.se/ 
Ordförande Kerstin Lundh informerar. 

Bilaga §89E 
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