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§100 Upprop och val av justerare 

Hållbarhetsberedningens beslut 
1. Närvarolistan fastställs 
2. Göran Forsen utses att jämte ordförande justera protokollet. 

§101 Godkännande av dagordning 

Hållbarhetsberedningens beslut 
1. Dagordningen godkännes. 

§102 Föregående protokoll 

Hållbarhetsberedningens beslut 
1. Föregående protokoll godkännes. 
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A. Aktuellt Folkhälsa och hållbar utveckling 
Evelina Hilmersson informerar 
1, Omorganisering av Central Förvaltning 
Hållbarhetsberedningens beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Informationen omfattar 
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Presentation av förslaget på ny organisering av central förvaltning. Inget beslut fattat 
ännu, nu genomförs riskanalys av förslaget. Kopplat till folkhälsa och hållbar 
utveckling så kommer ny avdelning att tillskapas som tar ett helhetsgrepp om 
Agenda 2030. Denna avdelning kommer att ligga under enheten Ledningsstöd och 
samordning. 

2, Region Dalarnas organisatoriska värden & ledarskapets riktning 
Hållbarhetsberedningens beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Informationen omfattar 
Presentation av arbetet som pågår med att ta fram organisatoriska värden för 
Region Dalarna, vilket alltså är Region Dalarnas eftersträvade kärnvärderingar. I 
samma process ingår ledarskapets riktning, alltså beskrivning av vilket typ av 
ledarskap vi eftersträvar i Region Dalarna. Processen genomförs tillsammans med 
alla RD:s förvaltningsledningar på uppdrag av högsta tjänstemannaledningen. 

3, Sammanhållen analysstruktur och Öppna jämförelser Agenda 2030 
Hållbarhetsberedningens beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Informationen omfattar 
Johan Hallberg och Junia Joffer från Hälsofrämjande och hållbar utveckling 
presenterar källor till uppföljning av folkhälsa och hållbarhet. Inför omorganisering av 
Central Förvaltning pågår samtal om att ta ett bredare grepp kring analys och 
uppföljning för att i högre grad samverka kring detta. Presentation även av Power Bl 
som är ett visualiseringsverktyg där rapporter kan skapa, baserat på data från en 
mängd olika relevanta källor. 

B. Finsamförbundens organisering 
Göran Forsen informerar 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Informationen läggs till protokollet 
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Göran Forsen informerar om Finsamförbunden som består av 4 aktörer 
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, RD och Kommunerna). 7 förbund finns 
och dessa spänner över 15 kommuner. 26 miljoner i budget årligen, om året, 25% 
från respektive aktör. Fördelningen av medlen bygger mycket på socioekonomiska 
faktorer. Region Dalarna vill ha färre förbund och samtal om att istället fördjupa 
samarbeten pågår inom Finsam. Finsamförbunden har svårt att bemanna och det 
finns risk för att inte kunna behålla kompetensen. 7 olika verksamhetsplaner gör 
också att det blir svårt att hitta riktningen gemensamt. Man når idag 5-10% av 
målgruppen, det finns mer man kan göra för att effektivisera. Administrationen tar för 
mycket resurser. Politisk samordning behövs ytterligare och ett mer övergripande 
perspektiv generellt. 

C. Beslut om äskande av träbyggnadsstöd RD20/01962 
Kerstin Lundh informerar 
Hållbarhetsberedningens förslag 
Hållbarhetsberedningen enhälligt föreslår Regionstyrelsen att bifalla ansökan. 

Informationen omfattar 
Byggdialog Dalarna har under ett antal år bedrivit ett utvecklingsarbete runt 
träbyggande och upprättat en modell som beskriver hur forskning, klusterbildning 
och kommunikation hänger samman för framgångsrik träbyggarregion. För att lyfta 
Dalarna till en nationell träbyggarregion behövs en långsiktigt finnansering och 
företagsinriktat arbete. Mot denna bakgrund önskar Byggdialog Dalarna ett 
verksamhetsbidrag om en miljon kronor från Region Dalarna. 

D. Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför papperstidningen 
1177 Vårdguiden i Dalarna RD20/01196 
Kerstin Lundh informerar 
Hållbarhetsberedningens förslag 
Hållbarhetsberedningen föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen. 

Informationen omfattar 
Maja Gilbert Westholm 0-/) har i en motion yrkat att Region Dalarna inför 
papperstidningen 1177 Vårdguiden i Dalarna. I Region Dalarnas regionplan anges 
att Region Dalarna ska bedriva ett långsiktigt hållbart miljöarbete och att Region 
Dalarnas negativa miljöpåverkan måste minska, samt att vi ska ha en starkare 
ekonomi. I regionplanen anges också under punkten digitalisering att vi ska 
modernisera arbetsmetoder och öka produktivitet och effektivitet. 
Hållbarhetsberedningen bedömer att kostnaden och den miljöpåverkan tidningen 
skulle innebära inte skulle vägas upp genom ökad nytta för Dalarnas befolkning. 
Beredningen anser dock att det är av största vikt att Region Dalarna når alla grupper 
i samhället med information och välkomnar sådan utveckling digitalt samt i 
dialogform med befolkningen och i samverkan med kommuner och ideburen sektor. 

Yrkanden 
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Kerstin Lundh (MP) yrkar bifall till hållbarhetsberedningens förslag. 
Göran Forsen (M) yrkar bifall till hållbarhetsberedningens förslag. 
Carin Malm (KO) yrkar bifall till hållbarhetsberedningens förslag. 
Kurt Podgorski (S) yrkar avslag till hållbarhetsberedningens förslag. 
Britt-Marie Essell (S) yrkar avslag till hållbarhetsberedningens förslag. 
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E. Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och Matts Hammarqvist 
(V): Minska köttkonsumtionen i regionens verksamheter med 25 procent 
RD20/01160 
Kerstin Lundh informerar 
Hållbarhetsberedningens förslag 
Hållbarhetsberedningen enhälligt föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen. 

Informationen omfattar 
I en motion yrkar vänsterpartiet via oppositionsråd Maja Gilbert Westholm: 
• Att Region Dalarna minskar köttkonsumtionen i sina verksamheter med 25% 
jämfört med dagens till 2025. 
• Att Region Dalarna inför en vegetarisk dag per vecka alternativt vegonorm i alla 
sina verksamheter. 

Hållbarhetsberedningen poängterar att det är måltiden i sin helhet och dess 
klimatavtryck både kopplat till produktion och avfall som är avgörande. 
Hållbarhetsberedningen vill också poängtera att inneliggande patienter behöver 
erbjudas mat som äts upp och där smakerna känns igen. 

F. Övriga frågor 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Informationen läggs till protokollet 

Informationen omfattar 
Kerstin Lundh lyfter ärende angående gåvor till medarbetare, detta bordläggs till 
nästa sammanträde. 
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