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§59 Upprop och val av sekreterare 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Joanna Stridh (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§60 Godkännande av dagordning 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Dagordningen godkännes. 

§61 Föregående protokoll 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna. 

§62 Aktuell information 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Information bifogas protokollet. 

A. Aktuellt Miljö- och säkerhet 
Miljö- och säkerhetschef Anders Nordahl informerar. 

Informationen omfattar 
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1, Utbildningar. Under september genomförs träffar med 
miljöombuden. Dessa ses som en värdefull funktion för spridning av 
miljöarbetet i regionen. Även interna miljöutbildningar genomförs med 
målgruppen verksamhetschefer, avdelningschefer eller andra 
intressenter inom organisationen. 

2, Klimatbokslut. Nu har alla siffror kommit in, arbetet med att slutföra 
pågår. 2018 blir basåret för denna mätning via klimatbokslut. 

3, Kostutredningen. Anders avdelning är involverad i flera 
arbetsgrupper, bland annat en där beräkning av klimatpåverkan 
pågår nu. 

4, Utredning kopplat till avfallet. Hanteringen av avfall ser olika ut i 
olika delar av regionen. Just nu pågår arbetet med kravspecificering 
för att upphandla utredare av detta. 
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5, Hållbar upphandling av livsmedel. Handlingsplan utformas nu för 
2020. Fokus på uppföljning av framför allt kött och då nötkött och 
antibiotika. Aven palmolja är ett fokusområde för uppföljning. 

6, Hållplatsstrategin och trafikförsörjningsprogrammet. Gås igenom 
för kännedom då dessa är delar i kommande trafikförsörjningsplan i 
Region Dalarna. 

B. Aktuellt Follkhälsa och hållbar utveckling. 
Folkhälsochef Suzanna Westberg informerar. 

Informationen omfattar 
1, Hållbarhetsprogram. Arbetet fortskrider med förvaltningsdialoger. 
Hittills mycket varmt mottagande i förvaltningarna och starkt 
engagemang. Processen menar förvaltningarna också kan användas 
för underlag i deras verksamhetsplaner. Bilaga §62B1 

2, Stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Agenda 2030. Stort behov 
ses på tjänstepersonsidan av ytterligare stärkt samverkan mellan 
Regionen och Länsstyrelsen i Dalarna när det gäller Agenda 2030 
och jämlik hälsa. Suzannas avdelning tar fram underlag för att 
beskriva detta behov tydligare. Bilaga §62B2 

3, Läsprojekt barn och unga. Läslyftet är ett projekt som är kopplar 
folkhälsofrågan till barns läsande. Högläsning för små barn och barns 
språkutveckling är en samhällsfråga. Maria Törnqvist, chef 
länsbibliotek, kommer vid nästa sammanträde och berättar om 
projektet. Kunskapsdagar om barns läsande erbjuds personal i både 
Mora och Falun, inbjudan bifogas protokollet. Bilaga §62B3 

5, Samverkan Dalarnas idrottsförbund. Dalarnas idrottsförbund har 
inkommit med en ansökan till Region Dalarna gällande medel för 
genomförande av en förstudie kopplat till fysisk aktivitet hos barn. 
Suzanna skrev beslutsunderlag gällande detta till HSN och 
kommande RS. Beslutsunderlaget beskriver hur samverkan med 
Dalarnas idrottsförbund skulle kunna stärkas och hur Region Dalarna 
själva kan stå för utredning av hur detta skulle kunna gå till. 
Samverkan med civilsamhället kan stimuleras via sociala 
innovationer där det redan pågår ett arbete med en förstudie i Region 
Dalarna. Förstudien publiceras i mars 2020. 
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C. Glokala Sverige konferens 25/9 
Ordförande Kerstin Lundh och sekreterare Evelina Hilmersson 
informerar. Budskapet efter konferensen är en entydig forskarkår 
som beskriver att om Agenda 2030 ska genomföras behövs en 
transformation i offentlig sektor med ökad lokal, regional och 
nationell samverkan samt tillit för att förändra de socio-tekniska 
system där det som behöver förändras sitter fast. Det kan handla 
om både teknik och infrastruktur, men också normer, kultur, lagar 
& policy. Bilaga §62C 

D. Studiebesök Folktandvården 
Mötespunkten utgår och studiebesöket bokas om till början av 
2020. 

E. Övriga frågor 
Göran Forsen anmäler frånvaro vid nästkommande sammanträde. 
Kurt Podgorski närvarar via Skype. 
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Hållbarhetsberedningens beslutsärenden 

§63 Yttrande på kostutredningen RD19/02195 

Hållbarhetsberedningens beslut 
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Yttrandet som formulerades vid föregående sammanträde läggs till ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Processägare kost (RD Service), Anders Eriksson kommer och informerar 
kort om utvecklingen av kostutredningen och delges beredningens åsikter 
angående föregående utredning. 
2018 beställdes kostutredning av extern konsult som blev klar i våras. 
Lämnades i mitten av april till RS. RD Service hade en del synpunkter på 
denna och därefter gavs uppdraget tillbaka till RD Service för en 
fördjupande analys som skulle titta närmare på flera parametrar. Tre 
alternativ ska utredas; 1, Samverkan med kommunerna, 2, Aromköket 
levererar 3, Fortsatt drift i Falun. Nu finns styrgrupp och projektgrupp för 
utredningen utredningstid till mars 2020. Bilaga §63A 

§64 Hållbarhetspolicy RD19/03346 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Förslag till hållbarhetspolicy godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 

Bilaga §63B 

Ett förslag till hållbarhetspolicy har tagits fram av Anders Nordahl och denna 
ska upp för beslut i RS i november. Bilaga §64 

§65 Omläggning bussturer Falun-Mora 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Yttrande formuleras till nästa sammanträde och läggs därefter till ärendet 
samt kommuniceras till Kollektivtrafiknämndens ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Omläggningen av bussturerna mellan Falun och Mora har inneburit att flera 
av personalen i Region Dalarna tar hyrbil på sträckan. Detta medför att 
Region Dalarna har svårt att räkna hem den tänkta besparingen. 
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Kostnaderna flyttas från ett ställe till ett annat inom Regionen och möjlighet 
finns att C02 utsläppen ökar. Beredningen efterfrågar beskrivning av 
konsekvenserna för Region Dalarna i sin helhet. Bengt Benjaminsson skulle 
kunna bjudas in till kommande möten. Evelina försöker ta reda på mer om 
beslutsunderlag för omläggningen till nästa sammanträde då även yttrande 
formuleras. 

§66 Politikerutbildning Agenda 2030. 

Hållbarhetsberedningens beslut 
Förslaget godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 
Suzanna Westberg presenterar ett förslag till upplägg av utbildningsinsatser 
för politiker om hållbar utveckling och Agenda 2030. Förslaget visar 5 
utbildningsmoduler a 2 timmar vardera och kommer att erbjudas 
hållbarhetsberedningen i första hand för test. Därefter eventuellt bredare 
inbjudan till fler. Utbildningen förläggs samma dagar som beredningens 
sammanträden med start januari 2020. Bilaga §66 

§67 Kommunikation av hållbarhetsberedningens uppdrag till nämnder och 
reglemente 

Ordförandes förslag 
Anders Nordahl och Suzanna Westberg ges i uppdrag att formulera förslag 
till: 
1, lnformationsbrev 
2, Reglementestext 

Sammanfattning av ärendet 
För att beredningen ska få kännedom om ärenden av principiell och 
övergripande karaktär från nämnderna så ses behovet av att informera 
nämnderna om beredningens uppdrag och fokusområden. Likaså kan 
reglementet framöver behöva omformuleras för att bättre matcha 
beredningens uppdrag och riktning. 



Region Dalarna 

Central förvaltning, Hälsofrämjande och 
hållbar utveckling 

Protokollsjustering 

Vid protokollet 

PROTOKOLL 
Hållbarhetsberedningen 

20191011 20191011 

{)g_- ~ Jff-== 
Evelina Hilmersson 
Sekreterare 

Datum 

Ordförande 

Sida 8 (8) 


