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1.   Presentationsrunda 

Samtliga närvarande presenterade sig.  

2.  Justerare 

Till justerare valdes Maria Fält och Annika Hässler. 

 

3.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Två övriga frågor anmäldes. 

 

4. Charlotta Brask, Britta Hjelt och Anna Kullberg från  

Social hållbarhet 

Charlotta Brask informerar om arbetet med hållbarhetspolicyn och hållbar-

hetsstrategin. Informerar om uppdraget kom i budgeten förra året för att 

Region Stockholm vill tydliggöra ambitioner om ekonomisk, miljömässig 

och social hållbarhet genom en ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi.  

 

De båda dokumenten kopplar till Regionala, nationella samt globala mål så 

som RUFS 2050, Fns Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Hållbar-

hetsstrategin ska utgå från analys av relevanta regionala och globala håll-

barhetsutmaningar med prioritering av områden där Region Stockholm  

har stor möjlighet att bidra.  
 

Tidsplanen för hållbarhetspolicyn är sista svarsdag är den 20 december 

2020 och beslutas i Regionfullmäktige mars 2021. Tidsplanen för Hållbar-

hetsstrategin är remisstid under våren 2021 och beslut hösten 2021. 

 

Region Stockholm har sedan 90-talet bedrivit ett systematiskt hållbarhets-

arbete och klimatpåverkan har minskat med nästan 70 procent sedan 1990 

exempelvis i busstrafiken är andelen förnybart hundra procent idag.  

 

Det finns ett mål i RUFS 2050 om att Stockholm ska ha nettonollutsläpp 

2045.  Om Parisavtalet ska efterlevas behöver Stockholms län minska sina 

koldioxidutsläpp med 16 procent årligen mellan 2020–2040. Det här inne-

bär en takt av utsläppsminskningar som aldrig tidigare har genomförts i lä-

net.  

 

När det gäller hälsa finns det sociala skillnader i länet. Det finns en ökande 

segregation och minskad jämlikhet vilket påverkar hälsa, utbildning, in-

komst och levnadsvillkor för framför allt yngre och äldre, kvinnor, utrikes 

födda, personer med funktionsnedsättning och asylsökande.  

 
Om vi tittar närmare på hälsa så är en god folkhälsa fundamentalt för att 
bygga ett socialt hållbart samhälle. Folkhälsan i Sverige är god och allra 
bäst är den i Stockholm.  FNs generalförsamling har kommit överens om 17 
globala mål för en hållbarutveckling. Den syftar till att avskaffa extremfat-
tigdom , minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rätt-
visa samt minska klimatkrisen.  
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Syftet med policyn och strategin är att identifiera vilka mål Region Stock-
holm kan bidrag till samt ta fram mål och indikatorer som regionen kan ar-
beta med. När man tagit fram mål och indikatorer har de beräknats utifrån 
en poängskala efter målens relevans för Region Stockholm. 
 
I analysen för de globala målens relevans för Region Stockholm 
hamnar följande i topp:  
1 Hållbara städer och samhällen,  
2 Hållbar konsumtion och produktion,  
3 Fredliga och inkluderande samhällen. 
 
Det finns möjlighet att ta in andra relevanta mål under samma paraply ex-
empelvis rent vatten och sanitet samt hållbar energi för alla viktiga pussel-
bitar för att få hållbara städer och samhällen. Jämställdhet både för håll-
bara städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen. 
Många av övriga viktiga mål går också att få in under systemmålen. 
 
1 Hållbara städer och samhällen  
- Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
- Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
- Minska städers miljöpåverkan 
- Främja nationell och regional utvecklingsplanering 
- Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrof-
riskreducering. 
 
2 Hållbar konsumtion och produktion  
- Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
- Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
- Minska mängden avfall markant 
- Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
-  Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism 
 
3 Fredliga och inkluderande samhällen  
- Bekämpa korruption och mutor 
- Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner 
- Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande 
- Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande 
friheterna 
- Främja och verkställ icke-diskriminerande  
politik och lagstiftning 
 
När det gäller Hållbarhetspolicyns har den styrande principer 
som önskas uppnå om 10-15 år 
1 Region Stockholm ska vara en organisation att lita på. 
2 Region Stockholm ska främja en hållbar konsumtion och produktion av 
varor och tjänster.  
3 Region Stockholm ska bidra till att utveckla hållbara städer, landsbygds- 
och skärgårdsområden.  
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1 Region Stockholm ska vara en organisation att lita på 
-Region Stockholm har nolltolerans mot alla former av diskriminering och 
invånarna får del av service och tjänster med lika rättigheter och möjlig-
heter. 
-Den demokratiska processen i Region Stockholm bygger på systematisk 
samverkan och samråd med invånarna och är öppen, inkluderande och till-
gänglig för alla. 
-I verksamheterna finns god beredskap för extraordinära händelser och ef-
fekter av klimatförändringar.   
- Region Stockholm bedrivs och utvecklas med en ekonomi i balans så att 
det finns resurser för att klara uppdrag och åtaganden på kort och lång sikt. 
- De åtgärder som ger störst samhällsnytta och måluppfyllelse inom ramen 
för tillgängliga skattemedel identifieras och prioriteras. 
 
2 Region Stockholm ska främja en hållbar konsumtion och produktion          
av varor och tjänster 
- De mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas vid tillhan-
dahållandet av Region Stockholms tjänster.  
-Kränkningar av mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan motver-
kas i leveranskedjor för varor och tjänster.  
-Region Stockholms direkta och indirekta klimatpåverkan minskar. 
-Miljö- och hälsoskadliga utsläpp minskar och giftfria miljöer eftersträvas i 
verksamheterna.  
-Resursförbrukningen effektiviseras och förutsättningarna för en cirkulär 
resursanvändning stärks. 
-Biologisk mångfald och ekosystemtjänster skyddas och stärks vid sam-
hällsplanering, investeringar och inköp. 
-En sund konkurrens på likvärdiga villkor främjas. 
 
3 Region Stockholm ska bidra till att utveckla hållbara städer, lands-

bygds- och skärgårdsområden. 

-Service, tjänster och utbud planeras och anpassas för att främja attraktiva 
och livskraftiga lokalsamhällen såväl i urbana områden som på landsbyg-
den och i skärgården. 
-En god, jämställd och jämlik hälsa i befolkningen främjas aktivt och struk-
turella hinder för att leva ett hälsosamt liv motverkas. 
-Hälsosamma och läkande miljöer som syftar till återhämtning och välbe-
finnande främjas. 
-Region Stockholm verkar för ökad tillit och trygghet i verksamheterna 
samt i samhället. 
-Kulturarv främjas och skyddas.  
-Service, tjänster och lokaler är säkra och utformade så att de kan användas 
av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. 
-Service och tjänster utvecklas för att möjliggöra en minskad klimatpåver-
kan från invånare och andra aktörer i Stockholmsregionen. 
-Region Stockholm samverkar systematiskt med andra aktörer för ett håll-
bart samhälle. 
-Region Stockholm bidrar genom sitt uppdrag till goda förutsättningar för 
näringsliv och långsiktig ekonomisk tillväxt. 
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Hållbarhetsstrategin 

Hållbarhetsstrategin är något mer preciserande är policyn och visar hur ar-

betet med policyn ska genomföras. Hållbarhetsstrategin ska gälla åren 

2022-2027 och syftar till att bidra till målsättningar i hållbarhetspolicyns 

styrande principer. Den knyter an till andra styrande dokument i Region 

Stockholm exempelvis så som hållbarhetspolicyn, RUFS 2050, Folkhälso-

policy (HSN), Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande 

(HSN) och Uppförandekod för Region Stockholm. 

 

Under presentationens gång ställde frågor från ledamöterna. 

 

 Bland annat om varför inte lagen om mänskliga rättigheter tagit med i be-

dömningen eftersom minskad ojämlikhet fått en betydande plats i den.  

Svaret från Charlotta var att Ojämlikhetstänket finns med i allt även om vi 

tekniskt sett utgått från Agenda 2030. 

 

En annan aspekt var att informationstillgängligheten är viktig hur har ni 

tänkt på den? Charlotta svarar att vi behöver bli bättre på att lyfta in dessa 

frågor när vi kommunicerar och det är viktigt för oss att vi lär oss av erfa-

renheterna.   

 

Ytterligare fråga var, nämns funktionsnedsättning? Charlotta svarar att i 

social sektorn ligger det med som en del och att det är viktigt hur det tolkas. 

 

Ordföranden tackar för medverkan av Charlotta Brask, Britta Hjelt och 

Anna Kullberg från Social hållbarhet. 
 

 
5.  Aktuella frågor från organisationerna 
Samtliga organisationer uttrycker att de vill ha en tjänst i Region Stockholm 
en Funktionshinderstrateg, som samlat kan arbeta med funktionsfrågor i 
Region Stockholm. 
 
Regionstyrelsens samverkansråd lyfte frågan och diskuterade om sin roll.  
 
 
7 Avslut 
Ordföranden Maria Fält (KD) önskar alla i samverkansrådet en god jul. 
 
Organisationerna önskade detsamma. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Eva Olofsson 


