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Datum
2019-03-27

Möte nr
3

Regionfullmäktige
Johan Jarl

Till Regionfullmäktiges ledamöter
Till ersättare för kännedom

 Regionfullmäktige
Datum
Tid
Plats

onsdag 27 mars 2019 
09:00
Brofästet, Kalmar

Tidplan
08.00 Valberedning sammanträder
08.30 Kaffe
09.00 Mötets öppnande
12.00 Lunch
13.00 Fortsatt sammanträde, interpellationer
14.30 Kaffe
15.00 Fortsatt sammanträde, medborgarförslag

Regionfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten 
på Region Kalmar läns kansli och på regionens webbplats, regionkalmar.se.

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista
Mötets öppnande
1 Godkännande av tidplan och föredragningslista

2 Val av justerare och tid för justering

3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Förslag till beslut:
Föreslås att regionfullmäktige beslutar att 
interpellationerna får ställas.

Inkomna interpellationer redovisas i 
föredragningslistan. Interpellationer som inkommer 
efter kungörelsen skickas ut separat.

Beslutsärenden
4 Motion nr 6/2018, Börja planeringen för att bygga 

ambulanshelikopterplatta

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja 
planering för att bygga ambulanshelikopterplattor! med 
att frågan bör hanteras efter att samverkansnämnden 
för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av 
utredningen av planeringsförutsättningar för en 
eventuell etablering av ambulanshelikopterverksamhet 
i sjukvårdsregionen.

RS 2018/399
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5 Motion nr 16/2018 Inför Borgholmsmodellen i hela 
länet

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att 
införa Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat 
yttrande.

RS 2018/856

6 Motion nr 19/2018 Byt namn på Länssjukhuset

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om 
namnbyte på Länssjukhuset i Kalmar.

RS 2018/859

7 Motion nr 21/2018 Fria flergångsmensskydd

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria 
flergångsmensskydd till länets tjejer.

RS 2018/861

8 Motion 24:2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att 
stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor 
med att:

– Det finns ett upparbetat samarbete med Region 
Östergötland och deras Bäckenbottencentrum dit 
kvinnor med komplicerade problem remitteras.

– Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning 
samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och 
kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer att bidra till 
en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter 
flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli 
könsstympade.

RS 2018/888

9 Motion nr 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt 
förbättringsarbete!

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att 
arbete enligt de två förslag som ges, redan är en 
etablerad del i regionens strategiska 
förbättringsarbete.

RS 2018/900

10 Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att 
länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor med 
redovisat yttrande.

RS 2018/994

11 Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och
Kustpilen, avyttring av befintliga fordon samt
anpassning av tågdepån i Kalmar

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att 
avropa upp till 14 (4 elfordon och 10 bimodala fordon) 

RS 2019/91
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regionaltågsfordon med tillhörande 
högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt 
upphandla finansiering för detta.

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län 
får ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) 
för upphandlad finansiering upp till 2 100 000 000 
kronor avseende 14 regionaltågsfordon, 
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå 
uppdragsavtal med AB Transitio för avrop och 
anskaffning av regionaltågsfordon, 
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal 
med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga 
fordon i takt med leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och 
förutsättningar för anpassning av tågdepån i Kalmar 
för att klara underhåll av de nya fordonen.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

12 Tilläggsbudget 2019 av över/underskott i 2018 års 
bokslut

Förslag till beslut
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för 
driftändamål avseende överskott/underskott i 2018 års 
bokslut med sammanlagt 1 542 300 kronor.

Regionfullmäktige finansierar anslagen genom 
disponering av Region Kalmar läns eget kapital.

RS 2019/95

13 Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för 
palliativ medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att 
fortsätta processen avseende ombyggnation av 
personalrum, omklädningsrum och förråd för enheten 
för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid 
Länssjukhuset i Kalmar.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i 
kommande regionplan.

RS 2019/47

14 Ombyggnad för onkologi mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att 
fortsätta processen avseende ombyggnation av 
lokaler för onkologisk mottagning och
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar 
enligt framtaget underlag.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i 
kommande regionplan.

RS 2019/48
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15 Förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i 
förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar 
län enligt redovisat förslag att gälla från och med den 
1 mars 2019.

RS 2019/49

16 Val av ledamot i regionstyrelsen 2019-2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
ledamot i regionstyrelsen. Förslag till ny ledamot 
lämnas av valberedningen.

RS 2019/54

17 Val av regionråd - Oppositionsråd med ansvar för 
hälso- och sjukvård 2019-2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård. 
Förslag till nytt råd lämnas av valberedningen.

RS 2019/54

18 Val av vice ordförande i beredningen för hälso- 
och sjukvård 2019- 2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård. 
Förslag till ny vice ordförande lämnas av 
valberedningen.

RS 2019/54

19 Val av ersättare i samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 2019-2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
ersättare i samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Förslag till ny ersättare lämnas av 
valberedningen.

RS 2019/54

20 Val av ersättare i styrelsen för Regionsamverkan 
Sydsverige 2019-2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige. 
Förslag till ny ersättare lämnas av valberedningen.

RS 2019/54

21 Val av ersättare i fullmäktige för 
kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg 
2019-2022

Gudrun Brunegård (KD) har avsagt sig uppdraget som 
ersättare i fullmäktige för Svenskt ambulansflyg. 
Förslag till ny ersättare lämnas av valberedningen.

RS 2019/54

22 Val av revisor och ersättare till Kalmar Läns 
Beställningscentral AB (KLB) 2019-2022

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige utser 
Anna Olausson (KD) till revisor, med Thomas 
Axelsson (SD) som ersättare, för Kalmar Läns 
Beställningscentral AB för perioden 2019 till och med 
2022.

RS 2019/54
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23 Val av revisor och ersättare till Kalmar Länstrafik 
AB (KLT) 2019-2022

Förslag till beslut
Valberedningen förslår att regionfullmäktige utser 
Tommy Englund (S) till revisor, med Ann-Margreth 
Lindholm (L) som ersättare, för Kalmar Länstrafik AB 
för perioden 2019 till och med 2022.

RS 2019/54

24 Val av revisor och ersättare till Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) 2019-2022

Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige utser Bo 
Jonsson (C) till revisor, med Thomas Axelsson (SD) 
som ersättare, för Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för perioden 2019 
till och med 2022.

RS 2019/54

25 Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Per 
Gawelund (V)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Per Gawelund (V) från 
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och 
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

RS 2019/54

26 Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Elin 
Backenius (C)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Elin Backenius (C) från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

RS 2019/54

27 Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - 
Magdalena Lidestam (M)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Magdalena Lidestam (M) 
från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och 
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning.

RS 2019/54

28 Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - 
Anette Rydqvist (SD)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Anette Rydqvist (SD) 
från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och 
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning.

RS 2019/54

29 Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - 
Johan Nyman (S)

Förslag till beslut
Regionfullmäktige entledigar Johan Nyman (S)
från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

RS 2019/54
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Interpellationer
30 Interpellation från Bo Karlsson (SD) - Vad har 

Region Kalmar län för rutiner och riktlinjer då det 
gäller anställning av sjukvårdspersonal som 
dömts för brott?

RS 2019/117

31 Interpellation från Malin Sjölander (M) och Gudrun 
Brunegård (KD) - Vad gör Länsunionen (S + C + L) 
för att rädda behandlingsenheten i Västervik?

RS 2019/274

32 Interpellation från Claus Zaar (SD) - Akut kris för 
flera hundra medborgare med misstänkt cancer

RS 2019/303

33 Interpellation från Linda Fleetwood (V) - 
Jämställdhetsutbildning för alla medarbetare

RS 2019/306

34 Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Fördubbla 
barn- och ungdomshälsan

RS 2019/307

35 Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Checklista 
för Jämställdhetsanalys

RS 2019/308

36 Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Anställ ny 
yrkesroll inom psykiatrin

RS 2019/309

37 Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Erbjud 
Kultur på recept i hela Region Kalmar län

RS 2019/310

38 Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - 
Parkeringsmöjligheterna vid Länssjukhuset i 
Kalmar

RS 2019/319

39 Interpellation från Claus Zaar (SD) - Barns 
tandhälsa försämras, det är nödvändigt att fler 
förskolor ansluter sig till daglig tandborstning

RS 2019/318

40 Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) - 
Bemanning inom vården i Region Kalmar län

RS 2019/317

41 Interpellation från Malin Sjölander (M) - Integritet 
för patienter vid besök i vården

RS 2019/314

Leif Larsson
ordförande
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Region i Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (1)

Datum
2019-01-07

  Ärendenummer
  RS 2018/399

Regionstab 
Samordning hälso- och sjukvård

Motion 6/2018 - Börja planeringen för att bygga 
ambulanshelikopterplattor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja planering för att bygga 
ambulanshelikopterplattor! med att frågan bör hanteras efter att 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av 
utredningen av planeringsförutsättningar för en eventuell etablering av 
ambulanshelikopterverksamhet i sjukvårdsregionen. 

Bakgrund
En behovsanalys avseende ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen 
presenterades för SVN den 30 november 2018. Nämnden gav då 
regionsjukvårdsledningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 27 
september 2019 återkomma med en fördjupad analys av 
planeringsförutsättningar och beräknade kostnader för en eventuell 
etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Analysen ska bland annat innehålla frågor om placering, 
landningsmöjligheter vid sjukhusen, bemanning, driftsformer, 
kostnadsförslag samt hälsoekonomiska aspekter.

Karl Landergren
samordnare

Bilaga
Motion 6/2018 Börja planering för att bygga ambulanshelikopterplattor!
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1 (1)

Sammanträdesdatum
2019-02-12

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 44 RS 2018/399
Motion nr 6/2018, Börja planeringen för att bygga
ambulanshelikopterplattor

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 6/2018 Börja planering för att bygga 
ambulanshelikopterplattor! med att frågan bör hanteras efter att
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) tagit del av 
utredningen av planeringsförutsättningar för en eventuell etablering av 
ambulanshelikopterverksamhet i sjukvårdsregionen.

Bakgrund
En behovsanalys avseende ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen
presenterades för SVN den 30 november 2018. Nämnden gav då
regionsjukvårdsledningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 27
september 2019 återkomma med en fördjupad analys av
planeringsförutsättningar och beräknade kostnader för en eventuell
etablering av ambulanshelikopterverksamhet i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Analysen ska bland annat innehålla frågor om placering,
landningsmöjligheter vid sjukhusen, bemanning, driftsformer,
kostnadsförslag samt hälsoekonomiska aspekter.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2019
2. Motion 6/2018 Börja planering för att bygga ambulanshelikopterplattor
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län 
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-08

Ärendenummer
RS 2018/865

Primärvårdsförvaltningen
Primärvårdsledningen

Regionfullmäktige 

Motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela 
länet. 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att införa 
Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat yttrande.  

Bakgrund
I motion 16/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Borgholmsmodellen ska 
användas som basmodell och införas inom den offentliga primärvården i 
Kalmar län.

Yttrande
De offentliga hälsocentralerna arbetar enligt avtal Hälsoval Kalmar län 
beskrivet av Regionstab samordning hälso- och sjukvård. I uppdraget för 
2019 finns följande beskrivning som berör det arbetssätt som Borgholms 
hälsocentral tillsammans med ambulanssjukvården och Borgholms kommun 
kommit långt i. ”Vården till patienter anslutna till kommunal hemsjukvård, 
samt patienter med liknande behov, ska organiseras så att den är av god 
kvalitet och lättillgänglig för att undvika onödiga akutbesök och 
inläggningar på sjukhus.” 

Patienter anslutna till den kommunala hemsjukvården erbjuds fast 
vårdkontakt och fast läkarkontakt. En fördjupad samverkan med den 
kommunala hemsjukvården pågår för att förstärka stöd till patient och 
anhöriga där det finns behov av samordnad vård.

I samverkan med ambulanssjukvården finns ett ökat fokus på de 
överenskommelser som finns för gemensamma insatser för att undvika att 
patienter får onödiga besök på akutmottagningen. Ambulanspersonalen 
erbjuder de patienterna där det är lämpligt, att stanna kvar i hemmet och bli 
kontaktad av sin hälsocentral dagen efter. Vid denna kontakt bestäms 
eventuell vidare medicinsk åtgärd. 

11



Region Kalmar län
Datum
2019-01-08

Ärendenummer
RS 2018/865

Sida
2 (2)

Niklas Föghner
Primärvårdsdirektör
Telefon 0480-899 99
niklas.foghner@regionkalmar.se

Bilagor
Bilaga 1 Motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela länet.  

12
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

Sida
1 (2)

Datum
2019-02-12

Regionstaben
Regionstab Kansli

§ 39 RS 2018/856
Motion nr 16/2018 Inför Borgholmsmodellen i
hela länet

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 16/2018 om att införa 
Borgholmsmodellen i hela länet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motion 16/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Borgholmsmodellen ska
användas som basmodell och införas inom den offentliga primärvården i
Kalmar län.

Yttrande
De offentliga hälsocentralerna arbetar enligt avtal Hälsoval Kalmar län
beskrivet av Regionstab samordning hälso- och sjukvård. I uppdraget för
2019 finns följande beskrivning som berör det arbetssätt som Borgholms
hälsocentral tillsammans med ambulanssjukvården och Borgholms kommun
kommit långt i. ”Vården till patienter anslutna till kommunal hemsjukvård,
samt patienter med liknande behov, ska organiseras så att den är av god
kvalitet och lättillgänglig för att undvika onödiga akutbesök och
inläggningar på sjukhus”.

Patienter anslutna till den kommunala hemsjukvården erbjuds fast
vårdkontakt och fast läkarkontakt. En fördjupad samverkan med den
kommunala hemsjukvården pågår för att förstärka stöd till patient och
anhöriga där det finns behov av samordnad vård.

I samverkan med ambulanssjukvården finns ett ökat fokus på de
överenskommelser som finns för gemensamma insatser för att undvika att
patienter får onödiga besök på akutmottagningen. Ambulanspersonalen
erbjuder de patienterna där det är lämpligt, att stanna kvar i hemmet och bli
kontaktad av sin hälsocentral dagen efter. Vid denna kontakt bestäms
eventuell vidare medicinsk åtgärd.

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019
2. Motion 16/2018 om att införa Borgholmsmodellen i hela länet
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2 (2)

Datum
2019-02-12

Regionstaben
Regionstab Kansli

Christer Jonsson (C) Malin Sjölander (M)
Ordförande Justerare 

Rätt intygar: Gulistan Ucar
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Fax
0480-848 80

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2019-01-07   

  Regionstaben
Regionstab Kommunikation Ärendenummer

RS 2018/856

Regionfullmäktige

Motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i 
Kalmar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i 
Kalmar. 

Bakgrund
I motion 19/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Länssjukhuset i Kalmar 
byter namn till Kalmar läns akademiska sjukhus (KLAS), alternativt 
Universitetssjukhuset i Kalmar (USK).

Yttrande
Begreppet universitetssjukhus är inte närmare definierat i någon lag eller 
förordning. I dag räknar sig samtliga sju regionsjukhus i Sverige som 
universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Norrlands Universitetssjukhus i 
Umeå, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes 
universitetssjukhus i Malmö och Lund, Universitetssjukhuset i Linköping 
och Universitetssjukhuset Örebro. Gemensamt för dessa är att de har 
universitet med medicinsk fakultet på orten. Läkarutbildningen i Kalmar är 
en decentraliserad utbildning där den medicinska fakulteten finns i 
Linköping. 
Begreppet universitetssjukhus är dock på väg bort för att ersättas med 
begreppet universitetssjukvård. För att utses till universitetssjukvårdsenhet 
ska verksamheten uppnå ett antal kriterier uppsatta av Socialstyrelsen. I 
dessa ingår bland annat krav på organisationsutformning, vetenskapligt 
ledarskap, infrastruktur och finansiering.
Universitetssjukvård skiljer sig från det tidigare begreppet 
universitetssjukhus genom att det är en funktion snarare än en geografisk 
plats. En universitetssjukvårdsenhet är därmed en klinik eller motsvarande 
basenhet som jämte hälso- och sjukvård bedriver kliniskt forskning och 
utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och 
sjukvårdens utveckling. Ett antal enheter inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har goda förutsättningar för att bli 
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universitetssjukvårdsenhet, till exempel Diagnostiskt centrum eller 
medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. 
Mot bakgrund av den pågående nationella förändringen när det gäller 
begrepp och kriterier är byte av namn på länssjukhuset i nuläget varken 
relevant eller lämpligt. 

Lina Isaksson
Kommunikationsdirektör

Bilaga
Motion19/2018.
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Sammanträdesdatum
2019-02-12

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 41 RS 2018/859
Motion nr 19/2018 Byt namn på Länssjukhuset

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i 
Kalmar.

Bakgrund
I motion 19/2018 föreslår Jessica Rydell (MP) att Länssjukhuset i Kalmar
byter namn till Kalmar läns akademiska sjukhus (KLAS), alternativt
Universitetssjukhuset i Kalmar (USK).

Yttrande
Begreppet universitetssjukhus är inte närmare definierat i någon lag eller
förordning. I dag räknar sig samtliga sju regionsjukhus i Sverige som
universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Norrlands Universitetssjukhus i
Umeå, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Skånes
universitetssjukhus i Malmö och Lund, Universitetssjukhuset i Linköping
och Universitetssjukhuset Örebro. Gemensamt för dessa är att de har
universitet med medicinsk fakultet på orten. Läkarutbildningen i Kalmar är
en decentraliserad utbildning där den medicinska fakulteten finns i 
Linköping.

Begreppet universitetssjukhus är dock på väg bort för att ersättas med
begreppet universitetssjukvård. För att utses till universitetssjukvårdsenhet
ska verksamheten uppnå ett antal kriterier uppsatta av Socialstyrelsen. I
dessa ingår bland annat krav på organisationsutformning, vetenskapligt
ledarskap, infrastruktur och finansiering.

Universitetssjukvård skiljer sig från det tidigare begreppet
universitetssjukhus genom att det är en funktion snarare än en geografisk
plats. En universitetssjukvårdsenhet är därmed en klinik eller motsvarande
basenhet som jämte hälso- och sjukvård bedriver kliniskt forskning och
utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och
sjukvårdens utveckling. Ett antal enheter inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har goda förutsättningar för att bli 
universitetssjukvårdsenhet, till exempel Diagnostiskt centrum eller
medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Mot bakgrund av den pågående nationella förändringen när det gäller
begrepp och kriterier är byte av namn på länssjukhuset i nuläget varken
relevant eller lämpligt.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2019
2. Motion 19/2018 om namnbyte på Länssjukhuset i
Kalmar
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RS 2018/861

Motion 21/2018 Fria flergångsmensskydd

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om fria flergångsmensskydd till länets 
tjejer.   

Bakgrund
I motion 21/2018 yrkar Jessica Rydell (MP) att länets ungdomsmottagningar 
ska erbjuda fria flergångsmensskydd för att skapa ekonomisk jämställdhet 
mellan könen och för att bidra till en mer hållbar miljö.
Flergångsmensskydd finns i form av bl.a. menskopp, trosor med inbyggt 
mensskydd och tygbindor. Livslängden som anges av tillverkarna varierar, 
men t.ex. menskopp kan användas 3-10 år. All tillverkning av mensskydd 
förbrukar resurser och ger miljöbelastning. Det finns både bättre och sämre 
alternativ materialmässigt sett av både engångs- och flergångsskydd. 
Engångsskydd slängs efter en användning, vilket förbrukar mer resurser än 
flergångsskydd. Det finns ingen medicinsk forskning som talar för att man 
ska förorda en typ av produkt framför en annan. 
Under sin livstid beräknas en kvinna göra av med omkring 20 000 bindor 
eller tamponger till en kostnad av ca 60 000 kronor. Skulle hon istället 
använda menskopp skulle det räcka med fyra stycken för en kostnad av 
sammanlagt mindre än 2 000 kronor för en livstid.
Förslaget har ett gott syfte och ligger i linje med regionens åtaganden 
gällande flera av de globala målen t.ex. Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad 
ojämlikhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt åtagandet enligt 
CEMR – Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och 
män på lokal och regional nivå. 
Att erbjuda flergångsmensskydd till alla länets tjejer (2017: 13 661 st ålder 
13-23 år) skulle innebära stora kostnader för Region Kalmar län. Exempel: 
Om alla länets tjejer skulle erbjudas en menskopp skulle kostnaden hamna 
på drygt 3,2 miljoner kronor. 
Det är viktigt att unga tjejer får stöd och information i frågorna om val av 
mensskydd och vilken påverkan detta val har gällande deras ekonomi och 
miljöpåverkan. Detta görs delvis ute i våra verksamheter vid 
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ungdomsmottagningar och information om olika alternativ finns via 
webbplatsen umo.se, som även Region Kalmar län är med och stödjer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.

Ida Waldem Muhr
Handläggare
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Sammanträdesdatum
2019-02-12

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 40 RS 2018/861

Motion nr 21/2018 Fria flergångsmensskydd
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om fria flergångsmensskydd till länets 
tjejer.

Bakgrund
I motion 21/2018 yrkar Jessica Rydell (MP) att länets ungdomsmottagningar
ska erbjuda fria flergångsmensskydd för att skapa ekonomisk jämställdhet
mellan könen och för att bidra till en mer hållbar miljö.
Flergångsmensskydd finns i form av bl.a. menskopp, trosor med inbyggt
mensskydd och tygbindor. Livslängden som anges av tillverkarna varierar,
men t.ex. menskopp kan användas 3-10 år. All tillverkning av mensskydd
förbrukar resurser och ger miljöbelastning. Det finns både bättre och sämre
alternativ materialmässigt sett av både engångs- och flergångsskydd.
Engångsskydd slängs efter en användning, vilket förbrukar mer resurser än
flergångsskydd. Det finns ingen medicinsk forskning som talar för att man
ska förorda en typ av produkt framför en annan.

Under sin livstid beräknas en kvinna göra av med omkring 20 000 bindor
eller tamponger till en kostnad av ca 60 000 kronor. Skulle hon istället
använda menskopp skulle det räcka med fyra stycken för en kostnad av
sammanlagt mindre än 2 000 kronor för en livstid.

Förslaget har ett gott syfte och ligger i linje med regionens åtaganden
gällande flera av de globala målen t.ex. Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad 
ojämlikhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion samt åtagandet 
enligt CEMR – Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Att erbjuda flergångsmensskydd till alla länets tjejer (2017: 13 661 st ålder
13-23 år) skulle innebära stora kostnader för Region Kalmar län. Exempel:
Om alla länets tjejer skulle erbjudas en menskopp skulle kostnaden hamna
på drygt 3,2 miljoner kronor. 

Det är viktigt att unga tjejer får stöd och information i frågorna om val av
mensskydd och vilken påverkan detta val har gällande deras ekonomi och
miljöpåverkan. Detta görs delvis ute i våra verksamheter vid 
ungdomsmottagningar och information om olika alternativ finns via
webbplatsen www.umo.se, som även Region Kalmar län är med och stödjer.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2019
2. Motion 21/2018 Fria flergångsmensskydd
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Motion nr 24/2018 Motion om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras 

Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. 
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och 

hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som 
kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter 
flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.  

Bakgrund 
I motion 24/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att Region Kalmar län verkar 
för en gemensam specialistmottagning för flickor och kvinnor inom ramen 
för sjukvårdsregionen samt skapandet av ett länskompetenscentrum för att 
stötta och utbilda personal som arbetar med könsstympade flickor och 
kvinnor, samt kan vara en första kontakt då flickor och kvinnor vill uppsöka 
vård för de skador som uppstått vid könsstympning. 
Sedan januari 2017 har Kvinnoklinikerna en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av könsstympade kvinnor. Från januari 2017 till och med 
utgången av november 2018 har 15 kvinnor fått diagnos om könsstympning i 
Kalmar län. Troligtvis finns ett mörkertal. Nuvarande underlag bedöms 
kunna hanteras inom ramen det upparbetade samarbetet med 
Bäckenbottencentrum i Region Östergötland, dit kvinnor med komplicerade 
underlivsproblem remitteras. 
Sedan oktober 2018 finns i Region Kalmar län en handlingsplan: "Motverka 
könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och 
kvinnor”. Bland aktiviteterna finns framtagande av en regionsövergripande 
rutin, samverkan med relevanta aktörer i länet, utbildning av medarbetare i 
de verksamheter som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att 
bli könsstympade och ett uppdrag kring att finna former för underlätta 
erfarenhetsutbyte om könsstympning mellan regionens medarbetare. En 
särskild informationssatsning om problematiken ska göras till verksamheter 
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som möter barn. Sammantaget kommer aktiviteterna att stärka regionens 
kompetens och därmed bemötande av de flickor och kvinnor som är eller 
riskerar att bli könsstympade.  
På uppdrag av regeringen kommer länsstyrelserna att påbörja 
pilotverksamheter i form av resurscentra som riktar sig till målgruppen barn 
och unga mellan 13 och 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra piloter kommer att startas upp varav 
det närmaste ligger i Kronobergs län. Region Kalmar län kommer följa detta 
arbete nära.  
 
 
 

Emmy Johanna Ahlstedt 
Handläggare 
 

Magnus Persson 
Utvecklingsdirektör 
 

Bilagor 
1. 180888 Motion 24 Stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor 
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Motion nr 24/2018 Motion om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras

Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras.
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och

hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som
kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter
flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Bakgrund 
I motion 24/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att Region Kalmar län verkar 
för en gemensam specialistmottagning för flickor och kvinnor inom ramen 
för sjukvårdsregionen samt skapandet av ett länskompetenscentrum för att 
stötta och utbilda personal som arbetar med könsstympade flickor och 
kvinnor, samt kan vara en första kontakt då flickor och kvinnor vill uppsöka 
vård för de skador som uppstått vid könsstympning. 
Sedan januari 2017 har Kvinnoklinikerna en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av könsstympade kvinnor. Från januari 2017 till och med 
utgången av november 2018 har 15 kvinnor fått diagnos om könsstympning i 
Kalmar län. Troligtvis finns ett mörkertal. Nuvarande underlag bedöms 
kunna hanteras inom ramen det upparbetade samarbetet med 
Bäckenbottencentrum i Region Östergötland, dit kvinnor med komplicerade 
underlivsproblem remitteras. 
Sedan oktober 2018 finns i Region Kalmar län en handlingsplan: "Motverka 
könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och 
kvinnor”. Bland aktiviteterna finns framtagande av en regionsövergripande 
rutin, samverkan med relevanta aktörer i länet, utbildning av medarbetare i 
de verksamheter som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att 
bli könsstympade och ett uppdrag kring att finna former för underlätta 
erfarenhetsutbyte om könsstympning mellan regionens medarbetare. En 
särskild informationssatsning om problematiken ska göras till verksamheter 
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som möter barn. Sammantaget kommer aktiviteterna att stärka regionens 
kompetens och därmed bemötande av de flickor och kvinnor som är eller 
riskerar att bli könsstympade.  
På uppdrag av regeringen kommer länsstyrelserna att påbörja 
pilotverksamheter i form av resurscentra som riktar sig till målgruppen barn 
och unga mellan 13 och 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra piloter kommer att startas upp varav 
det närmaste ligger i Kronobergs län. Region Kalmar län kommer följa detta 
arbete nära.  
 
 
 

Emmy Johanna Ahlstedt 
Handläggare 
 

Magnus Persson 
Utvecklingsdirektör 
 

Bilagor 
1. 180888 Motion 24 Stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor 
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Regionstaben 
Regionstab Kansli

§ 21 180888

Motion 24/2018 om att stärka vården för könsstympade 
flickor och kvinnor
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för
könsstympade flickor och kvinnor med att:
- Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras
Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras.
- Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och
hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som
kommer att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter
flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.
Bakgrund
I motion 24/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att Region Kalmar län verkar
för en gemensam specialistmottagning för flickor och kvinnor inom ramen
för sjukvårdsregionen samt skapandet av ett länskompetenscentrum för att
stötta och utbilda personal som arbetar med könsstympade flickor och
kvinnor, samt kan vara en första kontakt då flickor och kvinnor vill uppsöka
vård för de skador som uppstått vid könsstympning.

Sedan januari 2017 har Kvinnoklinikerna en gemensam riktlinje för
omhändertagande av könsstympade kvinnor. Från januari 2017 till och med
utgången av november 2018 har 15 kvinnor fått diagnos om könsstympning i
Kalmar län. Troligtvis finns ett mörkertal. Nuvarande underlag bedöms
kunna hanteras inom ramen det upparbetade samarbetet med
Bäckenbottencentrum i Region Östergötland, dit kvinnor med komplicerade
underlivsproblem remitteras.

Sedan oktober 2018 finns i Region Kalmar län en handlingsplan: "Motverka
könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och
kvinnor”. Bland aktiviteterna finns framtagande av en regionsövergripande
rutin, samverkan med relevanta aktörer i länet, utbildning av medarbetare i
de verksamheter som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att
bli könsstympade och ett uppdrag kring att finna former för underlätta
erfarenhetsutbyte om könsstympning mellan regionens medarbetare. En
särskild informationssatsning om problematiken ska göras till verksamheter 
som möter barn. Sammantaget kommer aktiviteterna att stärka regionens
kompetens och därmed bemötande av de flickor och kvinnor som är eller
riskerar att bli könsstympade.
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På uppdrag av regeringen kommer länsstyrelserna att påbörja
pilotverksamheter i form av resurscentra som riktar sig till målgruppen barn
och unga mellan 13 och 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas för,
hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra piloter kommer att startas upp varav
det närmaste ligger i Kronobergs län. Region Kalmar län kommer följa detta
arbete nära.
Handling
180888 Motion 24 Stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor

Andes Henriksson (S) Malin Sjölander (M)
Ordförande Justerare

Rätt intygar: Gulistan Ucar
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 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 

den 6 februari 2019 

§ 28   Diarienummer 180888 

Motion 24/2018 om att stärka vården för könsstympade 
flickor och kvinnor 
Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
– Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras 
Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. 
– Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och 
hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer 
att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter flickor och 
kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 

Bakgrund 
I motion 24/2018 föreslår Malin Sjölander (M) att Region Kalmar län verkar 
för en gemensam specialistmottagning för flickor och kvinnor inom ramen 
för sjukvårdsregionen samt skapandet av ett länskompetenscentrum för att 
stötta och utbilda personal som arbetar med könsstympade flickor och 
kvinnor, samt kan vara en första kontakt då flickor och kvinnor vill uppsöka 
vård för de skador som uppstått vid könsstympning. 
Sedan januari 2017 har Kvinnoklinikerna en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av könsstympade kvinnor. Från januari 2017 till och med 
utgången av november 2018 har 15 kvinnor fått diagnos om könsstympning i 
Kalmar län. Troligtvis finns ett mörkertal. Nuvarande underlag bedöms 
kunna hanteras inom ramen det upparbetade samarbetet med 
Bäckenbottencentrum i Region Östergötland, dit kvinnor med komplicerade 
underlivsproblem remitteras. 
Sedan oktober 2018 finns i Region Kalmar län en handlingsplan: "Motverka 
könsstympning samt upptäcka och hjälpa könsstympade flickor och 
kvinnor”. Bland aktiviteterna finns framtagande av en regionsövergripande 
rutin, samverkan med relevanta aktörer i länet, utbildning av medarbetare i 
de verksamheter som ofta möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att 
bli könsstympade och ett uppdrag kring att finna former för underlätta 
erfarenhetsutbyte om könsstympning mellan regionens medarbetare. En 
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särskild informationssatsning om problematiken ska göras till verksamheter 
som möter barn. Sammantaget kommer aktiviteterna att stärka regionens 
kompetens och därmed bemötande av de flickor och kvinnor som är eller 
riskerar att bli könsstympade. 
På uppdrag av regeringen kommer länsstyrelserna att påbörja 
pilotverksamheter i form av resurscentra som riktar sig till målgruppen barn 
och unga mellan 13 och 26 år som utsätts, eller riskerar att utsättas för, 
hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra piloter kommer att startas upp varav 
det närmaste ligger i Kronobergs län. Region Kalmar län kommer följa detta 
arbete nära. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motion nr 24/2018 om att stärka vården för 
könsstympade flickor och kvinnor med att: 
– Det finns ett upparbetat samarbete med Region Östergötland och deras 
Bäckenbottencentrum dit kvinnor med komplicerade problem remitteras. 
– Regionens handlingsplan "Motverka könsstympning samt upptäcka och 
hjälpa könsstympade flickor och kvinnor” innefattar aktiviteter som kommer 
att bidra till en ökad kompetens hos medarbetare som ofta möter flickor och 
kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 

Överläggningar 
Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) föreslår att 
regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller enligt Malin Sjölanders (M) och Gudrun Brunegårds förslag. Han finner 
att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Handling 
1. 180888 Motion 24 Stärka vården för könsstympade flickor och kvinnor. 
 
Anders Henriksson (S)  Lennart Hellström (M) 
 
 
Rätt intygar: Marie Nilsson 
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Regionstab
Samordning Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige

Motion 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt 
förbättringsarbete!

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att arbete enligt de två 
förslag som ges, redan är en etablerad del i regionens strategiska 
förbättringsarbete. 

Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 25/2018 dels att ett arbetssätt ska 
initieras där resultaten i öppna jämförelser systematiskt analyseras och 
åtgärdsplaner tas fram inom områden där Kalmar läns resultat utmärker sig 
negativt, dels att en plan tas fram för hur nationella riktlinjer för vård och 
behandling införs i regionens verksamheter inom områden där sådant arbete 
inte redan pågår. 
Motionens första förslag har besvarats i yttrande över motion 3/2018 
Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård! i 
landstingsfullmäktige 28-29/11 2018 med att arbete enligt förslaget redan är 
etablerat varför detta yttrande i det följande endast berör motionens andra 
förslag. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger 
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i 
vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer visar på nyttan 
och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att 
prioritera rätt åtgärder till dem med störst behov. Målet är att ge människor 
möjlighet till en god vård och omsorg.

Nationella riktlinjer tas fram för sjukdomar och tillstånd som drabbar många 
människor och kräver mycket resurser. Det finns riktlinjer inom bland annat 
psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och 
beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och 
KOL samt hjärt- och kärlsjukdom. Riktlinjerna riktar sig till alla som arbetar 
med vård och omsorg och ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör 
ges vid ett visst tillstånd. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att 
riktlinjerna inte på något sätt är heltäckande, att stora vårdområden saknas 
samt att de ges på gruppnivå. 
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För att ta reda på om nationella riktlinjer gör skillnad och om vården och 
omsorgen blir bättre innehåller riktlinjerna indikatorer. Indikatorerna är ett 
verktyg som gör det möjligt att mäta och jämföra resultat inom hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och tandvården. De indikatorer som är 
uppföljningsbara och målsatta ingår som en naturlig del i Öppna jämförelser 
publicerade av Socialstyrelsen själva liksom i SKLs resultatredovisning på 
Vården i siffror och i Hälso- och sjukvårdsrapporten. 

Processen kring hur nationella riktlinjer tas fram, bereds och implementeras 
är en gemensam angelägenhet för Socialstyrelsen och sjukvårdshuvud-
männen. Till exempel deltar sakkunniga från landstingen i framtagandet och 
Socialstyrelsen deltar i sjukvårdsregionala eller länsvisa seminarier kring, av 
lokala sakkunniga framtagna gapanalyser, vilka sedan ligger till grund för 
lokalt planerings- och utvecklingsarbete. 
Ansvaret för att vården bedrivs enligt ramverket för god vård följer 
regionens linjeorganisation. Detta kräver att utvecklingsbehoven identifieras 
av medarbetare och chefer i vården. De nationella riktlinjerna med 
tillhörande process, gapanalyser och planer är ett stöd i delar av detta arbete, 
men inte tillräckliga som ensam prioriteringsbas. När behov av utvecklings-
/förbättringsarbete eller större investeringar föreligger vilka inte kan lösas på 
verksamhetsnivå, oavsett om behoven identifierats i nationella riktlinjer eller 
på annat sätt, lyfts dessa i plan- och budgetprocess.  
Region Kalmar län har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje 
dag lite bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso- 
och sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett 
stort antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur 
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa 
eller minskad sjuklighet. 

Mot denna bakgrund anses arbetet kopplat till nationella riktlinjer i regionen 
redan uppfylla de önskemål som framförs i motionen. 

Karl Landergren
Samordnare

36



37



Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1 (2)

Sammanträdesdatum
2019-02-12

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 42 RS 2018/900
Motion nr 25/2018 Jämlik vård kräver
systematiskt förbättringsarbete!

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 25/2018 med att arbete enligt de två 
förslag som ges, redan är en etablerad del i regionens strategiska
förbättringsarbete.

Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 25/2018 dels att ett arbetssätt ska
initieras där resultaten i öppna jämförelser systematiskt analyseras och
åtgärdsplaner tas fram inom områden där Kalmar läns resultat utmärker sig
negativt, dels att en plan tas fram för hur nationella riktlinjer för vård och
behandling införs i regionens verksamheter inom områden där sådant arbete
inte redan pågår.

Motionens första förslag har besvarats i yttrande över motion 3/2018
Förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård! I 
landstingsfullmäktige 28-29/11 2018 med att arbete enligt förslaget redan är 
etablerat varför detta yttrande i det följande endast berör motionens andra 
förslag.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i
vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer visar på nyttan
och riskerna med olika åtgärder och är ett stöd för vården och omsorgen att
prioritera rätt åtgärder till dem med störst behov. Målet är att ge människor
möjlighet till en god vård och omsorg.

Nationella riktlinjer tas fram för sjukdomar och tillstånd som drabbar många
människor och kräver mycket resurser. Det finns riktlinjer inom bland annat
psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, diabetes, demens, missbruk och
beroende, sjukdomsförebyggande metoder, tandvård, cancer, astma och
KOL samt hjärt- och kärlsjukdom. Riktlinjerna riktar sig till alla som arbetar
med vård och omsorg och ger rekommendationer om vilken åtgärd som bör
ges vid ett visst tillstånd. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att
riktlinjerna inte på något sätt är heltäckande, att stora vårdområden saknas
samt att de ges på gruppnivå.
För att ta reda på om nationella riktlinjer gör skillnad och om vården och
omsorgen blir bättre innehåller riktlinjerna indikatorer. Indikatorerna är ett
verktyg som gör det möjligt att mäta och jämföra resultat inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och tandvården. De indikatorer som är
uppföljningsbara och målsatta ingår som en naturlig del i Öppna jämförelser
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publicerade av Socialstyrelsen själva liksom i SKLs resultatredovisning på
Vården i siffror och i Hälso- och sjukvårdsrapporten.

Processen kring hur nationella riktlinjer tas fram, bereds och implementeras
är en gemensam angelägenhet för Socialstyrelsen och 
sjukvårdshuvudmännen.

Till exempel deltar sakkunniga från landstingen i framtagandet och
Socialstyrelsen deltar i sjukvårdsregionala eller länsvisa seminarier kring, av
lokala sakkunniga framtagna gapanalyser, vilka sedan ligger till grund för
lokalt planerings- och utvecklingsarbete.

Ansvaret för att vården bedrivs enligt ramverket för god vård följer
regionens linjeorganisation. Detta kräver att utvecklingsbehoven identifieras
av medarbetare och chefer i vården. De nationella riktlinjerna med
tillhörande process, gapanalyser och planer är ett stöd i delar av detta arbete,
men inte tillräckliga som ensam prioriteringsbas. När behov av utvecklings-
/förbättringsarbete eller större investeringar föreligger vilka inte kan lösas på
verksamhetsnivå, oavsett om behoven identifierats i nationella riktlinjer eller
på annat sätt, lyfts dessa i plan- och budgetprocess.

Region Kalmar län har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje
dag lite bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso-
och sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett
stort antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa
eller minskad sjuklighet.

Mot denna bakgrund anses arbetet kopplat till nationella riktlinjer i regionen
redan uppfylla de önskemål som framförs i motionen.

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2019
2. Motion 25/2018 Jämlik vård kräver systematiskt förbättringsarbete
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till Regionfullmäktige

Motion 26/2018, Den prehospitala vården kräver 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion 26/2018 om att länets ambulanser ska 
vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor 
med redovisat yttrande. 

Bakgrund
Britt-Marie Sundqvist (SD) föreslår i motion 26/2018 att länets ambulanser 
ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta 
ambulanssjuksköterskor för ett kvalitativt och säkert omhändertagande av 
vårdbehövande. 

Yttrande
I allt väsentligt kvarstår bedömningen från tidigare svarsskrivelse, Motion 
9/2017, ”Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistutbildade sjuksköterskor, dnr 170373, bilaga. I svarsskrivelsen 
hänvisades till att regionen inom ramen för sitt arbete, till följd av 
utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, kommer att 
behöva se över ambulansverksamhetens roll och behov. Arbetet är 
fortfarande i sin inledningsfas. 
Betänkandet ”Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter” 
SOU 2018:77, är nu på remiss. I den föreslås omfattande förändringar när 
det gäller utbildningar för specialistsjuksköterskor.
Av ovanstående skäl kvarstår förvaltningens tidigare ställningstagande. 

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilagor
Motion 26/2018 Den prehospitala vården kräver specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskor.

Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart 
specialistutbildade sjuksköterskor.

Tjänsteskrivelse med svar på motion 9/2017.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsledningen

Landstingsfullmäktige

Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade 
med enbart specialistutbildade sjuksköterskor

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 9/2017 om att länets ambulanser ska 
vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor. 

Bakgrund
Britt-Marie Sundqvist (SD) föreslår i motion 9/2017 att länets ambulanser 
ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor, för 
patienternas möjlighet till bästa vård och säkerhet.

Yttrande
Verksamheten har idag en basbemanning med en sjuksköterska och en am-
bulanssjukvårdare (undersköterska med vidareutbildning). För att kunna ga-
rantera att det alltid finns minst en sjuksköterska i ambulansen har ambulans-
verksamheten haft som riktmärke att ca 70 % av medarbetarna ska vara sjuk-
sköterskor. 
Då det under många år inte funnits någon ambulanssjukvårdarutbildning i 
Sverige har andelen sjuksköterskor på flera av länets ambulansstationer bli-
vit högre än 70 %, dvs. man har konverterat ambulanssjukvårdartjänster till 
sjukskötersketjänster.
Vid det senaste tillfället då konvertering förhandlades, framkom att ambu-
lanssjukvårdare numera utbildas på minst tre orter i landet. Förhandlingen 
avbröts och man försöker nu istället rekrytera ambulanssjukvårdare. 
Detta innebär alltså inte en sänkning av kompetenskraven i länets ambulan-
ser, utan endast att den nu rådande ordningen ligger kvar. Man har inte heller 
ambitionen att återkonvertera på de ambulansstationer där andelen sjukskö-
terskor överstiger 70 %.
Ambulansverksamhetens arbete är mycket varierat och innefattar allt från 
blåljusutryckning vid olyckor och urakuta sjukdomstillstånd till okomplice-
rade transporter. På senare år har det skett en ökning av fall där man exem-
pelvis lämnar den vårdsökande i hemmet med uppföljning från en hälsocen-
tral nästkommande dag. 
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Inom ramen för landstingets arbete till följd av regeringens pågående utred-
ning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” kommer ambulansverk-
samhetens roll och bemanning behöva ses över. Ett eventuellt beslut om änd-
rad basbemanning i länets ambulanser bör tas först när det arbetet kommit 
längre. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen avslås.

Johan Rosenqvist
Hälso o Sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion 9/2017 Länets ambulanser skall vara bemannade med enbart specia-
listutbildade sjuksköterskor.
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Regionfullmäktige 

Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och 
Kustpilen, avyttring av befintliga fordon samt 
anpassning av tågdepån i Kalmar 

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige ger AB Transitio i uppdrag att avropa upp till fjorton 

(fyra elfordon och tio bimodala fordon) regionaltågsfordon med 
tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla 
finansiering för detta. 

2. Regionfullmäktige godkänner att Region Kalmar län får ingå borgen 
såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 
2,1 miljarder kronor avseende 14 regionaltågsfordon, 
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå uppdragsavtal med AB Transitio 
för avrop och anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter 
och strategisk utrustning. 

4. Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio för 
anskaffade regionaltågsfordon.

5. Regiondirektören får i uppdrag att avyttra befintliga fordon i takt med 
leverans av de nya fordonen.

6. Regiondirektören får i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för 
anpassning av tågdepån i Kalmar för att klara underhåll av de nya 
fordonen. 
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Sammanfattning
Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region 
Halland samt Region Kronoberg har tidigare träffat en princip-
överenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och 
Kustpilen. För Region Kalmar län togs detta beslut i landstingsfullmäktige 
den 29-30 maj 2018, se bilaga. Inför genomförandet via AB Transitio ska 
beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om 
borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.
 
Parallella beslutsprocesser i denna fråga pågår hos samtliga regioner som 
deltar i upphandlingen. Innan dessa beslut har fattats kan inte upphandling av 
nya fordon startas. Samtliga regioner planerar fatta beslut under första 
tertialet 2019.

Planen är att successivt fasa in nya fordon mellan 2025–2030 i Kalmar län.

Bakgrund 
Under 2018 har förberedelser för anskaffning av nya tågfordon genomförts 
genom att en projektorganisation bildats under ledning av AB Transitio med 
representation från ingående parter enligt ovan samt ett antal experter. I 
projektet, som benämns TAKK (Tåganskaffning Krösatågen och Kustpilen), 
ingår flera delar - finansiering, avropsupphandling samt leveransprojekt 
fordon. Tidplanen för avropsupphandlingen är att tilldelningsbeslut ska 
kunna tas februari 2020 och första leverans av fordon ska kunna ske vid 
årsskiftet 2022/2023. 
För att AB Transitio ska kunna skicka ut förfrågningsunderlaget för 
konkurrensutsättning behöver bolaget ha bindande uppdragsavtal samt 
borgensåtagande för finansieringen. De i projektet ingående regionerna 
behöver utifrån tidplanen ta beslut om dessa i respektive regionfullmäktige. 
Beslut väntas fattas av samtliga regioner under första tertialet 2019. 
För Region Kalmar läns del innebär det att avtalet med AB Transitio rörande 
avropsuppdraget kommer att omfatta upp till fjorton regionaltågsfordon (fyra 
elfordon och tio bimodala fordon) med tillhörande högvärdeskomponenter, 
strategisk utrustning samt upphandla finansiering för detta upp till en ram 
om totalt 2,100 miljoner kronor. 
Nivån på borgensramen är framtagen utifrån AB Transitios bedömning av 
priser i befintliga ramavtal. Slutlig prisnivå och borgensåtagande är 
avhängigt utfallet i upphandlingen. 
Dagens tillgängliga fordonsflotta i Kalmar län (18 fordon) ska ersättas med 
nya fordon. Region Kalmar län kommer dock bara att avropa fjorton av 
dessa, då Region Kronoberg framåt kommer att ansvara för den del som 
avser regionaltrafik Emmaboda – Växjö.
Dagens fordon består av X11 för Krösatågen, Y2 och Y31 (Itino) för 
Kustpilentrafiken. X11-fordonen och Y2-fordonen når sin beräknade 
livstidsgräns 2025 och kan ev vara föremål för utskrotning. Däremot finns 
det ett fortsatt värde i Itino-fordonen, varför dessa måste avyttras genom 
Transitio. 
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Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapaciteten för 
framtida fordonsunderhåll säkerställas. Nuvarande underhållsdepåer i Nässjö 
och Kalmar måste utredas och anpassas för att klara av underhållet av de nya 
fordonen. Mot bakgrund av detta föreslås att regiondirektören får i uppdrag 
att utreda behov och förutsättningar för detta. 
Inom ramen för denna konkurrensutsättning möjliggörs att genom option 
avropa ytterligare fordon. För detta krävs nya beslut för anskaffning, 
borgensåtagande, uppdragsavtal med AB Transitio samt hyresavtal med AB 
Transitio.
I övrigt hänvisas till ärendet till fullmäktige 29-30 maj 2018, § 44 inkl 
bilagor med diarienummer 180002.  

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Bilaga
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde den 29 – 30 maj 
2018, § 44 diarienummer 180002, inkl bilagor.
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Mellan Region Blekinge (org. nr. 222000-1321), Region Halland (org. nr. 232100-
0115), Region Jönköpings läns (org. nr. 232100-0057), Landstinget Kalmar Län (org. 
nr. 232100-0073) och Region Kronoberg (org. nr. 232100-0065) nedan var för sig 
benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna, träffas följande

Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya 
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen

Ingående Parter träffar denna principöverenskommelse inför respektive Parts 
ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen.

Överenskommelse har hösten 2016 träffats om gemensam trafikupphandlingen av 
Krösatågssystemet. Under avtalsperioden finns behov av att byta ut befintliga 
tågfordon. Förutsättningarna för hur trafiken ska regleras, beskrivs i samverkansavtalet.

Krösatågen- och Kustpilensystemen binder bland annat samman länen med varandra 
och möjliggör frekventa vardagsresor till och från arbete, utbildning och 
fritidsaktiviteter men ansluter också till fjärrtrafiken vid de stora knutpunkterna. 
Tågsystemen utgör en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella 
arbetsmarknadsregioner inom och mellan respektive län och i Sydsverige. 

Parterna kommer att samarbeta i en kommande upphandling av nya tågfordon som 
ersättning för befintlig fordonsflotta och tillika för att kunna utöka flottan i den 
utsträckning och i den takt som krävs för att ersätta gamla fordon och nå målen i de 
regionala trafikförsörjningsprogrammen. 

Inom mindre än 10 år har 70 % av fordonen i dagens fordonsflotta uppnått sin tekniska 
livslängd. Regionerna har därutöver som mål att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 
2020-2025. Från år 2023 måste fordon som ska trafikera delar av sträckan Tranås-
Nässjö-Alvesta-Hässleholm eller Linköping C vara utrustade för det nya signalsystemet 
ERTMS. 

ERTMS är en ett nytt signal- och säkerhetssystem som ersätter dagens säkerhetssystem 
ATC. Installation av ERTMS-utrustning är en omfattande investering, vilket innebär att 
det är direkt olämpligt att göra för den befintliga fordonsflottan. De begagnade 
elektriska tågfordonen (X11, X14) anskaffades 2013 med en beräknad återstående 
livslängd på cirka 10 år. Tidpunkten sammanfaller tämligen väl med det planerade 
införandet av ERTMS.

Dagens fordonsflotta inom Kustpilen- och Krösatågstrafiken består av 47 st fordon.  
Enligt länens planerade strategier för trafikutveckling över åren kommer 
fordonsbehovet vid fullt utbyggt trafiksystem att uppgå till ca 80 st fordon. Respektive 
Part avgör sitt behov av trafik och fordon i förhållande till de lokala förutsättningar och 
ambitioner som finns. Parterna kan sedan sinsemellan besluta om hur 
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fordonsanskaffandet skall organiseras. Det är inte nödvändigt att samtliga Parter i denna 
överenskommelse i slutändan är fordonsägare/avtalspart. Trafiken inom 
Krösatågssystemet och Kustpilensystemet finansieras genom den fördelningsprincip 
som gäller för trafiken idag, där Part är ekonomiskt och trafikalt ansvarig för trafiken i 
sitt län. Parterna ska samverka i denna fråga. 

Merparten av fordonen kommer att ha eldrift men fordonen på de icke-elektrifierade 
banorna kommer att drivas med fossilfria drivmedel alternativt en kombination av 
el/biodrivmedel i ett och samma fordon.

Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapacitet för framtida 
fordonsunderhåll säkerställas. Underhållsdepåerna i Nässjö och i Kalmar måste utredas 
och anpassas för att klara underhållet av de nya fordonen och/eller det nya utökade 
behovet av fordon.

Parterna avser att anlita Transitio AB som projektledare och använda sig av Transitios 
ramavtal för att upphandla nya tågfordon med eventuellt tillhörande underhåll för 
Krösatågs- och Kustpilensystemen. Avtalsparter i förhållande till Transitio avser att 
finansiera fordonen via Transitio AB. Parterna ska utse representanter som ska ingå i 
projektgruppen tillsammans med Transitio AB.

Fordonsanskaffningsprojektet, inklusive leveransprojekt kommer att påbörjas under Q1 
2018 och pågår till dess att samtliga fordon är levererade och övertagna av respektive 
avtalspart. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  
Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Avrop Konstruktion & 
Tillverkning

Leverans tåg 1-15 Passagerartrafik

Bilaga: Rapport ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen”
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_____________________________ _____________________________
Region Halland Region Halland
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Mats Eriksson Catarina Dahlöf

_____________________________ _____________________________
Region Jönköpings län Region Jönköpings län
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Malin Wengholm Agneta Jansmyr

_____________________________ _____________________________
Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län
Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör
Anders Henriksson Ingeborg Eriksson

_____________________________ _____________________________
Region Kronoberg  Region Kronoberg
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Anna Fransson Martin Myrskog

_____________________________ _____________________________
Region Blekinge  Region Blekinge
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
Christina Mattisson  Anna-Lena Cederström
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1 INLEDNING 

Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att 
tillsammans upphandla nya tågfordon som ersättning av befintlig flotta samt 
utökning av trafiken inom Krösatåg och Kustpilen. 

Bakgrunden är att inom mindre än 10 år så har 70% av dagens tågfordon uppnått 
sin tekniska livslängd. Regionerna har dessutom som mål att kollektivtrafiken ska 
vara fossilfri 2020-2025. Därutöver krävs att tåg som ska trafikera Linköping C 
eller delar av sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm från år 2023 är 
anpassade till signalsystemet ERTMS. 

Uppdraget har bestått i att ta fram underlag, förbereda, arrangera samt 
dokumentera arbetsmöten eller ”workshoppar”. Huvudsyftet har varit att genom 
delaktighet skapa en samhällsekonomisk och politisk förankring för införskaffning 
av nya tågfordon och gemensamt komma fram till vilka behov som finns. 

 

1.1 BESKRIVNING AV ARBETSSÄTT   
 

 
Figur 1 Översikt av arbetssätten med de workshopar som hållits 

 

Representanter från Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Skåne, Halland och 
Jönköpings län har träffats och arbetat gemensamt vid fyra tillfällen under våren 
2017. Politiker och tjänstemän som är ansvariga för kollektivtrafik har inbjudits till 
att delta i arbetet. Totalt har ca 20 personer deltagit under de fyra tillfällena.  

Syftet med att träffas har varit att gemensamt komma fram till vilket trafikbehov 
som finns och att skapa ett underlag till tjänsteutlåtande inför inriktningsbeslut, 
och definiera villkor för förfrågningsunderlaget inför upphandling av nya 
järnvägsfordon. Upplägget har utformats för att både ge input i form av analys och 
kunskap och för att diskutera och gemensamt se möjligheter och upptäcka 
områden som behöver ytterligare utredning. Genom workshoparna gavs en 
möjlighet att belysa frågeställningen ur olika perspektiv och för deltagarna att höra 
varandras synpunkter och argumentation. Mellan tillfällena har deltagarna fått 
med sig specifika frågeställningar för att diskutera med de aktörer och 
intressenter som behöver involveras i arbetet från respektive region.   
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Se nedan för beskrivning av innehållet under de fyra workshoparna.  

 

Workshop 1: Varför? Vad är det samhällsekonomiska/politiska syftet?  

Under det första tillfället diskuterades syftet med kollektivtrafik och dess påverkan 
på arbete, ekonomi, studier och bostad. Vilken påverkan har transporter och 
infrastruktur på ekonomisk utveckling? Vilka policydokument och positionspapper 
finns idag? Hur ser dagens resande ut? Framtida resandepotential? Vilka fordon 
behöver vi för att förbättra pendlingsmöjligheten, hela resan perspektivet etc? Vid 
detta tillfälle gjordes en visionsövning för Kröstatågssystemet 2025, 2030 och 
2040, för att gemensamt beskriva den framtid som arbetet ska sträva mot. Denna 
övning skapade förutsättningar att vid nästa tillfälle diskutera hur trafikeringsplan 
och befintliga och kommande infrastruktur kan påverka Krösatågen.  

 

Workshop 2: Vad? Trafikeringsplan och infrastruktur. 

Under det andra tillfället fördes ett resonemang kring de infrastrukturåtgärder som 
planerade och önskade åtgärder som på något sätt kan komma att påverka 
Krösatågets utveckling. Det fördes en diskussion kring hur de deltagande länen 
önskar att det framtida trafikutbudet ska se ut, inklusive prioriterade sträckor och 
en vision om avgångar och resandetider. Resultatet från denna workshop gav en 
inriktning om framtida trafikutbud.  

 

Workshop 3: Vem? Resenärsbehov, underhållsfrågor och fordonsval  

Vid det tredje tillfället gavs ett inspel om resenären och dess behov samt hur 
detta kan påverka utformningen av fordon. Baserat på framtida trafikutbud som 
diskuterats vid föregående workshop, så tittade man på hur många nya tåg som 
behöver anskaffas över tid. Utifrån trafikuppgift och dagens och morgondagens 
infrastruktur identifierades de viktigaste fordonsparametrarna. Även depåfrågan 
belystes, då nya och fler fordon kräver också utökad verkstadskapacitet.  

  

Workshop 4: Hur? Ekonomi, juridik och beslutsprocess 

Vid detta sista tillfälle belystes den juridiska aspekten och vilka vägar som finns 
för en upphandling. Dessutom studerades kostnader för olika framtida alternativ i 
jämförelse med dagens kostnad för trafiken inom Krösatåg och Kustpilen. 
Slutligen genomfördes en sammanfattning av de slutsatser och 
kunskapsunderlag som tagits fram under våren, samt en diskussion kring vilka 
beslut som behövs för att uppnå önskat läge.   

56



 
 

 
6 | 10246257  •  Upplägg för fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen 

2 SAMHÄLLSUTVECKLING 

2.1 INLEDNING 
Transportsystemet är en central del av samhället eftersom det knyter samman 
viktiga funktioner. Investeringar  som  stärker  transportsystemets  kapacitet  
innebär  att  fler  människor  och  varor  kan  transporteras  till  lägre  kostnader 
och  med  större  tillförlitlighet.  Dessa positiva effekter kan i sin tur skapa en rad 
goda följdeffekter. Ett exempel på samspelet mellan ekonomisk utveckling och 
transportsystemet är att ett förbättrat transportsystem innebär att varor kan 
transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt, vilket medför  att företagens 
logistik kan effektiviseras.. 

Transportsektorn skapar förutsättningar för  transporter så som arbetspendling, 
studiependling, varuhandel och inköpsresor. Behovet och efterfrågan kan i sin tur 
stimuleras av den ekonomiska utvecklingen, där transportsystem med hög 
tillgänglighet kan möjliggöra utbud till både fler arbetstillfällen och 
konsumentalternativ, men även för verksamheter en större tillgänglighet till bland 
annat arbetskraft och mer effektiva varutransporter. Investering i 
transportsystemet sker oftast med fördröjning men utbyggd transportkapacitet kan 
också ske innan efterfrågan hunnit realiseras. 

I följande kapitel redogörs mer ingående för vilka effekter som investeringar i 
transportsektorn kan få på ekonomin men även det motsatta, vilka effekter den 
ekonomiska utvecklingen kan ha på transportsektorn. 

 

 
Figur 2 Utbyte och matchning 

 

Arbetskraft

TjänsterVaror
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2.2 SAMBAND MEDLLAN EKONOMISK UTVECKLING 
OCH TRANSPORTER 

2.2.1 Effekter av Infrastrukturinvesteringar på ekonomisk 
utveckling 

Förbättringar av trafiksystemet betyder att det blir billigare transporter av varor, 
gods och personer.  

Företag kan omorganisera produktions- och distributionskanaler och har genom 
rationaliseringar  möjlighet  att  sänka  priserna  på  varor  och  tjänster.  
Företagens  upptagningsområde  ökar,  både  för  varor  och  för  arbetskraft.  
Billigare  och  snabbare  transporter gör att det blir möjligt att nå ut till nya 
marknader med varor och kontraktera underleverantörer  som  finns  längre  bort.  
Det  ger  också  möjlighet  att  få  en  bättre  matchning  mellan arbetsgivare och 
arbetstagare genom att resorna går fortare.  På en aggregerad nivå kan 
sambanden mellan tillgänglighet och produktivitet exempelvis betraktas som 
relativt starka, det bör dock poängteras att effekterna ofta är resultat av flera 
ingående och samverkande faktorer vilket gör det svårt att urskilja de enskilda 
sambanden. 

 
Figur 3 Effektivitetsvinster 

 

Förbättrad 
infrastruktur och 

transporter

Förbättrad 
tillgänglighet

Förbättrad kvalité 
Effektivare samhälle 

med högre 
produktivitet

Lägre kostnad
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Investeringar i transportsystemet ger som figuren ovan visar kortare restider 
samtidigt som risken för förseningar kan minska för resenärer och varor. Dessa 
primära effekter påverkar i sin tur ekonomin i samhället på följande sätt: 

 

 

• Regionförstoring:  De  lägre  kostnaderna  och  de  kortare  tiderna  ökar  
marknadsstorleken vilket bidrar till ökad produktion och ökade inkomster.  

 
• Utvidgad arbetsmarknad: En utökad arbetsmarknad ger företagen ett bättre 

underlag för  att  kunna  rekrytera  kvalificerad  arbetskraft.  Denna  bättre  
matchning  på  arbetsmarknaden gynnar både företag och arbetskraft.  
 

• Stordriftsfördelar: Den expanderade marknaden ger underlag för en ökad 
produktion och försäljning. Det är detta som kallas skalekonomi eller 
stordriftsfördelar  

 
• Ökad  konkurrens:  Minskade  transportkostnader  leder  till  ökad  

konkurrens  mellan olika företag, vilket i sin tur bidrar till att öka 
produktiviteten.  

 
• Studier och utbildning: Genom större inflyttning, yngre befolkning, större 

branschbredd och högre utbildningsnivå är universitets- och högskoleorter 
viktiga regionala tillväxtmotorer. 

 
• Omlokalisering och regional specialisering: Minskade transportkostnader kan 

på sikt även  påverka  företagens  lokalisering.  När  detta  leder  till  en  ökad  
regional  specialisering och klusterbildning kommer produktiviteten att stiga.  

 
• Logistiken  förbättras:  Investeringar  i  infrastrukturen  kommer  även  att  

påverka  de logistiska processerna, exempelvis genom att fordonsparken 
kan utnyttjas bättre, bättre system för lossning och lastning och/eller ökad 
användning av ”just-in-time” processer möjliggörs.  

 

Utöver ovanstående punkter kan även ett förbättrat transportsystem ge 
möjligheter till utnyttjande av oexploaterad mark.  

Regionförstoring
Ger ökad produktion 
och inkomster genom 
lägre kostnader och 

kortare tider.

Stordriftsfördelar
Underlag för utökad 

produktion och 
försäljning.

Omlokalisering 
och regional 

specialisering 
Klusterbildning ger ökad 

produktivitet. 

Större 
arbetsmarknad 

Underlättar rekrytera 
kvalificerad arbetskraft.

Studier och 
utbildning

Högre utbildning 
motor för regional 

tillväxt

Ökad konkurrens
Bidrar till ökad 
produktivitet
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2.3 SAMHÄLLSSTRUKTUR I REGIONEN 
Kartbilden nedan visar en översikt över så kallade tillväxtmotorer och regionala 
kärnor i södra Sverige. Bilden är en något uppdaterad version av kartan som 
återfinns i positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 
2016. 

Enligt positionspappret är en tillväxtmotor en ort som skapar tillväxteffekter för sitt 
omland med tanke på befolkning och sysselsättning. Regionala kärnor är i sin tur 
orter med en viss storlek, attraktion som pendlingsort och grad av mångsidighet. 

Bilden lyfter fram Linköping tillsammans med övriga tillväxtmotorer med tanke på 
pendlingsmönster och kommande infrastrukturprojekt. Där till redovisar kartbilden 
städer med universitet eller högskola vilket också kan är en gemensam nämnare 
för regionens tillväxtmotorer. 

 

 
Figur 4. Tillväxtmotorer, regionala kärnor samt universitet eller högskola i regionen. Resandeströmmar 
i regionen 
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Kartorna nedan visar resandet med bil respektive kollektivtrafik i sydöstra Sverige 
enligt en resvaneundersökning från 2012. Även om undersökningen är ett par år 
gammal ger den en fingervisning om förhållandet mellan olika färdmedel i 
regionen. 

Kartorna visar att resandet med kollektivtrafik och bil har ungefär samma start- 
och målpunkter, men att bilresorna är fler. På de sträckor där resandet med 
kollektivtrafik är starkt görs även många bilresor.  

  

 

 
Figur 5. Resande med bil respektive kollektivtrafik i sydöstra Sverige.  
Källa: RVU Sydöstra Sverige, 2012 
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Andelen kollektivtrafikresor är förhållandevis låg kontra riket i övrigt, cirka 6 
procent i resvaneundersökningen för regionen från 2012 gentemot cirka 15 
procent i RVU Sverige från 2015. Andelen tågresor i regionen var i sin tur cirka 1 
procent. 

Den relativt låga andelen för kollektivtrafiken i regionen innebär en stor potential 
på sträckor där kollektivtrafiken kan konkurrera med tanke på restid och kostnad 
gentemot att ta bilen. 

2.4 BEFOLKNINGSUTVECKLING I REGIONEN 
Kartan nedan visar den av SCB beräknade befolkningsutvecklingen fram till 2025, 
2030 samt 2040. Det är tydligt att befolkningen beräknas öka mest i städer som 
är tillväxtmotorer. Allra störst beräknas befolkningsutvecklingen bli i Linköping och 
Jönköping, följt av Växjö, Kristianstad och Halmstad. Kalmar, Hässleholm och 
Karlskrona bedöms få en något mindre ökning.  

Det skall noteras att beräkningarna är osäkra då en stor del av 
befolkningsutvecklingen kommer från ett antagande om en hög invandring för de 
första åren som sedan succesivt avtar. Nivån på invandringen är svår att förutse 
eftersom den i hög grad är politiskt styrd.  

I glesbygdskommunerna är tillväxten låg, vilket beror på negativt födelsenetto. 

Vinnare på infrastruktursatsningar är framför allt de enskilda mindre städer och 
orter som kopplas närmare en stark tillväxtmotor. 

 

 
Figur 6. Befolkningsutveckling i sydöstra Sverige. Kartan till vänster visar relativ befolkningsutveckling 
och den till höger absolut befolkningsutveckling till 2025, 2030 och 2040. Källa: SCB (2016) Sveriges 
framtida befolkning 2016-2060, med antagande om fördelning enligt Långtidsutredningen 2015 
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3 TRAFIKERING 

3.1 METOD 
Som grund för att bedöma framtida behov av antal fordon har trafikscenarios  
tagits fram utifrån tre olika tidshorisonter, år 2025, 2030 och 2040. För respektive 
trafikscenario har antaganden gjorts om genomförda infrastrukturinvesteringar 
samt trafikutbud. 

Antaganden om investeringar utgår ifrån gällande nationell transportplan för åren 
2014-2025 samt utifrån dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar – utifrån 
positionspappret Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. I detta dokument 
redovisas vilka infrastrukturinvesteringar som de sex sydsvenska länen 
(Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Blekinge län och 
Skåne län) prioriterar inför kommande nationell transportplan för åren 2018-2029. 
För trafikscenario 2040 antas åtgärder på längre sikt vara genomförda som t ex 
höghastighetsjärnväg till Stockholm-Jönköping-Göteborg och Jönköping-Malmö. 
Vilka investeringar som antas vara genomförda i de olika trafikscenariona 
beskrivs i kapitel 3.3, 3.4 och 3.5. 

Antaganden om trafikutbud för de tre trafikscenariorna grundar sig bl. a på 
regionernas strategidokument, Trafikverkets basprognos för år 2040 samt 
bedömningar om möjlig trafikökning utifrån de kapacitetsbegränsningar som 
befintlig infrastruktur innebär. Trafikutbuden har därefter stämts av med 
representanter för berörda regioner och länstrafikbolag vid en workshop. 

 

3.2   NULÄGE 2017 
I detta kapitel beskrivs dagens trafik och infrastruktur. Förutom Krösatåg och 
Kustpilen kör även Västtåg, Öresundståg och Östgötapendeln regionaltrafik inom 
aktuellt område. Utöver denna trafik tillkommer SJ:s fjärrtåg och interregionala 
tåg. Fjärrtågen och den interregionala tågtrafiken har inte hanterats i detta arbete 
och är därmed inte med vid redovisning av trafikutbud. I Figur 7 redovisas 
trafikutbudet och antal dubbelturer per dygn enligt tågplan 2017.   
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Figur 7 Trafikutbud 2017. 

 

I nuläget saknar de banor som Kustpilen trafikerar elektricitet. Detta gäller också 
flera av de bansträckor som Krösatågen trafikerar. I Figur 8 redovisas vilka 
sträckor som trafikeras med eltåg respektive dieseltåg. 
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Figur 8 Trafkslag Nuläge 2017 

 

Förutom att vissa bansträckor saknar elektricitet begränsas trafikutvecklingen 
också av kapacitetsbrist samt låg hastighetsstandard. I figur 4.3 redovisas 
kapacitetsbegränsningar år 2016. Denna figur är framtagen av Trafikverket och 
visar södra Sveriges järnvägsnät uppdelat i linjedelar där 
kapacitetsbegränsningar beskrivs som små, medelstora och stora. Figuren visar 
att sträckorna Växjö-Alvesta, Emmaboda-Kalmar och Jönköping-Nässjö har stora 
kapacitetsbegränsningar samt att sträckorna Tranås-Hässleholm, Jönköping-
Värnamo, Nässjö-Vetlanda och Berga-Kalmar har medelstora 
kapacitetsbegränsningar. Kapacitetsbegränsningarna medför att möjligheten att 
utöka trafiken på dessa sträckor är begränsade om inga kapacitetshöjande 
åtgärder genomförs. 
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Figur 9 Kapacitetsbegränsningar 2016, Källa Trafikverket, 2017 

 

Även om en bansträcka inte har några stora kapacitetsbegränsningar enligt Figur 
9 kan kapacitetsutnyttjandet vara högt under de mest trafikerade timmarna. Det 
innebär att möjligheten att utöka trafikutbudet under maxtimmarna är mycket 
begränsat. I Figur 10 visas att en stor del av de bansträckor som Krösatågen och 
Kustpilen trafikerar har ett högt kapacitetsutnyttjande under de högst trafikerade 
timmarna. Då flera sträckor har enkelspår med relativt långa avstånd mellan 
mötesstationerna innebär den höga utnyttjandegraden att det inte går att utöka 
trafiken alls under högtrafik.  
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Figur 10 Kapacitetsutnyttjanden 2016 Max 2-timmarsperiod, Källa Trafikverket, 2017 

 

3.3 TRAFIKSCENARIO 2025 
Trafikscenario 2025 förutsätter pågående infrastrukturinvesteringar som planeras 
vara tagna i drift år 2025. Dessa investeringar är: 

- Falköping-Sandhem-Nässjö, ökad kapacitet och höjd hastighet 
(utbyggnad pågår) 

- Skruv ny mötesstation Växjö-Emmaboda (utbyggnad pågår) 
- Y:et etapp 1, fjärrstyrning, mötesmöjlighet i Båramo (utbyggnad pågår) 
- Mötesspår i Hörle, hastighetshöjning Skillingaryd-Värnamo (utbyggnad 

pågår) 
- ERTMS Södra Stambanan (utbyggnad pågår) 

För övrigt antas dagens infrastruktur gälla år 2025 och flera av dagens 
begränsningar kommer därmed att kvarstå. Bland annat kvarstår kapacitetsbrist 
på sträckan Alvesta-Växjö. Y:et är inte elektrifierat och det är fortsatt låg kapacitet 
och hastighet på sträckan Jönköping-Vaggeryd. Stångådalsbanan har fortsatt låg 
kapacitet, låg hastighetsstandard och saknar elektricitet.  

De kvarstående begränsningarna medför att det endast är möjligt att genomföra 
trafikökningar på sträckorna Växjö-Kalmar och Jönköping-Nässjö till år 2025. 
Mellan Växjö och Kalmar kan det tillkomma en ny regionaltågslinje. På sträckan 
Jönköping-Nässjö utökas utbudet för Krösatågen och Västtåg antas vända i 
Jönköping istället för i Nässjö. Sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad kan 
eventuellt komma att trafikeras av Krösatåg år 2025, vilket förutsätter 
mötesstation i Knäred. Ett möjligt scenario vore att även sträckan Värnamo-Borås 
skulle ingå i Krösatåg. Detta har inte tagits med vid beräkning av fordonsbehov 
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3.4 TRAFIKSCENARIO 2030 
Trafikscenario 2030 förutsätter utöver de åtgärder som genomförs i scenario 2025 
de åtgärder som ligger i nationell transportplan för åren 2014-2025 samt de 
åtgärder som länen prioriterar i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”. Därtill 
ingår också två nya mötesstationer på Stångådalsbanan utifrån identifierat behov 
av Kalmar län. 

De investeringar som tillkommer i trafikscenario 2030 är: 

- Ny mötesstation Vilhelmsro, Jönköping-Falköping (nationell transportplan 
2014-2025 

- Ostlänken (nationell transportplan 2014-2025) 
- Y:et etapp 2 Nässjö/Jönköping-Värnamo, elektrifiering, hastighetshöjning 

(ny linje Byarum-Tenhult), ny mötesstation Huskvarna-Tenhult 
(Sydsvenska prioriteringar)  

- Kapacitetsåtgärder Alvesta-Växjö (Sydsvenska prioriteringar) 
- Sydostlänken (Sydsvenska prioriteringar) 
- Triangelspår Berga (Sydsvenska prioriteringar) 
- Triangelspår Alvesta (Sydsvenska prioriteringar) 
- Gullringen samt Rockneby nya mötesstationer på Stångådalsbanan 

(identifierat behov av Kalmars län, Trafikverket har utrett mötesstation 
Rockneby) 

Etapp 2 av Y:et möjliggör en trafikökning på sträckan Jönköping-Värnamo. 
Kapacitetsförstärkningen Alvesta-Växjö möjliggör förtätning av trafiken från 
Nässjö, Värnamo och Hässleholm. Mötesstationen Vilhelmsro möjliggör utökning 
Västtågs trafik på sträcka Falköping-Jönköping.  

Mötesstation Gullringen möjliggör trafikökningar på sträckan Vimmerby-Linköping. 
Det vore önskvärt med timmestrafik i högtrafik även på sträckan Kalmar-
Hultsfred. Det skulle dock förutom den antagna mötesstationen i Rockneby även 
kräva en ny mötesstation i Ruda. Förtätning på den sträckan i en riktning i form av 
ett enkelriktat insatståg, dvs från Hultsfred på morgonen och till Hultsfred på 
eftermiddagen vore möjligt även utan mötesstation i Ruda. Detta alternativ har 
inte beaktats vid beräkning av fordonsbehov.  

Trafikökningar antas även kunna ske på fler sträckor i aktuellt område 

 

 

 

 

3.5 TRAFIKSCENARIO 2040 
Trafikscenario 2040 är ett scenario på mer lång sikt som förutsätter bland annat 
höghastighetsjärnväg Stockholm-Jönköping-Göteborg och Jönköping-Malmö. 
Stångådalsbanan och Tjustbanan antas vara uppgraderade i form av 
hastighetshöjning, ökad kapacitet och elektrifiering, Dessutom försätts att alla 
övriga bansträckor inom Krösatågssystemet som i dagsläget saknar elektricitet är 
elektrifierade.  

Utbyggnaden av höghastighetsbanorna bedöms ha relativt liten påverkan på 
utformningen och omfattningen av Krösatågsupplägget. Regionaltågens 
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tidtabeller antas dock komma att anpassas för matning till de orter där 
höghastighetstågen har resandeuppehåll. De storregionala tågen (250 km/h) som 
kommer att köra helt eller delvis på höghastighetsbanorna omfattas inte av detta 
arbete och beskrivs därmed inte i denna rapport. Detsamma gäller interregionala 
tåg mellan Göteborg/Borås-Alvesta-Kalmar/Karlskrona. 

Uppgradering av Stångådalsbanan möjliggör en stor förbättring av trafikutbudet 
på dessa banor. En elektrifiering av samtliga banor som idag saknar elektricitet 
möjliggör en tågtrafik mellan Oskarshamn och Nässjö. Sydostlänken möjliggör 
framtida regionaltrafik mellan Älmhult och Karlshamn. Även på andra delsträckor 
som Hässleholm-Markaryd-Halmstad och Nässjö-Tranås bedöms det finnas ett 
framtida behov att utöka trafikutbudet jämfört med trafikscenario 2030.  

 

3.6 FRAMTIDA TÅGLINJER OCH OMLOPP 
För att beräkna behovet av antalet fordon utifrån respektive trafikscenario har 
tåglinjer antagits med ett turutbud som totalt sett ger det trafikutbud som beskrivs 
i för de tre trafikscenarierna. Det är dock osäkert hur tåglinjerna kommer att 
avgränsas i framtiden, dvs vid vilka orter tågen ska vända och vilken väg olika 
linjerna ska gå. De antaganden om tåglinjer som gjorts för trafikscenario 2025, 
2030 och 2040 utgår dels utifrån del linjer som Krösatågen kör i dagsläget och 
dels utifrån den linjeindelning som Trafikverkets basprognos för år 2040 utgår 
ifrån. 

För respektive linje i de tre olika trafikscenarierna har fordonsomlopp beräknats 
för att ge ett underlag hur många fordon som krävs per linje.  
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4 FORDON 
 

4.1 FORDONSPARAMETRAR 
Detta kapitel belyser de viktigaste fordonsparametrarna, baserat på den 
infrastruktur som finns idag och i framtiden. 

4.1.1 Hastighet 
Maximal hastighet för fordon kategori B (normala passagerarfordon) för 
respektive sträcka framgår av Figur 11. 

 
Figur 11 Största tillåten hastighet per sträcka för kategori B-fordon. 

 

Det framgår i figuren att lämplig hastighet på nya fordon vore: 

Eltåg: 200 km/h 

DMU: 120-140 km/h 

Bimodala: 120-140 / 180-200 km/h 

En lägre hastighet skulle innebära dåligt utnyttjande av infrastrukturen, medan en 
högre hastighet inte kan användas i trafik. 
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Eftersom högsta föreslagna hastighet är 200 km/h samt att dessa fordon inte är 
tänkta att trafikera de kommande höghastighetsbanorna så krävs ingen 
trycktäthet på de nya fordonen. Trafikverkets ståndpunkt idag är att fordon som 
ska trafikera de nya höghastighetsbanorna måste ha en tillåten hastighet på minst 
250 km/h. 

4.1.2 Längd 
Kortaste plattform där resandeutbyte sker för respektive sträcka framgår av Figur 
12. 

  
Figur 12 Kortaste plattform per sträcka för stationer med resandeutbyte. 

 

Baserat på figuren ovan och på marknaden tillgängliga fordon så föreslås följande 
fordonslängder: 

Eltåg: ca 80 m 

DMU: ca 40-50 m 

Bimodala: ca 50-60 m 
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4.1.3 Regionala krav 
Idag styrs mycket av kravställande för nya fordon av de TSD:er (Teknisk 
Specifikation för Driftskompabilitet), som är lag inom EU. 

Därutöver bör man se till de regionala förhållanden som finns. I den här regionen 
så förekommer snörika vintrar samt mycket vilt, exempelvis älg. Det är därför 
nödvändigt att fordonen är anpassade till vinter samt krock med exempelvis älg 
med begränsade skador på fordonet. 

Vad gäller temperatur så står det i TSD att för att obehindrat trafikera Sverige så 
krävs temperatur klass T2, vilket innebär ner till -40°C. Dock får fordon med klass 
T1, dvs -25°C användas så länge det inte finns risk att temperaturen understiger -
25°C.  

Då det är extremt ovanligt med temperatur lägre än -25°C, så skulle det räcka om 
de nya fordonen uppfyller T1. Dock så skulle det ge en större flexibilitet att 
trafikera andra delar av Sverige om de uppfyller T2. 

I TSD så krävs även att fordon som obehindrat ska trafikera Sverige ska klara 
svåra förhållanden av snö, is och hagel. Detta är något som förekommer även i 
Småland och nya fordon skall därför uppfylla detta. 

   

4.2 ATTRAKTIVT RESANDE 
Framtidens passagerare kommer att ställa högre krav på ett attraktivt resande än 
vad som erbjuds idag. Det är viktigt att man ser resan som en sammanhängande 
helhet mellan olika färdmedel, stationer och hållplatser. Det är av yttersta vikt att 
alla ingående delar talar samma visuella språk och förmedlar samma information, 
budskap och serviceerbjudande.  

Passagerarnas fem viktigaste faktorer för ett attraktivt resande: 

· Personlig komfort – en personlig och privat sfär med högsta komfort 
· Punktlighet – tågen måste vara punktliga och hålla tidtabell 
· Trafikinformation – förmedla tydlig och konsekvent information om 

passagerarnas hela resa 
· Renhållning och säkerhet - Konsekvent rent och snyggt med högsta 

säkerhet 
· Produkt och serviceutbud – en modern produkt och ett skräddarsytt 

serviceutbud som är baserade på passagerarnas behov  
  

4.2.1 Workshop Design av framtidens Krösatåg och Kustpilen 
Workshoppen syftade till att skapa insikt och förståelse för vilka moment Krösatåg 
och Kustpilen måste arbeta med: innan, under och efter lansering av sina nya tåg 
för att skapa en unik, slagkraftig och omtyckt produkt för framtiden.  

På workshopen gick vi igenom följande delmoment: 

· Betydelsen av NPS som mätverktyg för kundnöjdhet 
· Generering av olika värdeord som kan fungera som ledord i framtida 

processer och programskrivning. 
· Innebörden och behovet av en väl genomförd och grundlig designprocess 

samt behovet av att skapa och äga ett starkt varumärke med ett tydligt 
varumärkeslöfte.  
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· Definiera ingående funktioner i tåget baserat på fysiska passagerarbehov 
och upplevelsebehov. 

· Framtidens kommersiella service erbjudande, digitala lösningar och 
målgrupper  

· Design MTR Express 
 

Exempel på värdeord som framkom under workshopen, vilka kan fungera som 
ledord i framtida processer och programskrivning: 

· Säkert och bekvämt 
· Användbar stund 
· Prisvärd 
· Funktionellt 
· Bra miljö 
· Pålitligt system 
· Punktlighet 
· Skönt att åka med 
· Tidsvinst 
· Miljövänligt 
· Enkelt 
· Alltid fönsterplats 

 

Exempel på under workshopen genererade funktioner i tåget baserat på fysiska 
passagerarbehov och upplevelsebehov: 

Digitala system: 
Wifi och framtidssäkrat, många digitala paneler för passagerarinformation. 

Biljettautomat i tåget: 
Det skall gå att köpa biljett ombord, lättare att validera biljett, hellre ge service än 
utföra biljettkontroll 

Servering ombord: 
En ambulerande cafévagn som enkelt kan rullas ombord och ge passageraren 
service vid sin plats. 

Cykel ombord: 
Politiskt ja men oenighet inom gruppen, denna fråga behöver diskuteras vidare. 

Flexytor: 
Gruppen måste definiera behovet och funktionen av tågets flexytor vidare. 

Sittkomfort: 
God 1-2 timmar, upp till 3 timmar, separata armstöd, fällbar rygg, god komfort 

Sittplatser i bredd: 
2+2, ej mycket vis á vis 

Indelning av tåget i zoner: 
Gärna indelat utifrån passagerarbehov, gruppen måste definiera framtida 
zonindelning 

Belysning: 
Vid sittplatsen, möjlighet till dämpad belysning, olika belysningszoner. Här finns 
stor potential till vidare studier för att skapa en attraktiv passagerarmiljö. 
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Exempel på olika idéer om framtidens kommersiella serviceerbjudande:  

· Profilera regionen ombord 
· Visa regionens tågsystem 
· Tillgodose fler kundgrupper 
· Tilltalande design 
· Höga komfortkrav 
· Studentkoncept 
· Skapa attraktivitet via design 
· Aktivitetsbaserade zoner 
· Partnerskap med aktörer utanför tågbranschen 

4.2.2 Sammanfattning Attraktivt resande 
Krösatåg och Kustpilen behöver arbeta strategiskt med Exteriör och Interiör 
design med målsättningen att skapa en sammanhängande, attraktiv och 
inbjudande design av de framtida tågen. Man behöver även definiera 
passagerargrupper och deras specifika behov som underlag för att skapa en 
kundanpassad, unik och konkurrenskraftig produkt. Framtida digitala betalnings 
och informationssystem behöver definieras så att tåget anpassas för dessa.  

Krösatåg och Kustpilen bör skapa en Designguide inför upphandlingen av nya 
tåg. Designguiden är en programhandling som bl.a. beskriver vision om Exteriör 
och Interiör design, beskriver framtida passagerare och visualiserar deras behov 
och krav. 

Designguiden är ett viktigt dokument som kompletterar övrig kravställning på 
tåget vid upphandlingen av tåg. Vanligtvis så kravställs att anbudsgivarna skall 
svara på Designguiden med en Designbok som en del i deras anbud. 
Designguiden och den vinnande anbudsgivarens Designbok är sedan en del av 
grunden för den kommande designprocessen.  
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5 DEPÅER 

Nya tåg innebär nya förutsättningar för underhåll med tillhörande depåer och 
verkstäder. Studien har på en övergripande nivå undersökt en möjlig depålösning 
för Krösatågen och Kustpilen, med avseende på 

· befintlig situation 
· utökning av fordonsflotta 
· transitionsperiod  
· introduktion av nya fordon 
· utfasning av gamla fordon 
· resurs och kompetensförsörjning 
· minimerade investeringskostnader 

5.1 NULÄGE 
I dagsläget underhålls fordonsflottan, Krösatåg och Kustpilens 47 tåg i: 

· Nässjö (26 Tåg)  
o 10 st Itino (DMU)  
o 16 st X11/X14 (EMU) 

 

Verkstaden har 5 verkstadsspår, varav ett nyttjas av annan aktör, som är ca 55 m 
långa och byggda enligt gamla normer och regler, med bla grunda gravar. 
Verkstaden är inte elektrifierad, vilket innebär att EMU växlas in med hjälp av 
växlingslok.  

· Kalmar (21 Tåg) 
o 5 st Itino (DMU) 
o 6 st (Y2 (DMU) 
o 10 st X11 (EMU) 

 

Verkstaden är nybyggd (invigd december 2016) med 2 verksstadspår anpassade 
för både EMU och DMU (med svängbara kontaktledningar och system för 
avgasutsug och oljedistribution). Ett av verkstadsspåren är utrustat med  
fordonslyftar och mobil hjulsvarv. I anslutning till verkstadsbyggnaden finns en 
fordonstvätt.   
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5.2 UTÖKNING AV FORDONSFLOTTA 
Med en prognos för utökad flotta som beskrivs i kapitel 4.1 behöver 
verkstadskapaciteten ökas och föreslås följa scenario enligt nedan: 

 

2022-2030 

Ny depå står klar 2022. Depån är komplett med alla funktioner såsom svängbara 
kontaktledningar, 3 spår med gravar, ett spår med plangolv och lyftar. Hallar för 
uppställning/skötsel, tvätt/sanering och fekalietömning som finns i direkt 
anslutning till verkstaden utomhus. 

Kalmar depå fortsätter som tidigare med underhåll av befintlig fordonsflotta, 
eventuellt med smärre anpassningar, tex inbyggt ”tvättspår” (för att möjliggöra 
tvätt och sanering året om) och möjlighet att kunna ta emot enstaka av de nya 
fordonen. 

Depåkapacitet för Nya Nässjö- och befintlig Kalmar depå är ca 60 Tåg. 

 

2030-2040 

Kalmar utökas med ett verkstadsspår anpassat för långtidsavställda fordon, t ex 
revisioner, felsökning och kraschreparationer. Verkstaden i övrigt anpassas fullt ut 
för de nya fordonen med tex takbryggor och annan specialutrustning, se skiss 
nedan. 

 

 
Figur 13 Föreslagen utformning av utökad depå i Kalmar. 
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2040  

Med den nya verkstaden och en utökad och anpassad kapacitet i Kalmar och ett 
s.k. ”Pit Stop” koncept med planerat och balanserat underhåll ”Off Peak”. Längre 
arbeten och felsökning stör inte planerat underhåll har man kapacitet att hantera 
prognosticerad fordonsflotta:  

· Ny depå:  
o   
o Ny anpassad modern verkstad med 4 verkstadsspår, tvätt och 

uppställning inomhus 
 

· Kalmar  
o Anpassad och utökad verkstad (totalt tre verkstadsspår) med 

inbyggt tvättspår (fordon kan tvättas året om)   

Eventuellt kan man diskutera att flytta mobil svarv till Nässjö för att inte ”låsa upp” 
ett av spåren i Kalmar. Dock kräver det överenskommelse med fastighetsägaren. 
Svarven är dessutom inte så lättflyttad.   
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6 UPPHANDLING 

6.1 ALLMÄNT OM UPPHANDLING OCH RAMAVTAL 
Reglerna för hur regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM), länstrafikbolag eller 
andra liknande offentliga organisationer och myndigheter kan upphandla 
tågfordon styrs av lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF) samt för befintliga ramavtal som upphandlats innan den 1 januari 2017 av 
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (ÄLUF). 

Upphandlingar ska genomföras i enlighet med principerna om transparens, 
likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
De grundläggande principerna syftar främst till att förhindra att offentliga medel 
används för att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, skapa handelshinder 
och förhindra att ovidkommande hänsyn tas när ett kontrakt tilldelas en 
leverantör.  

En upphandling kan genomföras via de förfaranden som utpekas i LUF, vilket 
normalt innebär öppet (alla leverantörer ges möjlighet att lämna anbud), selektivt 
(leverantörer ansöker och kvalificerar sig för att lämna anbud), förhandlat 
förfarande (leverantörer ansöker och kvalificerar sig för att lämna anbud varpå 
förhandling kan komma att ske) eller konkurrenspräglad dialog.  

Ramavtal kan upphandlas via något av dessa förfaranden. Skillnaden mellan ett 
upphandlingskontrakt och ett ramavtal är att det vid ramavtal råder osäkerhet 
kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av föremålet för 
upphandlingen. Ramavtal kan sägas utgöra en generell överenskommelse som 
ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de 
villkor som skall ingå i dessa. De specifika villkoren bestäms i samband med att 
det sker ett avrop från ramavtalet (s k förnyad konkurrensutsättning). Vid förnyad 
konkurrensutsättning ska normalt den leverantör som erbjuder det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontrakt vid avrop från ett ramavtal (enligt 
ÄLUF).   

Kontrakt som ingås till följd av avrop från ett ramavtal får endast ingås mellan de 
parter som är parter till ramavtalet. Det finns alltså ingen möjlighet för beställare 
eller leverantörer att ansluta sig i efterhand till ett ramavtal. Det är alltså inte 
möjligt för en leverantör som inte redan är part i ramavtalet att lämna anbud vid 
förnyad konkurrensutsättning. Ett ramavtal är således ett slutet system. Det är 
heller inte möjligt att i väsentlig utsträckning gör avvikelser från villkoren i 
ramavtalet vid förnyad konkurrensutsättning.  

Efter avrop från ett ramavtal kan anbudsgivare överpröva en kontraktstilldelning i 
förvaltningsdomstol. En förvaltningsdomstol kan förordna att kontraktstilldelning 
som skett i strid med de grundläggande principerna ska rättas (t ex att den 
tilldelade leverantörens anbud ska uteslutas och inte tilldelas kontrakt), att 
upphandlingen ska göras om (t ex att ett avrop ska göras om från början). 

6.2 VÄGVAL VID UPPHANDLING 
Vid upphandling av fordon för regional tågtrafik kan beställaren antingen 
genomföra en egen upphandling eller använda det befintliga ramavtal som AB 
Transitio (Transitio) har tecknat för upphandling av regionaltåg. 
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7 SLUTSATS 

Analysen visar att det finns ett stort behov att i närtid och fram till år 2040 
anskaffa nya fordon till den regionala tågtrafiken inom dagens Krösatåg och 
Kustpilen. De första fordonen bör vara på plats och väl inkörda i god tid innan 
ERTMS införs på södra stambanan, mer specifikt innan någon del av Linköpings 
central samt sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm får ERTMS. Detta 
beräknas enligt Trafikverket ske år 2023. 

Dagens fordon inom Krösatåg och Kustpilen, med undantag av Itino Y31/Y32, 
beräknas ha uppnått sina tekniska livslängder ungefär vid samma tidpunkt. 
Installation av ERTMS-utrustning är en omfattande investering, vilket innebär att 
det är direkt olämpligt att göra för den befintliga fordonsflottan. 

Befintlig depå i Nässjö är inte ändamålsenlig för nya fordon, främst p.g.a. 
begränsad spårlängd i hallen, men även att den inte lever upp till dagens krav på 
effektivitet och arbetsmiljö. Därför finns behov av en ny depå, som behöver vara 
färdig innan de första nya fordonen påbörjar testkörningar.  
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VI ÄR WSP 

	

 

 

WSP Stab 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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Landstinget i Kalmar län 
Webbplats 

Ltkalmar.se 
E-post 

landstinget@ltkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 

0480-810 00 vx 
 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2018-06-18 
   

   

 

 
 

 

 

  

 

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges 
sammanträde den 29-30 maj 2018 

§ 44   Diarienummer 180002 

Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya 
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen 

Beslut  
Landstingsfullmäktige godkänner Överenskommelse inför beslut om 
anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. 
Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen. 

Beslutet gäller under förutsättning att Region Jönköpings län, Region 
Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg fattar samma beslut. 

Bakgrund  
Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region 
Kronoberg och Landstinget i Kalmar län avser att träffa en 
principöverenskommelse inför respektive parts ställningstagande till 
anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. En 
överenskommelse träffades under hösten 2016 om gemensam 
trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett nytt trafikavtal börjar gälla i 
december 2018. Under kommande trafikavtalsperiod finns behov av att byta 
ut den befintliga fordonsflottan. 

Parterna har för avsikt att samarbeta i en upphandling av nya tågfordon som 
ersättning för befintlig fordonsflotta och tillika för att kunna utöka flottan i 
den utsträckning och i den takt som krävs för att ersätta gamla fordon och för 
att nå målen i de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Tillsammans 
består i dag Parternas fordonsflotta av 47 stycken fordon och enligt 
planerade strategier för trafikens utveckling över åren kommer 
fordonsbehovet vid fullt utbyggt trafiksystem att uppgå till cirka 80 stycken 
fordon. Respektive part avgör sitt behov av trafik och fordon i förhållande 
till de lokala förutsättningar och ambitioner som finns.  

Av dagens tillgängliga fordonsflotta som ska ersättas med nya fordon 
ansvarar Kalmar län för 18, vilket bör vara länets grundbeställning. 
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Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2018-06-18 
   

   
Sida 

2 (2) 

 

 

Fastställd strategiplan 2050 innebär en utökning av trafik som är 
fordonsdimensionerade framförallt på Stångådalsbanan. Totalt beräknas ett 
utökat fordonsbehov om 4–8 för att möjliggöra det pendeltågssystem som 
ska komplettera dagens regionala och interregionala trafikupplägg. Närmare 
beskrivning av trafikupplägg och kostnadsbild för utökad trafik redovisas 
och fastställs vid ett senare tillfälle.  

Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapaciteten för 
framtida fordonsunderhåll säkerställas. Nuvarande underhållsdepåer i Nässjö 
och Kalmar måste utredas och anpassas för att klara av underhållet av de nya 
fordonen. 

Planen är att successivt fasa in nya fordon mellan 2025–2030 i Kalmar län. 

Grundläggande för fordonsleveranserna är när signalsystemet ERTMS byggs 
ut längs Södra Stambanan. Linköpings station planeras kopplas på 
signalsystemet 2025, vilket innebär att KLT måste köra med fordon som 
använder ERTMS på Stångådals- och Tjustbanan för att kunna köra till 
Linköping. Fordon för pendeltågstrafiken Kalmar–Växjö planeras komma 
därefter, från 2027. 

Parterna avser att anlita AB Transitio som projektledare och använda sig av 
Transitios ramavtal för att upphandla nya tågfordon med eventuellt 
tillhörande underhåll. Parterna avser vidare att finansiera fordonen via AB 
Transitio. 

Ärendet är behandlat av trafikstyrelsen den 14 december 2017. Förslaget till 
principöverenskommelsen ska behandlas och föreslås godkännas av 
respektive fullmäktige under våren 2018. 

--- 

Landstingsstyrelsen har föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta enligt 
redovisat förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2018. 
2. Överenskommelse inför beslut om anskaffning av tågfordon. 
3. Utredning fordonsanskaffning, daterat den 30 oktober 2017. 
 

Ulf Nilsson (S) 
Ordförande 
 

Jonas Hellberg (S) 
Justerare 
 
 
 
Göran Nilsson (L) 

 

Rätt intygar: Marie Nilsson 

Protokollsutdrag till: Kalmar Länstrafik, Ekonomienheten. 
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-02-14

Ärendenummer
RS 2019/95

Regionstaben
Regionstab Ekonomi

Regionfullmäktige

Tilläggsbudget 2019 av överskott/underskott i 2018 års 
bokslut

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för driftändamål avseende 
överskott/underskott i 2018 års bokslut med sammanlagt 
1 542 300 kronor.
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av Region 
Kalmar läns eget kapital.

Bakgrund
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag 
2019 av överskott/underskott i 2018 års bokslut avseende anslagen för 
utbildning av förtroendevalda. Totalt överskott för 2018 är 1 542 300 kronor.

För investeringsändamål är de av regionfullmäktige fastställda 
investeringsramarna för 2019 dimensionerade för en beräknad årlig 
förbrukning och någon överföring av överskott/underskott mellan åren görs 
därför inte längre.

Lars Mattsson
Ekonomidirektör Gunnar Jonsson 

Ekonom
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1 (1)

Sammanträdesdatum
2019-03-06

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 53 RS 2019/95
Tilläggsbudget 2019 av överskott/underskott i 2018 års
bokslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2019 för driftändamål avseende
överskott/underskott i 2018 års bokslut med sammanlagt
1 542 300 kronor.

Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av Region
Kalmar läns eget kapital.

Bakgrund
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag
2019 av överskott/underskott i 2018 års bokslut avseende anslagen för
utbildning av förtroendevalda. Totalt överskott för 2018 är 1 542 300 kronor.

För investeringsändamål är de av regionfullmäktige fastställda
investeringsramarna för 2019 dimensionerade för en beräknad årlig
förbrukning och någon överföring av överskott/underskott mellan åren görs
därför inte längre.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019
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Region Kalmar län 

Webbplats 
regonkalmar.se 

E-post 
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Bygg- och förvaltarenheten 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Sjöbrings väg 4A, Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 Bankgiro 
833-3007 

 

 

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
  RS 2019/47 

 
 

 
 

 
 Regionfullmäktige 

  
 
Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten palliativ 
medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  
 
Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 
 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 
Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
EPM, enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön hårt ansträngd. Lokalerna är 
svårarbetade och det finns risk för överhörning, vilket kan medföra problem 
med sekretessen.  
 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 
och 4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering av 
tekniska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Arbetsmiljön förbättras 
och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som arbetar vid 
enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH.  
 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhets-
utrustning till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för lokalvård ökar med 20 400 kr 
medan övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  
 
 
Christer Holmgren  Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef  Basenhetschef 
Regionservice  Bygg- och förvaltarenheten 
 
 
 
Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
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Regionservice  
Bygg- och förvaltarenheten  

 
 
 
 

Underlag för Inriktningsbeslut 
 
 
 

Ombyggnad av förråd, omklädningsrum och 
personalrum för EPM, Enheten för palliativ medicin,  

hus 13, plan 1 och 4, Länssjukhuset i Kalmar  
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Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

 

 

2 
 

Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 2,9 Mkr i ombyggnad av personalrum, 

omklädningsrum och förråd för enheten palliativ medicin vid länssjukhuset i Kalmar. 

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 och 4 i hus 13 förbättras 

miljön i personalrummet och förrådshantering av tekniska hjälpmedel och medicintekniska 

produkter. Arbetsmiljön förbättras och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som 

arbetar vid enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. Åtgärderna är att betrakta som en kortsiktig 

lösning för att åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Bakgrund  

Avdelningen för palliativ medicin har det oerhört trångt i sitt förråd där alla typer av artiklar samsas 

på liten yta, medicinsk teknik, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Rullstolar, patient-liftar 

och madrasser behöver lyftas ut för att personal ska kunna hämta ut produkter och material från 

förrådet. Det är svårarbetat och medför risk för personskada och svårt att hålla rent. 

Personalrummet är oerhört litet och rymmer endast sex personer. Arbetsmiljön är hårt ansträngd. 

Avdelningen har behov att ett 15- tal medarbetare kan äta lunch samtidigt. Lokalerna är trånga vilket 

begränsar möjligheterna att anpassa dem. Rådgivningsteamets fyra sjuksköterskor sitter i ett rum och 

för samtal via telefon. Risk för överhörning och stressig arbetsmiljö. 

Ärendet 

Åtgärder som föreslås är att skapa omklädningsrum för personalen på plan 1 och därmed frigöra  

yta för personalrum och förråd inom verksamhetens yta på plan 4. Tillkommande yta på plan 1 

är ca 70 m² och detta möjliggör en omdisponering av yta på plan 4 som påtagligt förbättrar 

arbetsmiljön för personalen vid enheten. Förråden struktureras om och renodlas. Ett förråd för 

madrasser och större tekniska hjälpmedel placeras på plan 1, ett förråd för medicinsk teknik och ett 

för rullande förråd placeras på plan 4. Rådgivningsteamets expedition byggs om till två mindre 

expeditioner och skapar därmed möjlighet för rådgivningsteamets sjuksköterskor att få bättre 

arbetsmiljö under sina samtal. 

 

Framtaget ombyggnadsförslag avser en utökning av yta på plan 1 för omklädningsrum och förråd. 

Inom verksamhetens egna lokaler disponeras ytorna om för personalrum och förråd.  

Genomförandet sker i två etapper: 

Etapp 1 – Ombyggnadsyta  70 kvm avseende omklädningsrum plan 1    

Etapp 2 – Ombyggnadsyta 110 kvm plan 4 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 
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Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef LSK 

Arne Sjöberg , verksamhetschef Geriatriska kliniken 

                                           

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – oktober 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april –maj 2019 

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019   

Byggproduktion augusti – november 2019  

Inflyttning/driftsättning december 2019  

 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhetsutrusning till 0,3 Mkr.  

 

Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 290 000/år.  Årliga kostnader för lokalvård beräknas öka  

med 20 400 kr (ökad städ-yta 70  m²) medan övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade. 

 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 

 

1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
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Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Datum: 2019-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet 

Bilagor 

 

1. Planlösning plan 1 och 4 Enheten för palliativ medicin hus 13 LSK 
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Region Kalmar län 
Webbplats 
regonkalmar.se 

E-post
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Bygg- och förvaltarenheten 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Sjöbrings väg 4A, Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

Bankgiro 
833-3007

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
  RS 2019/47 

Regionfullmäktige 

Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten palliativ 
medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 

Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
EPM, enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 

Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön hårt ansträngd. Lokalerna är 
svårarbetade och det finns risk för överhörning, vilket kan medföra problem 
med sekretessen.  

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 
och 4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering av 
tekniska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Arbetsmiljön förbättras 
och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som arbetar vid 
enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH.  

Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhets-
utrustning till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för lokalvård ökar med 20 400 kr 
medan övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  

Christer Holmgren Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef Basenhetschef 
Regionservice Bygg- och förvaltarenheten 

Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 2,9 Mkr i ombyggnad av personalrum, 

omklädningsrum och förråd för enheten palliativ medicin vid länssjukhuset i Kalmar. 

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 och 4 i hus 13 förbättras 

miljön i personalrummet och förrådshantering av tekniska hjälpmedel och medicintekniska 

produkter. Arbetsmiljön förbättras och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som 

arbetar vid enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. Åtgärderna är att betrakta som en kortsiktig 

lösning för att åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Bakgrund  

Avdelningen för palliativ medicin har det oerhört trångt i sitt förråd där alla typer av artiklar samsas 

på liten yta, medicinsk teknik, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Rullstolar, patient-liftar 

och madrasser behöver lyftas ut för att personal ska kunna hämta ut produkter och material från 

förrådet. Det är svårarbetat och medför risk för personskada och svårt att hålla rent. 

Personalrummet är oerhört litet och rymmer endast sex personer. Arbetsmiljön är hårt ansträngd. 

Avdelningen har behov att ett 15- tal medarbetare kan äta lunch samtidigt. Lokalerna är trånga vilket 

begränsar möjligheterna att anpassa dem. Rådgivningsteamets fyra sjuksköterskor sitter i ett rum och 

för samtal via telefon. Risk för överhörning och stressig arbetsmiljö. 

Ärendet 

Åtgärder som föreslås är att skapa omklädningsrum för personalen på plan 1 och därmed frigöra  

yta för personalrum och förråd inom verksamhetens yta på plan 4. Tillkommande yta på plan 1 

är ca 70 m² och detta möjliggör en omdisponering av yta på plan 4 som påtagligt förbättrar 

arbetsmiljön för personalen vid enheten. Förråden struktureras om och renodlas. Ett förråd för 

madrasser och större tekniska hjälpmedel placeras på plan 1, ett förråd för medicinsk teknik och ett 

för rullande förråd placeras på plan 4. Rådgivningsteamets expedition byggs om till två mindre 

expeditioner och skapar därmed möjlighet för rådgivningsteamets sjuksköterskor att få bättre 

arbetsmiljö under sina samtal. 

 

Framtaget ombyggnadsförslag avser en utökning av yta på plan 1 för omklädningsrum och förråd. 

Inom verksamhetens egna lokaler disponeras ytorna om för personalrum och förråd.  

Genomförandet sker i två etapper: 

Etapp 1 – Ombyggnadsyta  70 kvm avseende omklädningsrum plan 1    

Etapp 2 – Ombyggnadsyta 110 kvm plan 4 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef LSK 

Arne Sjöberg , verksamhetschef Geriatriska kliniken 

                                           

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – oktober 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april –maj 2019 

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019   

Byggproduktion augusti – november 2019  

Inflyttning/driftsättning december 2019  

 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhetsutrusning till 0,3 Mkr.  

 

Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 290 000/år.  Årliga kostnader för lokalvård beräknas öka  

med 20 400 kr (ökad städ-yta 70  m²) medan övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade. 

 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 

 

1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G148  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03 

Datum: 2019-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet 

Bilagor 

 

1. Planlösning plan 1 och 4 Enheten för palliativ medicin hus 13 LSK 
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Landstinget i Kalmar län 

Webbplats 
Ltkalmar.se 

E-post 
landstinget@ltkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 
 

Bankgiro 
833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2019-02-21 

   
   

 
 

 
 

 
 
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 

den 6 februari 2019 

§ 26   Diarienummer RS 2019/47 

Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för palliativ 
medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar 
Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 

Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
EPM, enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 
Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön hårt ansträngd. Lokalerna är 
svårarbetade och det finns risk för överhörning, vilket kan medföra problem 
med sekretessen. 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 
och 4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering av 
tekniska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Arbetsmiljön förbättras 
och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som arbetar vid 
enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhets-
utrustning till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för lokalvård ökar med 20 400 kr 
medan övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 
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Landstinget i Kalmar län 
Datum 
2019-02-21 

   
   

Sida 
2 (2) 

 

 

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2019. 
2. Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
3. Ritningar. 
 
Anders Henriksson (S)  Lennart Hellström (M) 
 
Rätt intygar: Marie Nilsson 
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

Sida
1 (1)

Datum
2019-01-22

Regionstaben 
Regionstab Kansli

§ 19 RS 2019/47

Ombyggnad av lokaler för EPM, enheten för palliativ 
medicin, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av personalrum, omklädningsrum och förråd för 
enheten för palliativ medicin, hus 13, plan 1 och 4 vid Länssjukhuset i 
Kalmar. 

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.
Bakgrund
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
EPM, enheten för palliativ medicin vid Länssjukhuset i Kalmar. 
Verksamheten är trångbodd och arbetsmiljön hårt ansträngd. Lokalerna är 
svårarbetade och det finns risk för överhörning, vilket kan medföra problem 
med sekretessen. 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 1 
och 4 i hus 13 förbättras miljön i personalrum och förrådshantering av 
tekniska hjälpmedel och medicintekniska produkter. Arbetsmiljön förbättras 
och risken för överhörning reduceras för de sjuksköterskor som arbetar vid 
enhetens rådgivningsteam, PRIK och LAH. 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 2,6 Mkr och verksamhets-
utrustning till 0,3 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 0,3 Mkr/år. Årliga kostnader för lokalvård ökar med 20 400 kr 
medan övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2019
2. Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019
3. Ritningar

Andes Henriksson (S) Malin Sjölander (M)
Ordförande Justerare

Rätt intygar: Gulistan Ucar
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Region Kalmar län 

Webbplats 
Regionkalmar.se 

E-post 
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Bygg- och förvaltarenheten 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Sjöbrings väg 4A, Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 Bankgiro 
833-3007 

 

 

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
 RS 2019/48 

 
 

 
 

 
 Regionfullmäktige 

 
 
Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietist-
mottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  
 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen  
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 
   
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 
 
Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. 
 
Onkologisk verksamhet 
Behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning på länssjukhuset (för 
läkarbesök, inläggning av piccline mm) är stort och fler behandlingsrum är 
en förutsättning för att cytostatika-mottagningen skall kunna erbjuda alla 
patientgrupper behandling.  
 
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer 
behandling med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot 
subcutana administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens 
kostnader.  
 
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa 
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och 
med september 2018.  Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med 
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar. 
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlings-
metod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt 
melanom.  
 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i 
hus 13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt 
och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare 
med cancerdiagnos adekvat behandling.  
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Region Kalmar län 
Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
 RS 2019/48 

Sida 
2 (2) 

 

 

 
Dietistmottagning  
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga 
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion 
vilket innebär problem med att upprätthålla sekretess. Det finns 
dokumenterade arbetsmiljöproblem.  
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera 
enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser 
verksamhetens lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande 
sekretess och trångboddhet.  
 
Inom länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som 
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras 
ventilationen och utökas med kyla i hela byggnaden. 
 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhets-
utrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  
 
 
 
Christer Holmgren  Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef  Basenhetschef 
Regionservice  Bygg- och förvaltarenheten 
 
 
 
Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
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Ombyggnad för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, plan 6 

 Länssjukhuset i Kalmar  
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G138  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03  

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 18,5 Mkr i ombyggnad för onkologisk 

mottagning och dietistmottagning i hus 13, plan 6 vid Länssjukhuset i Kalmar.  

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus 13 säkerställs att 

verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet 

att erbjuda länets medborgare med cancerdiagnos adekvat behandling.  

Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter 

operation av körtel-metastaserande malignt melanom. Denna behandling som ges varannan vecka i 

ett år förväntas ge goda resultat. 

 

Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya, 

långsiktigt hållbara lokaler kvarstår.  Ny lokalisering bör beaktas i förstudien för ny accelerator. 

Bakgrund  

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionservice i uppdrag att gemensamt 

genomföra en förstudie avseende lokaler för en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid 

Länssjukhuset i Kalmar. 

 
Ärendet  

Onkologisk verksamhet 

Verksamheten är länsövergripande och indelad i två sektioner; onkologsektionen och medicinsk 

strålningsfysik. Cytostatika-mottagningen behandlar mellan 15-25 patienter och tar emot lika många 

på mottagning dagligen. Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya 

läkemedel och nya behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna. 

Minskade ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat. 

Verksamheten ökar årligen med ca 10-15 % och på cytostatika-mottagningen ännu mer.  

Verksamheten finns idag i ny- och ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt 

och brist på mottagningsrum och behandlingsrum. Det största behovet är att få lokaler för en 

onkologisk mottagning på Länssjukhuset (för läkarbesök, inläggning av piccline mm).  Nya lokaler 

för onkologisk mottagning kan frigöra två av nuvarande läkarmottagningsrum på cytostatika-

behandlingsavdelningen och omvandla dessa till behandlingsrum. Fler behandlingsrum är en 

förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.  

Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling med biosimilar 

trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot dagens subcutana administration. Ett byte till 

biosimilar kan potentiellt sänka regionens kostnader för trastuzumab med 5-10 miljoner per år.  

En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina behandlingen 

vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018.  Motsvarande gäller även 

det som nu diskuteras med kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina 

behandlingar. 

 

Dietistmottagning  
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda rehabiliterande insatser och ansvarar för 

dietistverksamheten i södra länsdelen vid länssjukhuset i Kalmar. Verksamhetens långsiktiga arbete 

med att förstärka och samlokalisera enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation skulle 

tillgodose verksamhetens behov. Idag saknas behandlingsrum för tre av enhetens behandlare.  
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Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G138  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03  

Övriga befintliga behandlingsrum motsvarar inte gällnade krav för bland annat ljudreduktion. 

Dokumenterade problem gällande sekretess och trångboddhet finns idag.  

 

Expeditionsyta  

Palliativregister är en enhet som idag är lokaliserad i förhyrda lokaler. Yta för denna verksamhet kan 

inrymmas i hus 13, plan 6 och på så sätt minska extern hyreskostnad. Behovet som framförts är 

expeditioner för 2-3 personer samt ett kopieringsrum för att hantera trycksaker. Övriga ytor kan 

samnyttjas med verksamheterna på samma plan. 

Genetisk mottagning förväntas ske varannan vecka vid länssjukhuset i Kalmar. Detta är till stort gagn 

för de patienter som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska 

orsaker, vilka leder till flera olika funktionsnedsättningar. Uppskattningar visar att ca två procent av 

Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. Dessa patientgrupper reser idag till 

specialistsjukhus för mottagningsbesök mm. 

Någon av ovanstående enheter kan disponera de tre expeditioner som finns och i övrigt samnyttja 

onkologisk mottagningsundersökningsrum och personalytor. Utreds under projekteringsskedet. 

 
Åtgärder 

Byggnaden uppfördes 1966 och renoverades 1995.  
 

Till största delen används befintlig planlösning och rumsbildning med viss anpassning utifrån aktuell 

verksamhet. Nya ytskikt, belysning, el, kallelsesignal och ventilation inklusive kyla  i hela planet 

samt byte av avloppssystem utförs. Våningen blir uppdelad i två delar med olika flöden för de olika 

patientgrupperna medan de centrala delarna samutnyttjas för personalytor till båda enheterna. Den 

norra delen av planet byggs om för onkologisk mottagning med patientingång via norra entrén. 

Onkologisk mottagning innehåller fem undersökningsrum, ett behandlingsrum för inläggning av 

piccline mm, ett provtagningsrum samt expeditioner för sjuksköterskor och läkare.  

Den södra delen innehåller åtta behandlingsrum för dietistmottagning, förråd för sondmatspumpar 

m.fl. tekniska hjälpmedel samt ett rum för samtal med familjer. Patienterna anmäler sig i befintlig 

reception på plan 2 och tar sig upp till dietistmottagningen plan 6. 

I samband med föreslagen ombyggnation kommer ventilationen förbättras och utökas med kyla i  

hela byggnaden, vilket innebär att två befintliga ventilationsaggregat i två separata fläktrum på tak 

kommer att bytas till nya aggregat med inbyggda kylbatterier. 

  
Total ombyggnadsyta ca 1 000 m2  

 

Etapp 1, ombyggnad plan 6  

Lokalerna som avses byggas om är idag tomställda och inga evakueringslokaler eller andra åtgärder 

krävs under ombyggnationen. Att inga etappindelningar behövs och att hela våningen är disponibel är 

en fördel både tidsmässigt och ekonomisk. Projektering och ombyggnation kan genomföras 

omgående. 

 

Etapp 2, åtgärder för installation av kyla i övriga delar av byggnaden  
Arbeten med byte av aggregat i fläktrum på tak samt installation av ny kylmaskin inkl. rörsystem kan 

utföras parallellt med etapp 1 och detaljplaneras i samråd mellan verksamhet och funktionsplanerare 

och kan utföras under pågående verksamhet. Undertak i korridorer på alla plan kommer att 
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demonteras för att kunna isolera befintliga tilluftkanaler, därefter åter-montage av undertaksplattor. I 

samband med detta moderniseras belysningen i korridorer samt angränsande ytor. 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Simon Dahlén, byggprojektledare 

Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef 

Håkan Ehlin, verksamhetschef 

Magnus Lagerlund, verksamhetschef 

                                 

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – augusti 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april - juni 2019  

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019  

Byggproduktion september 2019 – april 2020  

Inflyttning/driftsättning etapp 1 mars 2020 

Driftsättning etapp 2 maj 2020  

 
Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad  inklusive kyla beräknas till 17,1 Mkr och  

verksamhetsutrusning till 1,4 Mkr.  

 

Etapp 1 (ombyggnad plan 6) 10,9 Mkr. 

Etapp 2 (inneklimat inkl. kyla hela byggnaden) 6,2 Mkr. 

 

Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 1,4 Mkr/år. Övriga driftkostnader 

beräknas förbli oförändrade. 
 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 
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1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 

Datum: 2018-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin  (funktionsplanerare), LTS, Bygg- och förvaltarenhet 

 

Bilagor 

1. Planlösning hus 13, plan 6  
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Region Kalmar län 
Webbplats 
Regionkalmar.se 

E-post
region@regionkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Bygg- och förvaltarenheten 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Sjöbrings väg 4A, Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

Bankgiro 
833-3007

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1 (1) 

Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
 RS 2019/48 

Regionfullmäktige 

Ombyggnad för onkologisk mottagning och dietist-
mottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar  

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen  
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 

Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. 

Onkologisk verksamhet 
Behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning på länssjukhuset (för 
läkarbesök, inläggning av piccline mm) är stort och fler behandlingsrum är 
en förutsättning för att cytostatika-mottagningen skall kunna erbjuda alla 
patientgrupper behandling.  

Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer 
behandling med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot 
subcutana administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens 
kostnader.  

En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa 
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och 
med september 2018.  Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med 
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar. 
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlings-
metod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt 
melanom.  

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i 
hus 13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt 
och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare 
med cancerdiagnos adekvat behandling.  
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Region Kalmar län 
Datum 
2019-01-03 

  Ärendenummer 
 RS 2019/48 

Sida 
2 (2) 

Dietistmottagning  
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga 
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion 
vilket innebär problem med att upprätthålla sekretess. Det finns 
dokumenterade arbetsmiljöproblem.  
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera 
enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser 
verksamhetens lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande 
sekretess och trångboddhet.  

Inom länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som 
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras 
ventilationen och utökas med kyla i hela byggnaden. 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhets-
utrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.  

Christer Holmgren Iréne Brodell 
Tf. förvaltningschef Basenhetschef 
Regionservice Bygg- och förvaltarenheten 

Bilaga: Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 

111



   

 
Regionservice  
Bygg- och förvaltarenheten  

 
 
 
 

Underlag för Inriktningsbeslut 
 
 
 

Ombyggnad för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, plan 6 

 Länssjukhuset i Kalmar  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

112



    

 
 
Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 

 

 

2 
 

Underlag för inriktningsbeslut 
Projektnummer Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Datum 

G138  Kungsljuset 3 81113 2019-01-03  

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 18,5 Mkr i ombyggnad för onkologisk 

mottagning och dietistmottagning i hus 13, plan 6 vid Länssjukhuset i Kalmar.  

 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus 13 säkerställs att 

verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet 

att erbjuda länets medborgare med cancerdiagnos adekvat behandling.  

Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter 

operation av körtel-metastaserande malignt melanom. Denna behandling som ges varannan vecka i 

ett år förväntas ge goda resultat. 

 

Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya, 

långsiktigt hållbara lokaler kvarstår.  Ny lokalisering bör beaktas i förstudien för ny accelerator. 

Bakgrund  

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionservice i uppdrag att gemensamt 

genomföra en förstudie avseende lokaler för en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid 

Länssjukhuset i Kalmar. 

 
Ärendet  

Onkologisk verksamhet 

Verksamheten är länsövergripande och indelad i två sektioner; onkologsektionen och medicinsk 

strålningsfysik. Cytostatika-mottagningen behandlar mellan 15-25 patienter och tar emot lika många 

på mottagning dagligen. Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya 

läkemedel och nya behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna. 

Minskade ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat. 

Verksamheten ökar årligen med ca 10-15 % och på cytostatika-mottagningen ännu mer.  

Verksamheten finns idag i ny- och ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt 

och brist på mottagningsrum och behandlingsrum. Det största behovet är att få lokaler för en 

onkologisk mottagning på Länssjukhuset (för läkarbesök, inläggning av piccline mm).  Nya lokaler 

för onkologisk mottagning kan frigöra två av nuvarande läkarmottagningsrum på cytostatika-

behandlingsavdelningen och omvandla dessa till behandlingsrum. Fler behandlingsrum är en 

förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.  

Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling med biosimilar 

trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot dagens subcutana administration. Ett byte till 

biosimilar kan potentiellt sänka regionens kostnader för trastuzumab med 5-10 miljoner per år.  

En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina behandlingen 

vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018.  Motsvarande gäller även 

det som nu diskuteras med kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina 

behandlingar. 

 

Dietistmottagning  
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda rehabiliterande insatser och ansvarar för 

dietistverksamheten i södra länsdelen vid länssjukhuset i Kalmar. Verksamhetens långsiktiga arbete 

med att förstärka och samlokalisera enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation skulle 

tillgodose verksamhetens behov. Idag saknas behandlingsrum för tre av enhetens behandlare.  
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Övriga befintliga behandlingsrum motsvarar inte gällnade krav för bland annat ljudreduktion. 

Dokumenterade problem gällande sekretess och trångboddhet finns idag.  

 

Expeditionsyta  

Palliativregister är en enhet som idag är lokaliserad i förhyrda lokaler. Yta för denna verksamhet kan 

inrymmas i hus 13, plan 6 och på så sätt minska extern hyreskostnad. Behovet som framförts är 

expeditioner för 2-3 personer samt ett kopieringsrum för att hantera trycksaker. Övriga ytor kan 

samnyttjas med verksamheterna på samma plan. 

Genetisk mottagning förväntas ske varannan vecka vid länssjukhuset i Kalmar. Detta är till stort gagn 

för de patienter som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska 

orsaker, vilka leder till flera olika funktionsnedsättningar. Uppskattningar visar att ca två procent av 

Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. Dessa patientgrupper reser idag till 

specialistsjukhus för mottagningsbesök mm. 

Någon av ovanstående enheter kan disponera de tre expeditioner som finns och i övrigt samnyttja 

onkologisk mottagningsundersökningsrum och personalytor. Utreds under projekteringsskedet. 

 
Åtgärder 

Byggnaden uppfördes 1966 och renoverades 1995.  
 

Till största delen används befintlig planlösning och rumsbildning med viss anpassning utifrån aktuell 

verksamhet. Nya ytskikt, belysning, el, kallelsesignal och ventilation inklusive kyla  i hela planet 

samt byte av avloppssystem utförs. Våningen blir uppdelad i två delar med olika flöden för de olika 

patientgrupperna medan de centrala delarna samutnyttjas för personalytor till båda enheterna. Den 

norra delen av planet byggs om för onkologisk mottagning med patientingång via norra entrén. 

Onkologisk mottagning innehåller fem undersökningsrum, ett behandlingsrum för inläggning av 

piccline mm, ett provtagningsrum samt expeditioner för sjuksköterskor och läkare.  

Den södra delen innehåller åtta behandlingsrum för dietistmottagning, förråd för sondmatspumpar 

m.fl. tekniska hjälpmedel samt ett rum för samtal med familjer. Patienterna anmäler sig i befintlig 

reception på plan 2 och tar sig upp till dietistmottagningen plan 6. 

I samband med föreslagen ombyggnation kommer ventilationen förbättras och utökas med kyla i  

hela byggnaden, vilket innebär att två befintliga ventilationsaggregat i två separata fläktrum på tak 

kommer att bytas till nya aggregat med inbyggda kylbatterier. 

  
Total ombyggnadsyta ca 1 000 m2  

 

Etapp 1, ombyggnad plan 6  

Lokalerna som avses byggas om är idag tomställda och inga evakueringslokaler eller andra åtgärder 

krävs under ombyggnationen. Att inga etappindelningar behövs och att hela våningen är disponibel är 

en fördel både tidsmässigt och ekonomisk. Projektering och ombyggnation kan genomföras 

omgående. 

 

Etapp 2, åtgärder för installation av kyla i övriga delar av byggnaden  
Arbeten med byte av aggregat i fläktrum på tak samt installation av ny kylmaskin inkl. rörsystem kan 

utföras parallellt med etapp 1 och detaljplaneras i samråd mellan verksamhet och funktionsplanerare 

och kan utföras under pågående verksamhet. Undertak i korridorer på alla plan kommer att 
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demonteras för att kunna isolera befintliga tilluftkanaler, därefter åter-montage av undertaksplattor. I 

samband med detta moderniseras belysningen i korridorer samt angränsande ytor. 

 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 

Thomas Karlsson, byggchef, ombud 

Susanna Köhlin, funktionsplanerare 

Simon Dahlén, byggprojektledare 

Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS 

Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef 

Håkan Ehlin, verksamhetschef 

Magnus Lagerlund, verksamhetschef 

                                 

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  april 2018 – augusti 2018 

Beredning Investeringsråd 6 december 2018 

Inriktningsbeslut Regionfullmäktige mars 2019 

Program och projektering  april - juni 2019  

Genomförandebeslut Regionstyrelsen maj 2019  

Byggproduktion september 2019 – april 2020  

Inflyttning/driftsättning etapp 1 mars 2020 

Driftsättning etapp 2 maj 2020  

 
Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Total byggproduktionskostnad  inklusive kyla beräknas till 17,1 Mkr och  

verksamhetsutrusning till 1,4 Mkr.  

 

Etapp 1 (ombyggnad plan 6) 10,9 Mkr. 

Etapp 2 (inneklimat inkl. kyla hela byggnaden) 6,2 Mkr. 

 

Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 1,4 Mkr/år. Övriga driftkostnader 

beräknas förbli oförändrade. 
 
Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 

risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 

konsekvenserna av risken. 
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1) Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 

    
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 

1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 

Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas  

i riskpeng. 

 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 

 

Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 

med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 

Datum: 2018-01-03 

Handläggare: Susanna Köhlin  (funktionsplanerare), LTS, Bygg- och förvaltarenhet 

 

Bilagor 

1. Planlösning hus 13, plan 6  
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 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 

den 6 februari 2019 

§ 27   Diarienummer RS 2019/48 

Ombyggnad för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar 
Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 

Protokollsanteckning 
Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
M&KD-Alliansen tycker att det är både angeläget och välkommet att man 
bygger om den onkologiska mottagningen i Kalmar. Precis som underlaget 
beskriver ökar antalet patienter som är i behov av alla slags behandlingar 
mot olika cancerformer. Därför är behoven av utveckling av såväl 
arbetsformer som lokaler nödvändiga. De ombyggnationer som nu görs ska 
klara cancervården i ca 10-15 år enligt underlaget. 
Vi har bland annat i vårt budgetalternativ lagt förslag om att utveckla och 
stärka onkologin i länet genom att skapa cancercentrum i Kalmar och 
Västervik så att vården blir mer patient- och anhöriganpassad. 
M&KD-Alliansen anser att vården för cancerpatienter bör vara så 
sammanhållen som möjligt, därför bör detta förslag beaktas inför 
ombyggnationen. 

Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. 
Onkologisk verksamhet 
Behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning på länssjukhuset (för 
läkarbesök, inläggning av piccline mm) är stort och fler behandlingsrum är 
en förutsättning för att cytostatika-mottagningen skall kunna erbjuda alla 
patientgrupper behandling. 
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Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer 
behandling med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot 
subcutana administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens 
kostnader. 
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa 
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och 
med september 2018. Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med 
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar. 
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlings-
metod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt 
melanom. 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i 
hus 13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt 
och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare 
med cancerdiagnos adekvat behandling. 
Dietistmottagning 
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga 
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion 
vilket innebär problem med att upprätthålla sekretess. Det finns 
dokumenterade arbetsmiljöproblem. 
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera 
enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser 
verksamhetens lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande 
sekretess och trångboddhet. 
Inom länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som 
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras 
ventilationen och utökas med kyla i hela byggnaden. 
Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhets-
utrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2019. 
2. Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019. 
3. Ritningar. 
 
Anders Henriksson (S)  Lennart Hellström (M) 
Rätt intygar: Marie Nilsson 
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Regionstaben 
Regionstab Kansli

§ 20 RS 2019/48

Ombyggnad för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
avseende ombyggnation av lokaler för onkologisk mottagning och 
dietistmottagning, hus 13, Länssjukhuset i Kalmar enligt framtaget underlag. 

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i kommande regionplan.
Bakgrund 
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018 
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för 
en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. 

Onkologisk verksamhet 
Behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning på länssjukhuset (för 
läkarbesök, inläggning av piccline mm) är stort och fler behandlingsrum är 
en förutsättning för att cytostatika-mottagningen skall kunna erbjuda alla 
patientgrupper behandling. 
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer 
behandling med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot 
subcutana administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens 
kostnader. 

En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa 
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och 
med september 2018. Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med 
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar. 
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlings-
metod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt 
melanom. 

Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i 
hus 13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt 
och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare 
med cancerdiagnos adekvat behandling.
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Dietistmottagning 
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga 
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion 
vilket innebär problem med att upprätthålla sekretess. Det finns 
dokumenterade arbetsmiljöproblem. 

Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera 
enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser 
verksamhetens lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande 
sekretess och trångboddhet. 

Inom länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som 
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras 
ventilationen och utökas med kyla i hela byggnaden. 

Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhets-
utrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas 
öka med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2019
2. Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019
3. Ritningar

Andes Henriksson (S) Malin Sjölander (M)
Ordförande Justerare

Rätt intygar: Gulistan Ucar
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Ändringar i förbundsordning för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och 
med den 1 mars 2019. 

Bakgrund 
I skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län daterad den 5 december 
2018 redovisas att den gällande förbundsordningen från 
Samordningsförbundet är i behov av en översyn.  
Av redovisningen framkommer följande revideringar för att göra 
förbundsordningen mer ändamålsenlig: 
 
- Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i 

förbundsordningen 
- Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets 

styrelse § 6  
- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9 
- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med 

medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13 
- Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens 

ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17 
- Förtydligande kring arvodes och ersättningsregler § 18 
 

Gulistan Ucar 
Regionsekreterare 
 

 

Bilagor 
1. Brev från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat 2018-12-05  
2. Nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
3. Gamla förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 
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 Datum 20181130  
  
 
 

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
 

 
Förbundsordning för Samordningsförbundet 

i Kalmar län. 
  
 
Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).  
 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 
 
§ 1 Namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
§ 2 Säte 
Samordningsförbundets säte är Kalmar. 
 
§ 3 Medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna 
tillsammans är en part. 

 
§ 4 Ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller 
förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
§ 5 Uppgifter 
Samordningsförbundet har till uppgift att  
– besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,  
– stödja samverkan mellan samverkansparterna,  
– finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av 
förebyggande karaktär, 
– besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas,  
– ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  
– ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 
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§ 6 Organisation 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
regionfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen 
samt en ledamot från kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun. För varje ledamot 
ska en personlig ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 
Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
 
Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från regionen respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.  
 
§ 7 Beslutanderätt  
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Utgången i 
omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade. 
 
§ 8 Beslutsfrågor 
Styrelsen fattar beslut om 
– mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, delegationsordning samt fastställer årsredovisning. 
 
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
§ 9 Personal  
Styrelsen ska utse en förbundschef som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar. Den kan delegera till förbundschef att fatta beslut enligt delegationsordning. 
Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen. 
 
Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att 
utföra uppgifter inom förbundet. 
 
§ 10 Samråd  
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.  
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§ 12 Kungörelser  
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt revisorernas 
protokoll ska anslås på regionens och deltagande kommuners officiella anslagstavlor. 
 
§ 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de medel man tillfört förbundet.  
   
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån 
invånarantalet den 1 november före det år som fördelningen avser.  
 
Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år. 
 
§ 14 Styrning och insyn  
Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband med bokslut 
redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
§ 15 Budget  
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Den ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.  
 
Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen. 
 
§ 16 Finansiering  
Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida medel till 
samordningsförbundet.  
 
§ 17 Revisorer och revision  
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska 
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.  
 
Försäkringskassan utser statens revisor. Regionen utser en revisor. Kommunförbundet i 
Kalmar län nominerar en revisor. Valet görs därefter av respektive fullmäktige.  
 
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De 
väljs från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i regionen och kommuner har 
ägt rum i hela landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision 
tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL. 
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§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare 
Arvoden och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen samt presidium och 
arbetsutskott utbetalas av Samordningsförbundet i Kalmar län och fastställs av 
förbundsstyrelsen. Dessa arvodes- och ersättningsregler har sin utgångspunkt i de 
ersättningsnivåer för dagarvoden som gäller för Region Kalmar län. 
Arvode till revisorer, valda av regionen och kommunerna betalas av Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 
 
§ 19 Utträde  
En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde likvidation 
för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.  
 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning ske endast om det beslutas enligt 20 §. 
 
§ 20 Likvidation och upplösning  
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller när 
förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 2003:1210 om finansiell 
samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst.  
 
§ 21 Tvister  
Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i 
Sverige.  
 
§ 22 Arkivtillsyn  
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  
 
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse. 
 
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019 
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 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  

  

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.  

   

Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).    

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  

  

§ 1 Namn Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län.  

§ 2 Säte Samordningsförbundets säte är Kalmar.  

§ 3 Medlemmar Förbundets medlemmar är Landstinget och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna tillsammans är 
en part.  

§ 4 Ändamål Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga 
att förvärvsarbeta.  

§ 5 Uppgifter Samordningsförbundet har till uppgift att  – besluta om mål och riktlinjer för den 
finansiella samordningen,  – stödja samverkan mellan samverkansparterna,  – finansiera insatser som 
avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande 
parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av förebyggande karaktär, – besluta på vilket 
sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,  – ansvara för 
uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  – ansvara för upprättande av budget 
och årsredovisning för den finansiella samordningen.  

§ 6 Organisation Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
landstingsfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen samt 
en fullmäktigeledamot från respektive deltagande kommun. För varje ledamot ska en personlig 
ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.   

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.   

Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  
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Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från landstinget respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.   

 § 7 Beslutanderätt  Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Utgången i omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade.  

 § 8 Beslutsfrågor Styrelsen fattar beslut om – mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, 
delegationsordning samt fastställer årsredovisning.  

 För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.  

 Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster 
avsedda för enskilda.  

 § 9 Personal  Styrelsen ska utse en tjänsteman som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. Den kan delegera till tjänstemannen att fatta beslut enligt 
delegationsordning. Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen.  

 Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att utföra 
uppgifter inom förbundet.  

 § 10 Samråd  Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna 
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 § 11 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.   

 § 12 Kungörelser  Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt 
revisorernas protokoll ska anslås på landstingets och deltagande kommuners officiella anslagstavlor.  

 § 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  Medlemmarna har vid varje 
tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de medel man tillfört förbundet.   

 Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån invånarantalet 
den 1 oktober före det år som fördelningen avser.   

 Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år.  

 § 14 Styrning och insyn.  Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband 
med bokslut redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.   

 Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter 
för verksamheten.  
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§ 15 Budget  Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet 
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

 Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Den 
ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.   

 Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen.  

 § 16 Finansiering.  Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida 
medel till samordningsförbundet.   

 § 17 Revisorer och revision.  Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.   

Försäkringskassan utser statens revisor. Landstinget och de kommuner som är medlemmar i 
förbundet kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. För 
kommunernas del kan primärkommunala nämnden nominera revisor(er). Valet görs därefter av 
respektive fullmäktige.   

Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De väljs 
från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela 
landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i Finsam L.  

§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare Arvoden och andra ersättningar till ledamöter 
och ersättare i styrelsen utgår enligt de ersättningsregler som gäller för Landstinget i Kalmar län, i 
den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman. Arvode till revisorer betalas av medlem 
som utsett revisor.   

§ 19 Utträde.  En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde 
likvidation för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.   

Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 
13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske 
endast om det beslutas enligt 20 §.  

§ 20 Likvidation och upplösning.  Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är 
överens därom eller när förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 
2003:1210 om finansiell samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett 
samråd mellan huvudmännen.  

 När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen.   

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.  
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Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen 
och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.    

§ 21 Tvister.  Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän 
domstol i Sverige.    

§ 22 Arkivtillsyn.  Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) Samordningsförbundet bildades 
den 1 oktober 2005.   

  

Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse.  

  

Denna förbundsordning trädde i kraft den 1 december 2014 
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 Datum 20181130  
  
 
 

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
 

 
Förbundsordning för Samordningsförbundet 

i Kalmar län. 
  
 
Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).  
 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 
 
§ 1 Namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
§ 2 Säte 
Samordningsförbundets säte är Kalmar. 
 
§ 3 Medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna 
tillsammans är en part. 

 
§ 4 Ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller 
förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
 
§ 5 Uppgifter 
Samordningsförbundet har till uppgift att  
– besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,  
– stödja samverkan mellan samverkansparterna,  
– finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av 
förebyggande karaktär, 
– besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas,  
– ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  
– ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 
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§ 6 Organisation 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
regionfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen 
samt en ledamot från kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun. För varje ledamot 
ska en personlig ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.  
 
Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
 
Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från regionen respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.  
 
§ 7 Beslutanderätt  
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Utgången i 
omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade. 
 
§ 8 Beslutsfrågor 
Styrelsen fattar beslut om 
– mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, delegationsordning samt fastställer årsredovisning. 
 
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
§ 9 Personal  
Styrelsen ska utse en förbundschef som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar. Den kan delegera till förbundschef att fatta beslut enligt delegationsordning. 
Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen. 
 
Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att 
utföra uppgifter inom förbundet. 
 
§ 10 Samråd  
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 11 Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.  
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§ 12 Kungörelser  
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt revisorernas 
protokoll ska anslås på regionens och deltagande kommuners officiella anslagstavlor. 
 
§ 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de medel man tillfört förbundet.  
   
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån 
invånarantalet den 1 november före det år som fördelningen avser.  
 
Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år. 
 
§ 14 Styrning och insyn  
Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband med bokslut 
redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
§ 15 Budget  
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Den ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.  
 
Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen. 
 
§ 16 Finansiering  
Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida medel till 
samordningsförbundet.  
 
§ 17 Revisorer och revision  
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska 
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.  
 
Försäkringskassan utser statens revisor. Regionen utser en revisor. Kommunförbundet i 
Kalmar län nominerar en revisor. Valet görs därefter av respektive fullmäktige.  
 
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De 
väljs från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i regionen och kommuner har 
ägt rum i hela landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision 
tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL. 
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§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare 
Arvoden och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen samt presidium och 
arbetsutskott utbetalas av Samordningsförbundet i Kalmar län och fastställs av 
förbundsstyrelsen. Dessa arvodes- och ersättningsregler har sin utgångspunkt i de 
ersättningsnivåer för dagarvoden som gäller för Region Kalmar län. 
Arvode till revisorer, valda av regionen och kommunerna betalas av Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 
 
§ 19 Utträde  
En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde likvidation 
för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.  
 
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning ske endast om det beslutas enligt 20 §. 
 
§ 20 Likvidation och upplösning  
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller när 
förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 2003:1210 om finansiell 
samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst.  
 
§ 21 Tvister  
Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i 
Sverige.  
 
§ 22 Arkivtillsyn  
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  
 
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse. 
 
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019 
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 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  

  

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.  

   

Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).    

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.  

  

§ 1 Namn Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län.  

§ 2 Säte Samordningsförbundets säte är Kalmar.  

§ 3 Medlemmar Förbundets medlemmar är Landstinget och kommunerna i Kalmar län, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna tillsammans är 
en part.  

§ 4 Ändamål Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda 
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga 
att förvärvsarbeta.  

§ 5 Uppgifter Samordningsförbundet har till uppgift att  – besluta om mål och riktlinjer för den 
finansiella samordningen,  – stödja samverkan mellan samverkansparterna,  – finansiera insatser som 
avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande 
parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av förebyggande karaktär, – besluta på vilket 
sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,  – ansvara för 
uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  – ansvara för upprättande av budget 
och årsredovisning för den finansiella samordningen.  

§ 6 Organisation Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från 
landstingsfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen samt 
en fullmäktigeledamot från respektive deltagande kommun. För varje ledamot ska en personlig 
ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.   

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.   

Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  
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Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från landstinget respektive 
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.   

 § 7 Beslutanderätt  Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Utgången i omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här 
minst två tredjedelar av de röstberättigade.  

 § 8 Beslutsfrågor Styrelsen fattar beslut om – mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, 
delegationsordning samt fastställer årsredovisning.  

 För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.  

 Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster 
avsedda för enskilda.  

 § 9 Personal  Styrelsen ska utse en tjänsteman som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. Den kan delegera till tjänstemannen att fatta beslut enligt 
delegationsordning. Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen.  

 Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att utföra 
uppgifter inom förbundet.  

 § 10 Samråd  Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna 
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 § 11 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.   

 § 12 Kungörelser  Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt 
revisorernas protokoll ska anslås på landstingets och deltagande kommuners officiella anslagstavlor.  

 § 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader  Medlemmarna har vid varje 
tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de medel man tillfört förbundet.   

 Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån invånarantalet 
den 1 oktober före det år som fördelningen avser.   

 Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år.  

 § 14 Styrning och insyn.  Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband 
med bokslut redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.   

 Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter 
för verksamheten.  
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§ 15 Budget  Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet 
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget 
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.  

 Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Den 
ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.   

 Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 § 
kommunallagen.  

 § 16 Finansiering.  Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida 
medel till samordningsförbundet.   

 § 17 Revisorer och revision.  Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt 
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.   

Försäkringskassan utser statens revisor. Landstinget och de kommuner som är medlemmar i 
förbundet kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. För 
kommunernas del kan primärkommunala nämnden nominera revisor(er). Valet görs därefter av 
respektive fullmäktige.   

Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De väljs 
från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela 
landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 
bestämmelserna i 26 § i Finsam L.  

§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare Arvoden och andra ersättningar till ledamöter 
och ersättare i styrelsen utgår enligt de ersättningsregler som gäller för Landstinget i Kalmar län, i 
den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman. Arvode till revisorer betalas av medlem 
som utsett revisor.   

§ 19 Utträde.  En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde 
likvidation för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.   

Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 
13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske 
endast om det beslutas enligt 20 §.  

§ 20 Likvidation och upplösning.  Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är 
överens därom eller när förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 
2003:1210 om finansiell samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett 
samråd mellan huvudmännen.  

 När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen.   

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker 
genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av 
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.  
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Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen 
och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.    

§ 21 Tvister.  Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän 
domstol i Sverige.    

§ 22 Arkivtillsyn.  Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).  

§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) Samordningsförbundet bildades 
den 1 oktober 2005.   

  

Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de 
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse.  

  

Denna förbundsordning trädde i kraft den 1 december 2014 
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Landstinget i Kalmar län 

Webbplats 
Ltkalmar.se 

E-post 
landstinget@ltkalmar.se 

Organisationsnr 
232100-0073 

Postadress 
Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 
Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 
0480-810 00 vx 

 
 

Bankgiro 
833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 
1 (2) 

Datum 
2019-02-21 

   
   

 
 

 
 

 
 
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 

den 6 februari 2019 

§ 29   Diarienummer RS 2019/49 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
i Kalmar län 
Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och 
med den 1 mars 2019. 

Bakgrund 
I skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län daterad den 5 december 
2018 redovisas att den gällande förbundsordningen från 
samordningsförbundet är i behov av en översyn. 
Av redovisningen framkommer följande revideringar för att göra 
förbundsordningen mer ändamålsenlig: 
– Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i 
förbundsordningen 
– Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets 
styrelse § 6 
– Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9 
– Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med 
medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13 
– Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens 
ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17 
– Förtydligande kring arvodes och ersättningsregler § 18 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och 
med den 1 mars 2019. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019. 
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Landstinget i Kalmar län 
Datum 
2019-02-21 

   
   

Sida 
2 (2) 

 

 

2. Brev från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat 2018-12-05. 
3. Nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
4. Gamla förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. 
 
Anders Henriksson (S)  Lennart Hellström (M) 
 
 
Rätt intygar: Marie Nilsson 
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

Sida
1 (1)

Datum
2019-01-22

Regionstaben
Regionstab Kansli

§ 22 RS 2019/49

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
i Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner för sin del ändringar i förbundsordning för
Samordningsförbundet i Kalmar län enligt redovisat förslag att gälla från och
med den 1 mars 2019.
Bakgrund 
I skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län daterad den 5 december
2018 redovisas att den gällande förbundsordningen från
samordningsförbundet är i behov av en översyn.

Av redovisningen framkommer följande revideringar för att göra
förbundsordningen mer ändamålsenlig:
- Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i
förbundsordningen
- Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets
styrelse § 6
- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9
- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med
medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13
- Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens
ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17
- Förtydligande kring arvodes och ersättningsregler § 18
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019
2. Brev från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat 2018-12-05
3. Nya förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län
4. Gamla förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Anders Henriksson (S) Malin Sjölander (M)
Ordförande Justerare

Rätt intygar: Gulistan Ucar
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Vänsterpartiet

Jämställdhetsutbildning 
för alla medarbetare

Interpellation
2019-03-01

Jämställdhetsutbildning för alla medarbetare handlar både om deras egna 
kompetensbehov som om invånarnas väl. Det handlar om att ha fokus på oskäliga 
skillnader mellan könen, ha koll på statistik och prata om det. Vem skall göra det 
om inte medarbetarna har fått kunskap om det?

Det handlar även om att se till att resurser används på ett sätt som gagnar båda 
könen lika mycket och att få till sig fakta, statistik och undersökningar kring hur 
arbetsliv och hälsan ser ut idag för män och kvinnor, och utifrån de övriga 
diskrimineringsgrunderna. Att få möjlighet att reflektera kring hur olika 
förväntningar på kvinnor och män påverkar liksom olika bemötande och 
behandlingar. 

Landstinget Kalmar Län påbörjade utbildning för politiker, nyckelpersoner och 
ledningsgrupper, och vi behöver fortsätta den satsningen så att alla medarbetare 
genomgår en jämställdhetsutbildning.

Därför frågar vi nu: 
• Hur tänker den nya majoriteten försäkra att samtliga medarbetare får den 

kunskap som krävs för att alla våra verksamheter, bemötande och 
behandlingar ska vara jämställda?

Linda Fleetwood
Regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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Vänsterpartiet

Fördubbla barn - och 
ungdomshälsan

Interpellation
2019-03-01

En god och jämlik psykisk hälsa och goda uppväxtvillkor är en förutsättning för 
alla barns och ungas välbefinnande. Den psykiska ohälsan bland barn och unga 
ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat 
under flera år. Under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som 
fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller 
förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent. Att fler av dem som behöver stöd 
söker och erbjuds stöd är positivt. Den ökande psykiska ohälsan är dock varken 
acceptabel eller hållbar.
Därför måste vi arbeta än hårdare för att stärka barn och ungas psykiska hälsa så 
tidigt som möjligt.
För att regionens Barn- och ungdomshälsa ska ha den kapacitet som krävs för att 
möta det ökade behov som finns måste deras verksamhet utökas. En successiv 
ökning för att till slut fördubblas är nödvändigt för att alla barn och unga i hela 
länet ska få stöd så tidigt som möjligt. Nu när vi bygger ut nära vård borde det 
även gälla den psykiska hälsan för barn och unga!

Därför frågar vi nu: 
• Hur tänker den nya majoriteten försäkra att alla barn och unga i hela länet 

får den vård de behöver i tid vid psykisk ohälsa, när ni i samband med 
fastställandet av Regionplan 2019-2022 sa nej till Vänsterpartiets yrkade på 
en fördubbling av barn- och ungdomshälsan?

Linda Fleetwood
Regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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Vänsterpartiet

Checklista för 
Jämställdhetsanalys

Interpellation
2019-03-01

För Vänsterpartiet är jämlikhet och jämställdhet två grundpelare. Det räcker inte 
att bara jobba för det ena, utan båda är en förutsättning för att vi ska kunna skapa 
ett samhälle för alla. Vänsterpartiet anser att jämlikhets- och 
jämställdhetssträvande måste vara en integrerad del av allt regionalt arbete och 
prägla arbetssätt, rutiner, analyser och uppföljningar. Det är endast så vi kan 
säkerställa att kvinnor och män ges samma förutsättningar att få tillgång till 
resurser och inflytande oavsett bakgrund. Vi behöver se till att jämställdhet, 
liksom jämlikhet, är en naturlig och självklar del i alla regionens verksamheter 
och beslutsprocesser. Regionförbundet kom långt fram med sitt 
jämställdhetsarbete och ett avgörande arbetssätt var att använda sig av SKL:s 
checklista för jämställdhetsanalys som i samband med regionbildandet och den 
nya majoriteten helt ströks.

Fråga:
-Varför har SKL: checklista tagits bort?
-Hur tänker den nya majoriteten se till att all beredning, beslutsfattande och 

uppföljning blir jämställt?

Linda Fleetwood
Regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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Vänsterpartiet

Anställ ny yrkesroll 
inom psykiatrin

Interpellation
2019-03-01

Peer support kan översättas med professionell kamratstödjare eller certifierad 
stödperson. Det är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin som består av personer med 
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet med peer support är att stötta 
patienterna, ge hopp och minska stigma. Bland annat England och Holland har 
arbetat med peer support i många år med goda resultat, vårdtider har kortats och 
patienter har fått en större tro på att de kan återhämta sig från sin sjukdom. I 
Sverige har utbildningsinsatser genomförts i samarbete med fyra pilotlän - 
Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten - där de nyblivna peer 
supportrarna sedan anställts inom överenskommen verksamhet inom vården eller 
socialpsykiatrin. Projektets finansierades av Allmänna Arvsfonden.
Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska 
sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina 
vårdkontakter.

Psykiatri Skåne har sedan några år tillbaka åtta personer med egen erfarenhet 
anställda som mentorer eller brukarspecialister. Dessa personer bidrar med ett 
specifikt patientperspektiv i verksamheten med fokus på återhämtning.

Denna nya yrkesroll används även i Jönköping och i Västra Götaland med goda 
resultat om minskad slutenvård.

Därför vill vi i Vänsterpartiet nu att erfarna patienter ska anställas inom psykiatrin 
till att stödja och lotsa andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Personer med 
egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar kan 
erbjuda patienter hjälp som kompletterar den befintliga vården.

Fråga:
På vilket sätt kommer den nya majoriteten att se till att även Region Kalmar län 

kan tillvara ta denna goda erfarenhet från närliggande regioner och själva inrätta 
en ny yrkesroll -peer support- inom psykiatrin?

Linda Fleetwood
Regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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Interpellation till ansvarigt regionråd, 
Yvonne Hagberg

Erbjud Kultur på recept i hela Region 
Kalmar län 

Interpellation från Vänsterpartiet
2019-01-19

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa, 
ge snabbare rehabilitering och minska på psykisk ohälsa och 
ensamhet. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar 
sinnena och bidrar till välbefinnande och en känsla av 
sammanhang och meningsfullhet.
 
Under några år har Mönsterås Hälsocentral testat Kultur på 
recept och nu anser vi i Vänsterpartiet att det är dags att 
erbjuda Kultur på recept på varje hälsocentral. Det är 
egentligen det som redan utlovats när det i Regionplanen står 
att de goda exemplen från Hälsa och kulturprojektet ska 
tillvaratas.
 
 
Frågor till ansvarigt hälso- och sjukvårdsråd, Yvonne Hagberg
 
  - Kommer du medverka till att Kultur på Recept blir 
tillgängligt för alla våra invånare i Region Kalmar län och inte 
bara för dem som är listade på Mönsterås Hälsocentral?

Linda Fleetwood 
Regionråd

Lena Granath

Leif Svensson

Jonny Andersson

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Region Kalmar län
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Interpellation om integritet för patienter vid besök i vården
Till: Christer Jonsson (C)
2019-03-18

I Läkartidningen nr. 7 2019 kan man läsa ett reportage om ST-läkaren Camilla Starck som 
arbetar med information och utbildningar kring hur man kan arbeta mot hedersförtryck och 
upptäcka det fortare. 

Hälso- och sjukvården har en oerhört viktig roll i att upptäcka och se till att personer som 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som 
de behöver och att de skyddas från våldsamma anhöriga. Inom alla delar av vården och i 
hela landet är några misstag vanliga. Till exempel förekommer det att anhöriga används som 
tolkar, särskilt inom akutvården, vilket försvårar för patienten att berätta vad som faktiskt 
hänt. Många läkare frågar fortfarande inte om könsstympning och kan inte se tecknen på att 
barn utsatts för det. Det finns också många patienter som inte får behandling utan anhöriga 
närvarande. Vilket innebär att den utsatta kvinnan inte kan berätta om hur hon egentligen 
mår. Det är en självklar rättighet, men en rättighet som inte alltid följs. 

Idag finns riktlinjer för hur tolkverksamheten ska utföras, frågan är hur dessa följs. I Region 
Kalmar län har vi nu en riktlinje för hur vi ska jobba mot hedersvåld. Nu är det dags att göra 
verkstad och skydda och hjälpa de kvinnor som är utsatta. 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Christer Jonsson: 

- Förekommer det fortfarande att anhöriga agerar tolkar vid akuta och planerade besök i 
vården i Kalmar län? 

- Hur säkerställer regionen att kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära 
relation på ett tryggt sätt kan besöka vården utan att anhöriga deltar i och övervakar 
vårdbesöket?

- Vad görs för att uppnå en trygg situation då kvinnor som utsätts för hedersvåld besöker 
sjukvården i Kalmar län? 

Malin Sjölander (M)
Oppositionsråd, vice ordförande regionstyrelsen
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