
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-06-18

Regionstyrelsen

§ 131 Ärendenummer RS 2019/190

Medborgarförslag om logopeder på Länssjukhuset i 
Kalmar

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på 
länssjukhuset med redovisat yttrande.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om logopeder på länssjukhuset har inkommit. 
Förslagsställaren anser att logopedverksamheten i regionen behöver utökas.

Yttrande
En genomlysning av logopediverksamheten pågår bland annat med 
anledning av nya riktlinjer, för till exempel stroke, som ställer högre krav på 
regionen. 
Genomlysningen ska säkerställa att logopedresurserna är tillräckliga för 
patienternas behov. Befintliga resurser samt nuvarande och kommande 
behov kommer att inventeras. En beskrivning av nuvarande process 
inklusive samarbete med kommunernas resurser ingår också i uppdraget. 
Ambitionen är att i första hand hitta nya arbetssätt som möter det behov som 
finns.
---
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslog § 120/2019 regionstyrelsen besluta:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på 
länssjukhuset med redovisat yttrande.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 120/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2019.
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Region Kalmar län
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391 26 Kalmar

Besöksadress
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833-3007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 120 Ärendenummer RS 2019/190

Medborgarförslag om logopeder på Länssjukhuset i 
Kalmar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på 
länssjukhuset med redovisat yttrande.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om logopeder på länssjukhuset har inkommit. 
Förslagsställaren anser att logopedverksamheten i regionen behöver utökas.

Yttrande
En genomlysning av logopediverksamheten pågår bland annat med 
anledning av nya riktlinjer, för till exempel stroke, som ställer högre krav på 
regionen. 
Genomlysningen ska säkerställa att logopedresurserna är tillräckliga för 
patienternas behov. Befintliga resurser samt nuvarande och kommande 
behov kommer att inventeras. En beskrivning av nuvarande process 
inklusive samarbete med kommunernas resurser ingår också i uppdraget. 
Ambitionen är att i första hand hitta nya arbetssätt som möter det behov som 
finns. 

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2019
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Region Kalmar län
Webbplats
Regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se
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232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
Kalmar

Telefon
0480-840 00

Fax Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (1)

Datum
2019-05-06   

  RS 2019/190
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till Regionfullmäktige

Medborgarförslag angående om logopeder på 
länssjukhuset

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om logopeder på 
länssjukhuset med redovisat yttrande.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om logopeder på länssjukhuset har inkommit. 
Förslagsställaren anser att logopedverksamheten i regionen behöver utökas.

Yttrande
En genomlysning av logopediverksamheten pågår bland annat med 
anledning av nya riktlinjer, för till exempel stroke, som ställer högre krav på 
regionen. 
Genomlysningen ska säkerställa att logopedresurserna är tillräckliga för 
patienternas behov. Befintliga resurser samt nuvarande och kommande 
behov kommer att inventeras. En beskrivning av nuvarande process 
inklusive samarbete med kommunernas resurser ingår också i uppdraget. 
Ambitionen är att i första hand hitta nya arbetssätt som möter det behov som 
finns. 

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 148 Ärendenummer RS 2019/255

Medborgarförslag - KLT:s månadskort för pensionärer

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget KLT:s månadskort för 
pensionärer med redovisat yttrande.

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslår Peter Håkansson, Kalmar, att KLT:s 
månadskort för pensionärer (seniorperiodkortet) inte ska ha några 
begränsningar på lördag och söndag vad gäller tid man kan åka.

Yttrande
Vid diskussionerna kring införandet av seniorkorten framkom vissa 
begränsningar. Det ena var resandetrycket under peak-tiderna morgon och 
kväll på vardagar. En annan begränsning var tekniken i nuvarande 
biljettsystem, som inte medgav att ha olika begränsningar under olika dagar.
För att komma igång med seniorperiodkortet snabbt och inte behöva invänta 
ny teknik som kommer i nästa generations biljett- och betalsystem, så 
infördes kortet på försök med de begränsningar som det innebar.
När nästa generation av biljettsystem lanseras under 2020 kommer det att 
vara möjligt att kunna styra begränsningarna till vissa dagar. Denna fråga 
kan då komma att hanteras i den ordinarie budget- och planeringsprocessen

Handlingar
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 62/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
3. Medborgarförslag om seniorperiodkortens giltighet lördagar och 

söndagar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-24

Kollektivtrafiknämnden

§ 62 Ärendenummer KTN 2019/45

Medborgarförslag om seniorkortens giltighet lördagar 
och söndagar

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
medborgarförslaget enligt redovisat yttrande.

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslår Peter Håkansson, Kalmar, att KLT:s 
månadskort för pensionärer (seniorperiodkortet) inte ska ha några 
begränsningar på lördag och söndag vad gäller tid man kan åka.

Yttrande
Vid diskussionerna kring införandet av seniorkorten framkom vissa 
begränsningar. Det ena var resandetrycket under peaktiderna morgon och kväll på 
vardagar. En annan begränsning var tekniken i nuvarande biljettsystem, som inte 
medgav att ha olika begränsningar under olika dagar.
För att komma igång med seniorperiodkortet snabbt och inte behöva invänta ny 
teknik som kommer i nästa generations biljett- och betalsystem, så infördes kortet 
på försök med de begränsningar som det innebar. 

När nästa generation av biljettsystem lanseras under 2020 kommer det att 
vara möjligt att kunna styra begränsningarna till vissa dagar. Denna fråga 
kan då komma att hanteras i den ordinarie budget- och planeringsprocessen

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019
2. Medborgarförslag om seniorperiodkortens giltighet lördagar och söndagar

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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Region Kalmar län
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E-post
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232100-0073
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Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
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Telefon
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Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2019-05-17

Ärendenummer 
KTN 2019/45

Kalmar länstrafik
 

Kollektivtrafiknämnden

Medborgarförslag om seniorperiodkortens giltighet 
lördagar och söndagar

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden besvarar medborgarförslaget enligt redovisat 
yttrande.

Bakgrund
I medborgarförslaget föreslår Peter Håkansson, Kalmar, att KLT:s månadskort 
för pensionärer (seniorperiodkortet) inte ska ha några begränsningar på lördag 
och söndag vad gäller tid man kan åka.

Yttrande
Vid diskussionerna kring införandet av seniorkorten framkom vissa 
begränsningar. Det ena var resandetrycket under peaktiderna morgon och kväll på 
vardagar. En annan begränsning var tekniken i nuvarande biljettsystem, som inte 
medgav att ha olika begränsningar under olika dagar.
För att komma igång med seniorperiodkortet snabbt och inte behöva invänta ny 
teknik som kommer i nästa generations biljett- och betalsystem, så infördes kortet 
på försök med de begränsningar som det innebar. 

När nästa generation av biljettsystem lanseras under 2020 kommer det att 
vara möjligt att kunna styra begränsningarna till vissa dagar. Denna fråga 
kan då komma att hanteras i den ordinarie budget- och planeringsprocessen

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör

Bilaga
Medborgarförslag om seniorperiodkortens giltighet lördagar och söndagar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 149 Ärendenummer RS 2018/1033

Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj 
milersättningen vid sjukresa

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ta bort avgifter och höj 
milersättningen vid sjukresa med redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Marie Hedlund, Degerhamn, förändring 
i dagens regelverk för sjukresa med egen bil. I medborgarförslaget föreslås 
att milersättningen ska höjas till 18,50 kronor enligt skattemyndigheternas 
rekommendation, samt att egenavgiften stryks då resan utförs med egen bil.

Yttrande
Gällande regelverk ger en ersättning med 12 kronor/mil vid resa med egen 
bil. Från denna ersättning dras egenavgiften för varje resa med 125 kronor. 
Egenavgiften dras tills man uppnår högkostnadsskyddet som ligger på 2 250 
kronor, därefter erhåller resanden hela bilersättningen.
Förändring av regelverket innebär en stor kostnadsökning för regionen. 
Under 2018 drogs 5,6 miljoner kronor i egenavgifter av från inkomna 
ersättningsärenden för sjukresa med egen bil. Under 2018 utbetalades även 
stora summor i bilersättning för sjukresor med egen bil. Den föreslagna 
förändringen innebär en kostnadsökning för Region Kalmar län med cirka 35 
procent.
Kalmar länstrafik har i uppdrag att tydliggöra och förnya befintligt regelverk 
för sjukresor. Förslagsställarens synpunkter kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet. Ändringar kan prövas i samband med framtagande av nytt 
regelverk.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 64/2018.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
3. Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj milersättningen vid 

sjukresa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-24

Kollektivtrafiknämnden

§ 64 Ärendenummer KTN 2019/64

Medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid 
sjukresa med egen bil

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid sjukresa med egen bil 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Marie Hedlund, Degerhamn, förändring i dagens 
regelverk för sjukresa med egen bil. I medborgarförslaget föreslås att 
milersättningen ska höjas till 18.50 kronor enligt skattemyndigheternas 
rekommendation, samt att egenavgiften stryks då resan utförs med egen bil.

Yttrande
Gällande regelverk ger en ersättning med 12 kr/mil vid resa med egen bil. Från 
denna ersättning dras egenavgiften för varje resa med 125 kr. Egenavgiften dras 
tills man uppnår högkostnadsskyddet som ligger på 2 250 kr, därefter erhåller 
resanden hela bilersättningen. 

Förändring av regelverket innebär en stor kostnadsökning för regionen. Under 
2018 drogs 5,6 miljoner kronor i egenavgifter av från inkomna ersättningsärenden 
för sjukresa med egen bil. Under 2018 utbetalades även stora summor i 
bilersättning för sjukresor med egen bil. Den föreslagna förändringen innebär en 
kostnadsökning för Region Kalmar län med ca 35 %.

Kalmar länstrafik har i uppdrag att tydliggöra och förnya befintligt regelverk 
för sjukresor. Förslagsställarens synpunkter kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet.  Ändringar kan prövas i samband med framtagande av nytt 
regelverk.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019
2. Medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid sjukresa med egen bil

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
Datum
2019-05-17

Ärendenummer 
KTN 2019/64

Kalmar länstrafik
 

Kollektivtrafiknämnden

Medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid 
sjukresa med egen bil

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar 
medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid sjukresa med egen bil 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Marie Hedlund, Degerhamn, förändring i dagens 
regelverk för sjukresa med egen bil. I medborgarförslaget föreslås att 
milersättningen ska höjas till 18.50 kronor enligt skattemyndigheternas 
rekommendation, samt att egenavgiften stryks då resan utförs med egen bil.

Yttrande
Gällande regelverk ger en ersättning med 12 kr/mil vid resa med egen bil. Från 
denna ersättning dras egenavgiften för varje resa med 125 kr. Egenavgiften dras 
tills man uppnår högkostnadsskyddet som ligger på 2 250 kr, därefter erhåller 
resanden hela bilersättningen. 

Förändring av regelverket innebär en stor kostnadsökning för regionen. Under 
2018 drogs 5,6 miljoner kronor i egenavgifter av från inkomna ersättningsärenden 
för sjukresa med egen bil. Under 2018 utbetalades även stora summor i 
bilersättning för sjukresor med egen bil. Den föreslagna förändringen innebär en 
kostnadsökning för Region Kalmar län med ca 35 %.

Kalmar länstrafik har i uppdrag att tydliggöra och förnya befintligt regelverk 
för sjukresor. Förslagsställarens synpunkter kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet.  Ändringar kan prövas i samband med framtagande av nytt 
regelverk.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör
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Region Kalmar län
Datum
2019-05-17

Sida
2 (2)

Bilaga
Medborgarförslag om ändrade regler och avgift vid sjukresa med egen bil
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 150 Ärendenummer RS 2019/299

Medborgarförslag - Ett enkelt sätt att kunna ta med 
cykeln på bussen

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Ett enkelt sätt att kunna ta 
med cykeln på bussen med redovisat yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Daniel Backström, Ålem, att Kalmar 
länstrafiks bussar borde vara utformade så kunderna själva kan lyfta ombord 
sina cyklar och ta med dem på resan. På detta vis kan kunden cykla till 
bussen, ta med cykeln på bussen, samt cykla sista biten vid framkomsten till 
sin destination.

Yttrande
I dagens avtal finns möjlighet att ta med cyklar på fordonstyper som används 
i regiontrafik och i landsbygdstrafik. Fordon som används i stadstrafiken i 
Kalmar, Oskarshamn och Västervik har däremot ingen möjlighet att medföra 
cyklar.
Dagens avtal med trafikföretagen är tecknade på 10 år, med start 2017. Det 
är inte ekonomiskt försvarbart att beställa en typförändring av fordon under 
löpande avtalsperiod, utan det bör ske vid upphandlingstillfället.
Inför nästa upphandling kommer utvärdering att ske och en dialog kommer 
att föras med länets kommuner. I detta sammanhang kan medborgarförslaget 
beaktas.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 63/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
3. Medborgarförslag – Ett enkelt sätt att kunna ta med cykeln på bussen.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2019-05-17

Ärendenummer 
KTN 2019/44

Kalmar länstrafik
 

Kollektivtrafiknämnden

Medborgarförslag om att ta med cykel på buss

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar medborgar-
förslaget med ändrad fordonstyp för att ta med egen cykel, med redovisat 
yttrande.

Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslår Daniel Backström, Ålem, att Kalmar länstrafiks 
bussar borde vara utformade så kunderna själva kan lyfta ombord sina cyklar 
och ta med dem på resan. På detta vis kan kunden cykla till bussen, ta med 
cykeln på bussen, samt cykla sista biten vid framkomsten till sin destination. 

Yttrande
I dagens avtal finns möjlighet att ta med cyklar på fordonstyper som används i 
regiontrafik och i landsbygdstrafik. Fordon som används i stadstrafiken i Kalmar, 
Oskarshamn och Västervik har däremot ingen möjlighet att medföra cyklar.

Dagens avtal med trafikföretagen är tecknade på 10 år, med start 2017. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart att beställa en typförändring av fordon under löpande 
avtalsperiod, utan det bör ske vid upphandlingstillfället. 

Inför nästa upphandling kommer utvärdering att ske och en dialog kommer att 
föras med länets kommuner. I detta sammanhang kan medborgarförslaget beaktas.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör

Bilaga
Medborgarförslag om att ta med cykel på buss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 151 Ärendenummer RS 2019/443

Medborgarförslag - Anställ mer personal på Västerviks 
sjukhus samt direktbuss för patienter mellan Västervik 
och Kalmar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Anställ mer personal på 
Västerviks sjukhus samt direktbuss för patienter mellan Västervik och 
Kalmar. 

Bakgrund
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag från Gösta Lindgren i 
Västervik om att anställa personal i norra länsdelen för att patienter ska 
slippa åka till Kalmar. Förslagsställaren föreslår även att länsregionen ska 
anordna en direktgående bussförbindelse till Kalmar för patienter boende i 
norra länsdelen.
I ett län med stora geografiska avstånd måste långa vårdresor förekomma för 
att kunna säkerställa en god och säker vård för patienten. Sjukresor med 
allmän kollektivtrafik är gratis i Region Kalmar län. Samordnade sjukresor 
förekommer, men innebär ofta långa väntetider på plats.
När det gäller den onkologiska behandlingsenheten pågår arbete för att så 
snart som möjligt flytta tillbaka verksamheten till Västervik. En 
rekryteringskampanj är startad där verksamheten söker fem sjuksköterskor 
samt en onkologisk läkare. 
Den onkologiska verksamheten har tidigare försökt med samordnade patient-
transporter till strål- och cytostatikabehandling i Kalmar. Detta har inte 
fungerat tillfredsställande eftersom det blir allt för långa väntetider för vissa 
av patienterna då behandlingarna av logistiska skäl måste läggas på olika 
tidpunkter under dagen. Verksamheten gör alltid en individuell bedömning 
för varje patients tillstånd och situation för att kunna resa till sin behandling. 
Mot bakgrund av avstående föreslås medborgarförslaget avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.
2. Medborgarförslag - Anställ mer personal på Västerviks sjukhus samt 

direktbuss för patienter mellan Västervik och Kalmar.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-07-03

Ärendenummer 
2019/443

 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionfullmäktige 

Medborgarförslag – Anställ mer personal på Västerviks 
sjukhus samt direktbuss för patienter mellan Västervik 
och Kalmar 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget Anställ mer personal på 
Västerviks sjukhus samt direktbuss för patienter mellan Västervik och 
Kalmar. 

Bakgrund
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag från Gösta Lindgren i 
Västervik om att anställa personal i norra länsdelen för att patienter ska 
slippa åka till Kalmar. Förslagsställaren föreslår även att länsregionen ska 
anordna en direktgående bussförbindelse till Kalmar för patienter boende i 
norra länsdelen.
I ett län med stora geografiska avstånd måste långa vårdresor förekomma för 
att kunna säkerställa en god och säker vård för patienten. Sjukresor med 
allmän kollektivtrafik är gratis i Region Kalmar län. Samordnade sjukresor 
förekommer, men innebär ofta långa väntetider på plats.
När det gäller den onkologiska behandlingsenheten pågår arbete för att så 
snart som möjligt flytta tillbaka verksamheten till Västervik. En 
rekryteringskampanj är startad där verksamheten söker fem sjuksköterskor 
samt en onkologisk läkare. 
Den onkologiska verksamheten har tidigare försökt med samordnade patient-
transporter till strål- och cytostatikabehandling i Kalmar. Detta har inte 
fungerat tillfredsställande eftersom det blir allt för långa väntetider för vissa 
av patienterna då behandlingarna av logistiska skäl måste läggas på olika 
tidpunkter under dagen. Verksamheten gör alltid en individuell bedömning 
för varje patients tillstånd och situation för att kunna resa till sin behandling. 
Mot bakgrund av avstående föreslås medborgarförslaget avslås.

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Bilaga
Medborgarförslag - Direktbuss mellan Västervik och Kalmar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 152 Ärendenummer RS 2019/341

Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och 
högre byråkrater

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag Halvera arvodet för politikerna 
och högre byråkrater.

Bakgrund
Max Rosendahl har skickat in ett medborgarförslag om att arvode för 
politiker och högre tjänstepersoner ska halveras. Utgångspunkten är, enligt 
Max Rosendahl, att funktionerna inte fullgör sina uppdrag på ett 
tillfredställande sätt.
Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till regionfullmäktige, som är det 
högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar 
befolkningen och fattar beslut i regionens viktigaste frågor. Det innebär att 
Region Kalmar län styrs av politiker som har valts direkt av medborgarna.
De politiska arvodena är reglerade i Regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden m.m., som är antagen av regionfullmäktige och 
följer principer och ersättningar för riksdagsnivån. 
För tjänstepersoner inom Region Kalmar län finns rutiner kring lönesättning 
i riktlinjen Lönekultur. Där framgår också processen kring uppföljning av 
överordnad chef genom till exempel medarbetarsamtal. 
Region Kalmar län ansvarar för och genomför intern kontroll av 
verksamheten. Därtill finns också statliga tillsynsmyndigheter som granskar 
och stödjer regionernas arbete och funktioner.
Med hänvisning till det ovan anförda avslås medborgarförslaget.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
2. Medborgarförslag – Halvera arvodet för politiker och högre 

byråkrater.
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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
2019-06-25

Ärendenummer 
RS 2019/341

 
Regionstab HR 

Regionfullmäktige

Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och 
högre byråkrater

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag Halvera arvodet för politikerna 
och högre byråkrater.

Bakgrund
Max Rosendahl har skickat in ett medborgarförslag om att arvode för 
politiker och högre tjänstepersoner ska halveras. Utgångspunkten är, enligt 
Max Rosendahl, att funktionerna inte fullgör sina uppdrag på ett 
tillfredställande sätt.
Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till regionfullmäktige, som är det 
högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar 
befolkningen och fattar beslut i regionens viktigaste frågor. Det innebär att 
Region Kalmar län styrs av politiker som har valts direkt av medborgarna.
De politiska arvodena är reglerade i Regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden m.m., som är antagen av regionfullmäktige och 
följer principer och ersättningar för riksdagsnivån. 
För tjänstepersoner inom Region Kalmar län finns rutiner kring lönesättning 
i riktlinjen Lönekultur. Där framgår också processen kring uppföljning av 
överordnad chef genom till exempel medarbetarsamtal. 
Region Kalmar län ansvarar för och genomför intern kontroll av 
verksamheten. Därtill finns också statliga tillsynsmyndigheter som granskar 
och stödjer regionernas arbete och funktioner.
Med hänvisning till det ovan anförda avslås medborgarförslaget.

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och högre byråkrater
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 153 Ärendenummer RS 2019/326

Medborgarförslag - Anpassa all mat som Region 
Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget Anpassa all mat som Region 
Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål med redovisat 
yttrande.

Bakgrund
Elin Stenberg Brate har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kalmar 
län i sin verksamhet ska anpassa all mat som serveras till de hållbarhetsmål i 
Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och biologisk 
mångfald, samt hav och marina resurser. Detta gäller mat/fika som serveras 
vid till exempel möten/konferenser/utbildningar, serveringar, 
folkhögskolornas kök, och i mån det är möjligt, sjukhusens kök. Regionen 
vinnlägger sig om att arbeta hållbart och klimatsmart, att ligga i framkant.
Vårt genomsnittliga ekologiska fotavtryck i Sverige beräknas kräva cirka 4 
jordklot och maten beräknas stå för cirka 25 procent av vår klimat- och 
miljöpåverkan. WWF har i samarbete med ett antal forskare tagit fram ett 
koncept som kallas One Planet Plate. Där finns riktvärden för mängden 
CO2e/portion och hur den biologiska mångfalden bäst gynnas. För att kunna 
genomföra detta behöver personalen utbildas, både de som arbetar med kost 
och övriga.

Svar
Region Kalmar län arbetar målmedvetet med flera åtgärder för att minska 
såväl klimatpåverkan som gynna den biologiska mångfalden samt hav och 
marina resurser när det gäller kostverksamheten vid sjukhus och 
folkhögskolor. Nedan några exempel på redan pågående åtgärder i syfte att 
jobba enligt målen i Agenda 2030:

 Vid varje måltid erbjuds ett vegetariskt alternativ.

 Vi serverar msc-märkt fisk (gäller ej lax).

 Vi har gått från 20 till 46 procent eko/kravprodukter sedan 2012.

 Vi serverar exempelvis kravmärkta ägg, bananer, kaffe, pasta, potatis 
med mera.

 Vi drar ned på köttkonsumtionen och fyller ut med grönsaker, 
rotsaker och baljväxter.
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 Vi väljer ofta potatis och pasta istället för ris.

 Vi serverar säsongsbetonad salladsbuffé.

 Vi har minst en klimatsmart veckomatsedel per termin.

 Personalen har ett rullande schema på provmatlagning av nya recept 
på hållbara rätter, vi implementerar sedan dessa i verksamhetens 
veckomatsedel.

 Vi erbjuder ett matråd för 10-12 deltagare från olika linjer vid 
folkhögskolan – för att tillsammans bygga” bron” till de 
hållbarhetsmål som Agenda 2030 innebär.

 Vi väger kökens beredningssvinn 

 Vi mäter matsvinn en gång per vecka eller två gånger per år vid 
sjukhusen.

 Vi ställer miljö- och djurskyddskrav vid upphandling och gör det 
möjligt för mer lokala leverantörer att lämna anbud för att få in mer 
närproducerade produkter.

År 2016 var första året då vi hade verktyg för att beräkna klimatpåverkan 
från inköpta livsmedel på årsbasis. År 2016 var utsläppen från livsmedel 
totalt 1735 ton koldioxid. Efter det har många åtgärder vidtagits, bland annat 
för att minska mängden matsvinn, justerat recept så det är mer grönsaker i 
kötträtter. För verksamhetsåret 2018 slutade koldioxidutsläppen för 
livsmedel på 1493 ton, vilket visar på knappt 14 procents minskning. Som 
nyckeltal har vi gått från 2,2 kg CO2e/kg livsmedel till 2,0 kg CO2e/kg 
livsmedel.
Att klara kraven enligt WWF-kriterier för One Planet Plate för alla portioner 
som Region Kalmar län serverar är inte realistiskt i dagsläget. För att klara 
detta måste vi gå över till att servera mer eller mindre enbart 
vegetarisk/vegan kost och att kraftigt minska användningen av 
mjölkprodukter.
Ett första steg är att titta på de vegetariska alternativ som erbjuds på samtliga 
restauranger varje dag för att kunna märka dessa till att börja med. Att införa 
konceptet för vissa rätter och inte hela utbudet är fullt möjligt enligt WWF. 
Det kan bidra positivt till ökad kännedom om matens påverkan på miljö, 
klimat, biologisk mångfald osv samt få fler att välja vegetarisk kost.
I övrigt fortsätter arbetet med att minska matsvinn, ställa krav vid 
upphandling, göra medvetna val och mer grönsaker i kötträtter för att 
fortsätta minska miljöpåverkan från upphandlade livsmedel i stort.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019.
2. Medborgarförslag – Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar 

till Agenda 2030.
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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
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833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-06-27

Ärendenummer 
2019/326

 
Regionstab Hållbarhet och säkerhet

Regionfullmäktige

Medborgarförslag - Anpassa all mat som Region 
Kalmar län serverar till Agenda 2030

Förslag till beslut
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget Anpassa all mat som Region 
Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål med redovisat 
yttrande. 

Bakgrund
Elin Stenberg Brate har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kalmar 
län i sin verksamhet ska anpassa all mat som serveras till de hållbarhetsmål i 
Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och biologisk 
mångfald, samt hav och marina resurser. Detta gäller mat/fika som serveras 
vid till exempel möten/konferenser/utbildningar, serveringar, 
folkhögskolornas kök, och i mån det är möjligt, sjukhusens kök. Regionen 
vinnlägger sig om att arbeta hållbart och klimatsmart, att ligga i framkant.
Vårt genomsnittliga ekologiska fotavtryck i Sverige beräknas kräva cirka 4 
jordklot och maten beräknas stå för cirka 25 procent av vår klimat- och 
miljöpåverkan. WWF har i samarbete med ett antal forskare tagit fram ett 
koncept som kallas One Planet Plate. Där finns riktvärden för mängden 
CO2e/portion och hur den biologiska mångfalden bäst gynnas. För att kunna 
genomföra detta behöver personalen utbildas, både de som arbetar med kost 
och övriga.

Svar
Region Kalmar län arbetar målmedvetet med flera åtgärder för att minska 
såväl klimatpåverkan som gynna den biologiska mångfalden samt hav och 
marina resurser när det gäller kostverksamheten vid sjukhus och 
folkhögskolor. Nedan några exempel på redan pågående åtgärder i syfte att 
jobba enligt målen i Agenda 2030:

 Vid varje måltid erbjuds ett vegetariskt alternativ.

 Vi serverar msc-märkt fisk (gäller ej lax).

 Vi har gått från 20 till 46 procent eko/kravprodukter sedan 2012.
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 Vi serverar exempelvis kravmärkta ägg, bananer, kaffe, pasta, potatis 
med mera.

 Vi drar ned på köttkonsumtionen och fyller ut med grönsaker, 
rotsaker och baljväxter.

 Vi väljer ofta potatis och pasta istället för ris.

 Vi serverar säsongsbetonad salladsbuffé.

 Vi har minst en klimatsmart veckomatsedel per termin.

 Personalen har ett rullande schema på provmatlagning av nya recept 
på hållbara rätter, vi implementerar sedan dessa i verksamhetens 
veckomatsedel.

 Vi erbjuder ett matråd för 10-12 deltagare från olika linjer vid 
folkhögskolan – för att tillsammans bygga” bron” till de 
hållbarhetsmål som Agenda 2030 innebär.

 Vi väger kökens beredningssvinn 

 Vi mäter matsvinn en gång per vecka eller två gånger per år vid 
sjukhusen.

 Vi ställer miljö- och djurskyddskrav vid upphandling och gör det 
möjligt för mer lokala leverantörer att lämna anbud för att få in mer 
närproducerade produkter.

År 2016 var första året då vi hade verktyg för att beräkna klimatpåverkan 
från inköpta livsmedel på årsbasis. År 2016 var utsläppen från livsmedel 
totalt 1735 ton koldioxid. Efter det har många åtgärder vidtagits, bland annat 
för att minska mängden matsvinn, justerat recept så det är mer grönsaker i 
kötträtter. För verksamhetsåret 2018 slutade koldioxidutsläppen för 
livsmedel på 1493 ton, vilket visar på knappt 14 procents minskning. Som 
nyckeltal har vi gått från 2,2 kg CO2e/kg livsmedel till 2,0 kg CO2e/kg 
livsmedel.
Att klara kraven enligt WWF-kriterier för One Planet Plate för alla portioner 
som Region Kalmar län serverar är inte realistiskt i dagsläget. För att klara 
detta måste vi gå över till att servera mer eller mindre enbart 
vegetarisk/vegan kost och att kraftigt minska användningen av 
mjölkprodukter.
Ett första steg är att titta på de vegetariska alternativ som erbjuds på samtliga 
restauranger varje dag för att kunna märka dessa till att börja med. Att införa 
konceptet för vissa rätter och inte hela utbudet är fullt möjligt enligt WWF. 
Det kan bidra positivt till ökad kännedom om matens påverkan på miljö, 
klimat, biologisk mångfald osv samt få fler att välja vegetarisk kost.
I övrigt fortsätter arbetet med att minska matsvinn, ställa krav vid 
upphandling, göra medvetna val och mer grönsaker i kötträtter för att 
fortsätta minska miljöpåverkan från upphandlade livsmedel i stort.

Johanna Schelin
hållbarhetschef
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Bilaga
Medborgarförslag - Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till 
Agenda 2030
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 154 Ärendenummer RS 2019/240

Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal 
avseende lipödem

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag angående vård vid lipödem 
med nedanstående yttrande. 

Bakgrund
N.N. föreslår i medborgarförslag att all vårdpersonal utbildas om sjukdomen 
lipödem, att Region Kalmar län ser över möjligheterna till samarbete med 
plastikkirurger som utför s.k. fettsugning vid lipödem samt att personer med 
lipödem ska få vård på samma villkor som personer med andra sjukdomar. 

Yttrande
Vårdförvaltningarna i Region Kalmar län har uppdraget att följa den 
medicinska utvecklingen och i samverkan med övriga regioner, myndigheter 
och vetenskapssamhället inarbeta ny kunskap. Lipödem är en sjukdom som 
uppmärksammats först på senare år i Sverige. Enhetliga nationella riktlinjer 
saknas ännu. I takt med att kunskapen ökar kommer insatser för att öka 
enskilda medarbetares kunskap om sjukdomen att göras. Klinikerna på länets 
sjukhus kommer att uppmärksammas på diagnosen och att vid behov 
informera medarbetare. Kontakt har också etablerats med patientföreningen 
Lymf Sverige för att utveckla samverkan. 
Angående fettsugning vid lipödem så bedöms det vetenskapliga underlaget 
för denna specifika insats som otillräckligt i dagsläget. Frågan har dock 
aktualiserats inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, 
för att i dialog med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) se om förnyad utvärdering bör och kan göras. Region Kalmar län 
bedömer att nationell samsyn i frågan är av stor vikt, varför detta arbete 
avvaktas. 
Patienter med lipödem har samma rätt att få vård baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet som alla invånare i Region Kalmar län. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
2. Medborgarförslag – Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem.
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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
2019-06-25

Ärendenummer 
RS 2019/240

Regiondirektörens stab 
 

Regionfullmäktige

Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal 
avseende lipödem

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag angående vård vid lipödem 
med nedanstående yttrande. 

Bakgrund
N.N. föreslår i medborgarförslag att all vårdpersonal utbildas om sjukdomen 
lipödem, att Region Kalmar län ser över möjligheterna till samarbete med 
plastikkirurger som utför s.k. fettsugning vid lipödem samt att personer med 
lipödem ska få vård på samma villkor som personer med andra sjukdomar. 

Yttrande
Vårdförvaltningarna i Region Kalmar län har uppdraget att följa den 
medicinska utvecklingen och i samverkan med övriga regioner, myndigheter 
och vetenskapssamhället inarbeta ny kunskap. Lipödem är en sjukdom som 
uppmärksammats först på senare år i Sverige. Enhetliga nationella riktlinjer 
saknas ännu. I takt med att kunskapen ökar kommer insatser för att öka 
enskilda medarbetares kunskap om sjukdomen att göras. Klinikerna på länets 
sjukhus kommer att uppmärksammas på diagnosen och att vid behov 
informera medarbetare. Kontakt har också etablerats med patientföreningen 
Lymf Sverige för att utveckla samverkan. 
Angående fettsugning vid lipödem så bedöms det vetenskapliga underlaget 
för denna specifika insats som otillräckligt i dagsläget. Frågan har dock 
aktualiserats inom regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning, 
för att i dialog med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) se om förnyad utvärdering bör och kan göras. Region Kalmar län 
bedömer att nationell samsyn i frågan är av stor vikt, varför detta arbete 
avvaktas. 
Patienter med lipödem har samma rätt att få vård baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet som alla invånare i Region Kalmar län. 
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Karl Landergren
hälso- och sjukvårdsrådgivare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 155 Ärendenummer RS 2019/239

Medborgarförslag - Fruktkorgar till personalen på 
regionens arbetsplatser

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår förslaget om fruktkorg till samtliga arbetsplatser 
inom Region Kalmar län.

Bakgrund
Göran Nordström har inkommit med ett medborgarförslag om att det i 
samtliga fikarum på regionens arbetsplatser ska finns fruktkorgar som fylls 
på regelbundet.
En arbetsgivare kan bjuda sina anställda på förfriskningar eller annan enklare 
förtäring, som inte anses som måltid, inom ramen för skattefri personalvård. 
En preliminär uppskattad kostnad för fruktkorg för samtliga medarbetare är 
grovt räknad till 13-15 miljoner per år.
Medborgarförslaget kan ge personalpolitiska vinster som hälsa, trivsel och 
visad uppskattning till medarbetarna. Nyttoeffekten är dock svår att mäta.
Med hänsyn till ovanstående och Region Kalmar läns ekonomiska nuläge 
avslås medborgarförslaget om fruktkorg till personalen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
2. Medborgarförslag om fruktkorgar till personalen på regionens 

sjukhus.
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Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
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Besöksadress
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Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-06-25

Ärendenummer 
RS 2019/239

 
Regionstab HR

Regionfullmäktige

Medborgarförslag - Fruktkorgar till personalen på 
Region Kalmar läns arbetsplatser

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår förslaget om fruktkorg till samtliga arbetsplatser 
inom Region Kalmar län.

Bakgrund
Göran Nordström har inkommit med ett medborgarförslag om att det i 
samtliga fikarum på regionens arbetsplatser ska finns fruktkorgar som fylls 
på regelbundet.
En arbetsgivare kan bjuda sina anställda på förfriskningar eller annan enklare 
förtäring, som inte anses som måltid, inom ramen för skattefri personalvård. 
En preliminär uppskattad kostnad för fruktkorg för samtliga medarbetare är 
grovt räknad till 13-15 miljoner per år.
Medborgarförslaget kan ge personalpolitiska vinster som hälsa, trivsel och 
visad uppskattning till medarbetarna. Nyttoeffekten är dock svår att mäta.
Med hänsyn till ovanstående och Region Kalmar läns ekonomiska nuläge 
avslås medborgarförslaget om fruktkorg till personalen.

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
Medborgarförslag om fruktkorgar till personalen på regionens sjukhus.

73



74




