
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 142 Ärendenummer RS 2019/98

Motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i 
länet

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Näringslivsråd kan lyfta 
näringslivsklimatet i länet med hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
I motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet föreslår Pär-
Gustav Johansson (M) att den regionala utvecklingsförvaltningen ges i 
uppdrag att tillsammans med näringslivet i länet etablera ett näringslivsråd.

Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, Klimat att växa i, har som mål att 
stärka konkurrenskraften hos länets näringsliv.  En långsiktigt hållbar tillväxt 
förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet, många globalt konkurrens-
kraftiga företag och en dynamik i näringslivet där nya företag kan starta, 
utvecklas och ha goda förutsättningar att växa.
Eftersom många av insatserna i den regionala utvecklingsstrategin syftar till 
att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft är det viktigt att på 
olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur samverkan ska se ut 
bör anpassas efter behov och frågans karaktär. Det kan därför finnas behov 
av flera forum för samverkan mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Regionstyrelsen fattade i maj beslut om att till hösten 2019 inrätta ett 
Tillväxtforum, där näringslivets organisationer på regional nivå 
representerade av LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sydsvenska 
Handelskammaren tillsammans med Region Kalmar län och Länsstyrelsen 
ingår.
Syftet är att stärka samarbete med näringslivet och främja den regionala 
utvecklingen i länet. Det kan vara frågor om infrastruktur, smart 
specialisering och annat som är viktigt för näringslivets utveckling. 
Tillväxtforum fyller den funktion som motionen om näringslivsråd 
efterfrågar.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 116/2019.
2. Motion – Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-05-23

Regionala utvecklingsnämnden

§ 116 Ärendenummer RUN 2019/342

Motion - Näringlivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i 
länet

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar
motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet med hänvisning 
till redovisat yttrande.

Bakgrund
I motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet föreslår Pär-
Gustav Johansson (M):

 Att den regionala utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans 
med näringslivet i länet etablera ett näringslivsråd.

Yttrande
Kalmar läns utvecklingsstrategi 2030, Klimat att växa i, har som mål att 
stärka konkurrenskraften hos länets näringsliv.  En långsiktigt hållbar tillväxt 
förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet, många globalt konkurrens-
kraftiga företag och en dynamik i näringslivet där nya företag kan starta, 
utvecklas och ha goda förutsättningar att växa.
Eftersom många av insatserna i den regionala utvecklingsstrategin syftar till 
att stärka näringslivets utveckling och konkurrenskraft är det viktigt att på 
olika sätt involvera representanter för näringslivet. Hur samverkan ska se ut 
bör anpassas efter behov och frågans karaktär. Det kan därför finnas behov 
av flera forum för samverkan mellan Region Kalmar län och näringslivet.
Regionstyrelsen fattade i maj beslut om att till hösten 2019 inrätta ett 
Tillväxtforum, där näringslivets organisationer på regional nivå 
representerade av LRF, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Sydsvenska 
Handelskammaren tillsammans med Region Kalmar län och Länsstyrelsen 
ingår.
Syftet är att stärka samarbete med näringslivet och främja den regionala 
utvecklingen i länet. Det kan vara frågor om infrastruktur, smart 
specialisering och annat som är viktigt för näringslivets utveckling. 
Tillväxtforum fyller den funktion som motionen om näringslivsråd 
efterfrågar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse motion näringslivsråd, daterad 190424
2. Motion – Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet
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Region Kalmar län
Datum
2019-05-23

Protokollsanteckning
Michael Eriksson (SD) redovisar följande protokollsanteckning från 
Sverigedemokraterna: 
Sverigedemokraterna är öppna för idén med ett näringslivsråd och ser också 
potentialen i hur ett sådant råd skulle kunna bidra till att stärka 
näringslivsklimatet i länet. Vi befarar dock, i ljuset av att regionstyrelsen har 
beslutat om att inrätta ett Tillväxtforum, att dessa båda skulle kunna få 
parallella funktioner och därmed vara fördyrande.
En sådan fördyrande konsekvens skulle inte vara i linje med ett ansvarsfullt 
hanterande av skattemedlen, enligt vår mening, särskilt inte i en tid när 
regionen har stora svårigheter att få en budget i balans. 

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 143 Ärendenummer RS 2019/223

Motion - Ett samlat psykiatrilyft

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Ett samlat psykiatrilyft med redovisat 
yttrande.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V), Leif Svensson (V), Lena Granath (V) och Jonny 
Andersson (V) har inkommit med en motion om ett samlat psykiatrilyft. 
Motionens syfte är att psykisk ohälsa och sjukdom ska ha motsvarande fokus 
som finns inom cancervården. För att uppnå detta lämnas fem förslag, som 
kommenteras i yttrandet.

Yttrande
Psykisk ohälsa är i dag ett folkhälsoproblem. Staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har en gemensam målsättning om att minska 
hälsoklyftorna och skapa en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Under 
2019 har parterna tecknat en ny överenskommelse inom området psykisk 
hälsa. Denna bygger på tidigare överenskommelser, och är en fortsättning av 
det långsiktiga arbete som stimulerats av staten, och där SKL bidragit med 
utvecklingsstöd till kommuner och regioner.
Den i motionen föreslagna satsningen omfattar fem förslag:

1. Tidiga insatser
Förebyggande arbete är av stor vikt i alla områden inom hälso- och 
sjukvården, även psykisk ohälsa. Om psykisk ohälsa kan bromsas 
tidigt, kan förhoppningsvis en mer avancerad sjukdomsbild, som 
kräver mer specialiserad vård, undvikas.
Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. En rapport över barn 
och ungas psykiska ohälsa samt tillgänglighet till vård kommer att 
presenteras för regionstyrelsen under hösten. 
Kommunerna är en viktig aktör, eftersom en stor del av arbetet bör 
ske inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidshem. Region 
Kalmar län arbetar nu för att intensifiera samarbetet med skolan, för 
att snabbt kunna finnas till hjälp när/om det behövs. Barn och 
anhöriga ska ha tydliga och enkla sökvägar och det gemensamma 
arbetet kring barn i behov av stöd och hjälp ska stärkas. Regionen ser 
nu över informationskanalerna för barn, unga och anhöriga och 
möjligheten till gemensamma informationssatsningar i länets skolor.
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-21

Planering pågår även för ett gemensamt avvikelsesystem, för att 
möjliggöra gemensamt utvecklingsarbete och tidigare analyser.
De geriatriska teamen gör idag, där de finns, en allmän bedömning av 
patientens psykiska hälsa, och samråder vid behov med vårdval 
psykisk hälsa, eller specialistpsykiatri vid svårare psykisk ohälsa.

2. Allvarliga psykiska besvär ska ses som akut sjukdom på samma sätt 
som allvarliga fysiska besvär
Denna intention ligger helt i linje med de mål som finns uppsatta 
inom specialistpsykiatrin. Fördomar och stigmatisering av psykisk 
sjukdom har över tid minskat. Arbetet med att föra fram goda 
exempel från hälso- och sjukvården behöver fortgå.

3. Vi vill anställa erfarna patienter till att stödja och lotsa andra 
patienter i tillfrisknandeprocessen
En modell för detta är Peer support, som bygger på att särskilt 
utbildade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är 
anställda som stöd i återhämtningsprocessen. De kan verka på olika 
sätt och i olika verksamheter. Modellen prövas i några regioner, 
bland annat i sydöstra sjukvårdsregionen. Psykiatriförvaltningen i 
Region Kalmar län följer införandet och erfarenheterna av modellen.

4. Vi vill införa mobil psykiatrivård
Psykiatriförvaltningen har sedan tidigare uppdraget 19/22 - Utreda 
förutsättningar för att genomföra pilot med psykiatrisk akutbil. I 
arbetet kommer olika möjliga lösningar att belysas. Uppdraget 
redovisas till regionstyrelsen under hösten 2019.

5. Vi vill utveckla självvald inläggning
Inom psykiatrin prövas för närvarande en metod för självvald 
inläggning som pilotprojekt inom heldygnsvården i Kalmar.  
Erfarenheter från andra regioner visar att metoden är 
trygghetsskapande och förebygger självskadebeteende samt 
långvariga inläggningar.
Projekttiden fortsätter under hela 2019. Analys och utvärdering 
kommer att göras under våren 2020, och slutrapporten redovisas 
senast i september 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2019.
2. Motion – Ett samlat psykiatrilyft.
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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

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (3)

Datum
2019-07-19   

  Psykiatriförvaltningen
Administrativ ledning

Regionfullmäktige

Motion – Ett samlat psykiatrilyft

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Ett samlat psykiatrilyft med redovisat 
yttrande.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V), Leif Svensson (V), Lena Granath (V) och Jonny 
Andersson (V) har inkommit med en motion om ett samlat psykiatrilyft. 
Motionens syfte är att psykisk ohälsa och sjukdom ska ha motsvarande fokus 
som finns inom cancervården. För att uppnå detta lämnas fem förslag, som 
kommenteras i yttrandet.

Yttrande
Psykisk ohälsa är i dag ett folkhälsoproblem. Staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) har en gemensam målsättning om att minska 
hälsoklyftorna och skapa en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Under 
2019 har parterna tecknat en ny överenskommelse inom området psykisk 
hälsa. Denna bygger på tidigare överenskommelser, och är en fortsättning av 
det långsiktiga arbete som stimulerats av staten, och där SKL bidragit med 
utvecklingsstöd till kommuner och regioner.
Den i motionen föreslagna satsningen omfattar fem förslag:

1. Tidiga insatser
Förebyggande arbete är av stor vikt i alla områden inom hälso- och 
sjukvården, även psykisk ohälsa. Om psykisk ohälsa kan bromsas 
tidigt, kan förhoppningsvis en mer avancerad sjukdomsbild, som 
kräver mer specialiserad vård, undvikas.
Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. En rapport över barn 
och ungas psykiska ohälsa samt tillgänglighet till vård kommer att 
presenteras för regionstyrelsen under hösten. 
Kommunerna är en viktig aktör, eftersom en stor del av arbetet bör 
ske inom exempelvis skola, socialtjänst och fritidshem. Region 
Kalmar län arbetar nu för att intensifiera samarbetet med skolan, för 
att snabbt kunna finnas till hjälp när/om det behövs. Barn och 
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Region Kalmar län

Datum
2019-07-19   

  

Sida
2 (3)

anhöriga ska ha tydliga och enkla sökvägar och det gemensamma 
arbetet kring barn i behov av stöd och hjälp ska stärkas. Regionen ser 
nu över informationskanalerna för barn, unga och anhöriga och 
möjligheten till gemensamma informationssatsningar i länets skolor.
Planering pågår även för ett gemensamt avvikelsesystem, för att 
möjliggöra gemensamt utvecklingsarbete och tidigare analyser.
De geriatriska teamen gör idag, där de finns, en allmän bedömning av 
patientens psykiska hälsa, och samråder vid behov med vårdval 
psykisk hälsa, eller specialistpsykiatri vid svårare psykisk ohälsa.

2. Allvarliga psykiska besvär ska ses som akut sjukdom på samma 
sätt som allvarliga fysiska besvär
Denna intention ligger helt i linje med de mål som finns uppsatta 
inom specialistpsykiatrin. Fördomar och stigmatisering av psykisk 
sjukdom har över tid minskat. Arbetet med att föra fram goda 
exempel från hälso- och sjukvården behöver fortgå.

3. Vi vill anställa erfarna patienter till att stödja och lotsa andra 
patienter i tillfrisknandeprocessen
En modell för detta är Peer support, som bygger på att särskilt 
utbildade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är 
anställda som stöd i återhämtningsprocessen. De kan verka på olika 
sätt och i olika verksamheter. Modellen prövas i några regioner, 
bland annat i sydöstra sjukvårdsregionen. Psykiatriförvaltningen i 
Region Kalmar län följer införandet och erfarenheterna av modellen.

4. Vi vill införa mobil psykiatrivård
Psykiatriförvaltningen har sedan tidigare uppdraget 19/22 - Utreda 
förutsättningar för att genomföra pilot med psykiatrisk akutbil. I 
arbetet kommer olika möjliga lösningar att belysas. Uppdraget 
redovisas till regionstyrelsen under hösten 2019.

5. Vi vill utveckla självvald inläggning
Inom psykiatrin prövas för närvarande en metod för självvald 
inläggning som pilotprojekt inom heldygnsvården i Kalmar.  
Erfarenheter från andra regioner visar att metoden är 
trygghetsskapande och förebygger självskadebeteende samt 
långvariga inläggningar.
Projekttiden fortsätter under hela 2019. Analys och utvärdering 
kommer att göras under våren 2020, och slutrapporten redovisas 
senast i september 2020.

Florence Eddyson Hägg
Psykiatridirektör
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Region Kalmar län

Datum
2019-07-19   

  

Sida
3 (3)

Bilaga
Motion – Ett samlat psykiatrilyft
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Ett samlat Psykiatrilyft
Motion från Vänsterpartiet
2019-02-27

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är en av samhällets största utmaningar. Det orsakar 
ett enorm personligt lidande hos drabbade och närstående. Det är den överlägset 
vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är framför allt kvinnor som drabbas. Den är 
idag ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar i Sverige. Psykisk ohälsa 
kan drabba vem som helst och de som har problem löper större risk att få andra 
bekymmer med somatisk ohälsa, ekonomi, arbete eller annat.

Vänsterpartiet vill att den nya Region Kalmar län ska ta itu med psykisk ohälsa och 
sjukdom i ett samlat Psykiatrilyft. För att få ett jämlikt samhälle där människor mår bra 
krävs krafttag mot den psykiska ohälsan. Det behövs ett Psykiatrilyft med fokus på det 
tidiga insatser och patientinflytande. Vi vill att psykisk ohälsa och sjukdom ska få samma 
fokus som cancervården haft under flera år.

Landstinget Kalmar län har jobbat aktivt med fokus och ett samlat grepp på 
cancervården under flera år. Det har gett resultat. Man har blivit mycket bättre på att göra 
tidiga upptäckter och hela vårdkedjan, från upptäckt till eftervård, har stärkts och 
förbättrats. Satsningar har gjorts även inom psykiatrin, men utan samma fokus och 
samlade grepp. Det vill vi ändra på genom ett genomgripande och omfattande 
Psykiatrilyft och sätta motsvarande fokus på psykisk ohälsan och sjukdom som inom 
cancervården.

Satsningen omfattar fem delar:
1. Vi vill satsa mer på tidiga insatser. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar hos unga. 

Dessa är också särskilt sårbara. Vi vill därför fördubbla Barn och Ungdomshälsan 
verksamhet för att kunna möta behovet och vi vill utveckla våra ungdomsmottagningar 
med fler kuratorer. Om fler unga får hjälp tidigt får Barn- och Ungdomspsykiatrin mer tid 
att hjälpa de med extra behov.

Psykisk ohälsa/sjukdom anses vara ett av de vanligaste hälsoproblemen under 
åldrandet och är oftast en del i en mer komplex ohälsa. Det vill vi möta genom att vi 
förstärker de geriatriska teamen med psykiatrisk kompetens.

2.  Allvarliga psykiska besvär ska ses som akut sjukdom på samma sätt allvarliga 
fysiska besvär. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis 
självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande 
tillstånd. De ska få hjälp direkt oavsett var de sökt hjälp. 

3. Vi vill anställa erfarna patienter till att stödja och lotsa andra patienter i 
tillfrisknandeprocessen. Tanken är att personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom 
eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter hjälp som kompletterar den 
befintliga vården. Inom slutenvården kan en kamratstödjare ha som uppgift att 
exempelvis skapa förtroende hos patienten, bidra till att undvika stigmatisering, dra igång 
aktiviteter och vara med och förbereda för hemkomsten när det är dags. Forskning visar 
på att det ger kortare och färre vårdtider liksom större tilltro till förändring. 
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4. Vi vill införa mobil psykiatrivård. Det innebär en förstärkning av den övriga 
psykiatriska vården. Dessa kan erbjuda hembesök vid akuta psykiatriska tillstånd för 
stödjande samtal till patienter och anhöriga och för akuta bedömningar. På så sätt kan 
man möta upp fler sjuka i tid och förhindra akuta inläggningar eller återinläggningar.

5. Vi vill utveckla självvald inläggning. Självvald inläggning innebär att patienten kan 
teckna ett kontrakt där de själva kan besluta om, och när de vill läggas in i heldygnsvård. 
Det ger patienten ökad självständighet och där det har använts har det gjort att de i högre 
grad klarar sig utan långa inläggningsperioder. Det har också resulterat i färre akutbesök 
och att vård med tvångsåtgärder minskat.

Självvald inläggning har börjat införas i Kalmar län. Vi vill nu utveckla möjligheten 
för fler patientgrupper och i hela länet.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
- Att Region Kalmar län genomför ett samlat Psykiatrilyft i enlighet med 

motionens intentioner.

Linda Fleetwood

Leif Svensson

Lena Granath

Jonny Andersson

Vänsterpartiet Region Kalmar län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 144 Ärendenummer RS 2019/280

Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och 
arbetet med delårsrapporter

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen Nytt arbetssätt kring regionens budget 
och arbetet med delårsrapporter.

Bakgrund
I motion 2019/280 yrkar Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) 
att beslutet om regionens budget och plan flyttas till regionfullmäktige i juni 
från och med år 2020, att månadsrapporter som redovisas i regionstyrelsen 
blir mer utförliga samt att regionen redovisar en delårsrapport årligen med 
start 2020.
Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strategi samt fem 
övergripande strategiska mål. Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat 
styrkort där mål, mått och aktiviteter processas fram inom fyra målområden, 
Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Övergripande 
mål blir styrande, tydliggjorda och kommunicerade och följs upp på alla 
nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av målstyrningsprocessen 
följer linjeorganisationen. Syftet med arbetet kring målstyrning är att få en 
tydlig ledning och styrning av verksamheten för att nå uppsatta mål. 
Riktlinjen syftar också till att Region Kalmar län ska leva upp till de krav 
som ställs i lagar och förordningar.
Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och anger färdriktningen 
på såväl kort som lång sikt. I regionplanen länkas de strategiska målen 
samman med den operativa verksamheten. Region Kalmar läns plan- och 
budgetprocess ska kännetecknas av hög delaktighet och genomarbetade 
beslutsunderlag. Den ska vara tydlig och utgå från analyser av omvärld, 
behov, ekonomi och verksamhet.
En översyn av planerings- och uppföljningsprocessen pågår ständigt. 
Exempelvis utvecklades processen inför Regionplan 2020-2022 med ett 
förstärkt kunskapsunderlag, där relevant kunskap samlas in, analyseras och 
presenteras. Målet är att kunskapsunderlaget ska bidra till god och effektiv 
planering och styrning av verksamheten inom Region Kalmar län och vara 
ett underlag för regionplanearbetet. Arbetet med och hanteringen av 
kunskapsunderlaget kommer att utvecklas i kommande planprocesser.
Regionens förvaltningar är fortlöpande delaktiga i arbetet i regionens plan- 
och budgetarbete och mer formellt på planeringskonferensen i mars och i 
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-21

verksamhetsdialoger under våren. Det innebär också att förvaltningarna 
succesivt påbörjar arbetet med sina verksamhetsplaner under året.
De ekonomiska förutsättningarna i regionens budget hämtas från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) planeringsförutsättningar i augusti samt 
budgetpropositionen i september. Värdet av att ha aktuell information om de 
ekonomiska förutsättningarna innebär att beslut om Regionplan för 2021-
2023 fattas av regionfullmäktige i november 2020.
Uppföljning av regionens övergripande mål, Sveriges bästa kvalitet, säkerhet 
och tillgänglighet, En av Sveriges bästa arbetsplatser, God ekonomisk 
hushållning, Nöjda invånare och samarbetspartners samt Stärkt 
innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet pågår kontinuerligt och 
rapporteras på samtliga sammanträden i regionstyrelsen, i regionala 
utvecklingsnämnden och i kollektivtrafiknämnden.
Uppföljning sker också i två delårsrapporter, efter april och efter augusti. 
Delårsrapporterna är mer utförliga och innehåller en förkortad 
förvaltningsberättelse och finansiell rapportering. Delårsrapporten i augusti 
behandlas i regionfullmäktige, enligt Kommunallagens 11 kap. 
Delårsrapport efter april har hittills rapporterats i styrelsen, från och med 
2020 kommer delårsrapporten också att behandlas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2019.
2. Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med 

delårsrapporter.
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Datum
2019-08-09

Ärendenummer
RS 2019/280

Regiondirektörens stab
Regionstab Ekonomi

Regionfullmäktige

Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och 
arbetet med delårsrapporter

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Nytt arbetssätt kring regionens budget 
och arbetet med delårsrapporter.

Bakgrund
I motion 2019/280 yrkar Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) 
att beslutet om regionens budget och plan flyttas till regionfullmäktige i juni 
från och med år 2020, att månadsrapporter som redovisas i regionstyrelsen 
blir mer utförliga samt att regionen redovisar en delårsrapport årligen med 
start 2020.
Region Kalmar läns styrmodell består av en vision, en strategi samt fem 
övergripande strategiska mål. Målstyrningen sker enligt modellen Balanserat 
styrkort där mål, mått och aktiviteter processas fram inom fyra målområden, 
Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Övergripande 
mål blir styrande, tydliggjorda och kommunicerade och följs upp på alla 
nivåer i organisationen. Ansvaret för förankring av målstyrningsprocessen 
följer linjeorganisationen. Syftet med arbetet kring målstyrning är att få en 
tydlig ledning och styrning av verksamheten för att nå uppsatta mål. 
Riktlinjen syftar också till att Region Kalmar län ska leva upp till de krav 
som ställs i lagar och förordningar.
Regionplanen är regionens viktigaste styrdokument och anger färdriktningen 
på såväl kort som lång sikt. I regionplanen länkas de strategiska målen 
samman med den operativa verksamheten. Region Kalmar läns plan- och 
budgetprocess ska kännetecknas av hög delaktighet och genomarbetade 
beslutsunderlag. Den ska vara tydlig och utgå från analyser av omvärld, 
behov, ekonomi och verksamhet.
En översyn av planerings- och uppföljningsprocessen pågår ständigt. 
Exempelvis utvecklades processen inför Regionplan 2020-2022 med ett 
förstärkt kunskapsunderlag, där relevant kunskap samlas in, analyseras och 
presenteras. Målet är att kunskapsunderlaget ska bidra till god och effektiv 
planering och styrning av verksamheten inom Region Kalmar län och vara 
ett underlag för regionplanearbetet. Arbetet med och hanteringen av 
kunskapsunderlaget kommer att utvecklas i kommande planprocesser.
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Regionens förvaltningar är fortlöpande delaktiga i arbetet i regionens plan- 
och budgetarbete och mer formellt på planeringskonferensen i mars och i 
verksamhetsdialoger under våren. Det innebär också att förvaltningarna 
succesivt påbörjar arbetet med sina verksamhetsplaner under året.
De ekonomiska förutsättningarna i regionens budget hämtas från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) planeringsförutsättningar i augusti samt 
budgetpropositionen i september. Värdet av att ha aktuell information om de 
ekonomiska förutsättningarna innebär att beslut om Regionplan för 2021-
2023 fattas av regionfullmäktige i november 2020.
Uppföljning av regionens övergripande mål, Sveriges bästa kvalitet, säkerhet 
och tillgänglighet, En av Sveriges bästa arbetsplatser, God ekonomisk 
hushållning, Nöjda invånare och samarbetspartners samt Stärkt 
innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet pågår kontinuerligt och 
rapporteras på samtliga sammanträden i regionstyrelsen, i regionala 
utvecklingsnämnden och i kollektivtrafiknämnden.
Uppföljning sker också i två delårsrapporter, efter april och efter augusti. 
Delårsrapporterna är mer utförliga och innehåller en förkortad 
förvaltningsberättelse och finansiell rapportering. Delårsrapporten i augusti 
behandlas i regionfullmäktige, enligt Kommunallagens 11 kap. 
Delårsrapport efter april har hittills rapporterats i styrelsen, från och med 
2020 kommer delårsrapporten också att behandlas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Lars Mattsson
ekonomidirektör

Bilaga
Motion 2019/280 Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med 
delårsrapporter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 145 Ärendenummer RS 2019/286

Motion - Inför vildsvinskött på menyn

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion Inför vildsvinskött på menyn med 
redovisat yttrande.

Bakgrund
I motion Inför vildsvinskött på menyn föreslår Pär-Gustav Johansson (M) att 
Region Kalmar län omgående ska införa vildsvinskött på menyn i sina kök 
minst en gång per månad. Region Kalmar län ska även verka för att länets 
kommuner regelbundet ska servera vildsvinskött i sina kök.

Yttrande
Kostverksamheten inom Region Kalmar län, och tidigare landstinget, har i 
flera år arbetat med att öka andelen svenskt kött som används i den dagliga 
restaurangverksamheten. Samtidigt som verksamheten också arbetat med att 
minska den totala andelen kött, för att bidra till de högt satta miljömål som 
finns inom regionen/landstinget.
Inom de närmaste åren kan vildsvinskött bli mer vanligt i offentliga kök, då 
regeringen har gett i uppdrag till Livsmedelsverket att lämna förslag på 
förenklat förfarande för avsättning av vildsvinskött på marknaden. 
Uppdraget ska vara färdigt till 30 november 2019. En förenkling borde 
innebära bättre tillgång och bättre priser. 
I dagsläget saknar Region Kalmar län avtal med leverantör som kan 
tillhandahålla färskt vildsvinskött. Det finns fruset vildsvinskött att tillgå från 
regionens leverantörer av fruset kött. Priset är högre än för de köttslag 
regionen använder idag, vilket innebär en högre portionskostnad. Utbudet är 
också begränsat avseende mängder och styckningsdetaljer, vilket också 
påverkar pris och kvalitet.
Region Kalmar län kommer att prova vildsvinskött på menyn vid några 
serveringar i höst, med hjälp av de undantag som finns inom lagen om 
offentlig upphandling (LOU).
Totalt serverar länets tre sjukhus varje dag 1400 luncher till patienter och 
restauranggäster samt 600 middagar till patienter, vilket endast är en bråkdel 
av alla offentliga måltider som serveras i Kalmar län varje dag. Regionen har 
inte några möjligheter att verka för att länets kommuner ska införa 
vildsvinskött på sina menyer.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
2. Motion - Inför vildsvinskött på menyn.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-06

Ärendenummer 
RS 2019/286

Regionservice Regionfullmäktige

Motion - Inför vildsvinskött på menyn

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion Inför vildsvinskött på menyn med 
redovisat yttrande.

Bakgrund
I motion Inför vildsvinskött på menyn föreslår Pär-Gustav Johansson (M) att 
Region Kalmar län omgående ska införa vildsvinskött på menyn i sina kök 
minst en gång per månad. Region Kalmar län ska även verka för att länets 
kommuner regelbundet ska servera vildsvinskött i sina kök.

Yttrande
Kostverksamheten inom Region Kalmar län, och tidigare landstinget, har i 
flera år arbetat med att öka andelen svenskt kött som används i den dagliga 
restaurangverksamheten. Samtidigt som verksamheten också arbetat med att 
minska den totala andelen kött, för att bidra till de högt satta miljömål som 
finns inom regionen/landstinget.
Inom de närmaste åren kan vildsvinskött bli mer vanligt i offentliga kök, då 
regeringen har gett i uppdrag till Livsmedelsverket att lämna förslag på 
förenklat förfarande för avsättning av vildsvinskött på marknaden. 
Uppdraget ska vara färdigt till 30 november 2019. En förenkling borde 
innebära bättre tillgång och bättre priser. 
I dagsläget saknar Region Kalmar län avtal med leverantör som kan 
tillhandahålla färskt vildsvinskött. Det finns fruset vildsvinskött att tillgå från 
regionens leverantörer av fruset kött. Priset är högre än för de köttslag 
regionen använder idag, vilket innebär en högre portionskostnad. Utbudet är 
också begränsat avseende mängder och styckningsdetaljer, vilket också 
påverkar pris och kvalitet.
Region Kalmar län kommer att prova vildsvinskött på menyn vid några 
serveringar i höst, med hjälp av de undantag som finns inom lagen om 
offentlig upphandling (LOU).
Totalt serverar länets tre sjukhus varje dag 1400 luncher till patienter och 
restauranggäster samt 600 middagar till patienter, vilket endast är en bråkdel 
av alla offentliga måltider som serveras i Kalmar län varje dag. Regionen har 
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inte några möjligheter att verka för att länets kommuner ska införa 
vildsvinskött på sina menyer.

Christer Holmgren
tf. förvaltningschef, Regionservice

Åsa Andersson
basenhetschef, Kost och lokalvård

Bilaga
Motion – Inför vildsvinskött på menyn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 146 Ärendenummer RS 2019/500

Motion - Avskaffa New Public Management

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Avskaffa New Public Management 
med hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region 
Kalmar län ska påbörja ett systemskifte från NPM till Tillits- och 
kunskapsstyrning. Vidare föreslås att byråkratin skall ersättas med 
demokratiska processer samt att konkurrens och dyra upphandlingar ersätts 
med samarbete och verksamhet i egen regi.

Yttrande
Tillitsdelegationen definierade i sitt huvudbetänkande (”Med tillit växer 
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” 
SOU 2018:47) tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och 
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där 
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att 
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.
Det finns olika sätt att definiera tillitsbaserad styrning och ledning, det finns 
inget rätt eller fel. Att man talar om både styrning och ledning beror på att de 
inte bara ser tillit som en fråga om styrning, utan lika mycket som en fråga 
om kultur och arbetssätt (Bringselius 2017; 2018). Tillitsdelegationen menar 
att en tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter en förskjutning av fokus 
från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och 
ledarskap.
I forskningen lyfts tillit fram som en av tre styrprinciper i organisationer. 
Traditionellt har man använt marknad (konkurrens) eller hierarki (auktoritet, 
reglering) som principer för att styra prestationer. Tillit kan förstås som en 
tredje styrprincip, där samarbete är grunden och den professionella 
kunskapen central. Samtliga tre styrprinciper behövs och de behöver 
balanseras mot varandra.
Det finns ingen forskning om tillit som förespråkar laissez-faire, utan tilliten 
måste alltid kombineras med viss kontroll. Det krävs också för att vårt 
demokratiska ansvarsutkrävande skall fungera.
Region Kalmar län, och tidigare som landstinget i Kalmar län, har under 
flera år arbetat med att förenkla styrningen genom att exempelvis eftersträva 
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-21

få regionövergripande mål samt samla samtliga strategiska planer i en 
regionövergripande plan istället för flera enskilda planer. Regionen har också 
arbetat aktivt med att lyfta värderingar genom ”varje-dag berättelser” samt 
samtliga medarbetares delaktighet genom utvecklingsarbetet i ”varje-dag lite 
bättre”. Båda dessa delar har väckt nationellt intresse och landstinget i 
Kalmar län bjöds in som en av tolv försöksverksamheter i tillitsdelegationens 
arbete (Styra och leda med tillit Forskning och praktik SOU 2018_38) just 
därför att organisationen ansågs ligga långt framme i nationell jämförelse. I 
delegationens huvudbetänkande lyfts även landstinget i Kalmar län som ett 
gott exempel när det gäller tillit i offentlig verksamhet, även om 
utvecklingsområden finns.
”De forskare som har följt verksamheteten visar att arbetet i landstinget i 
Kalmar län till stor del präglas av tillitsfulla relationer och att värdegrund 
och processer för systematiskt kvalitetsarbete är spridda i organisationen. 
På många sätt kan landstingets arbete tjäna som förebild för andra som vill 
ställa om till ett mer tillitscentrerat styrningssätt” (utdrag från SOU 
2018:47)
Således kan man sammanfatta att det i forskningen lyfts att det gäller att hitta 
rätt balans mellan tillit och de andra styrprinciperna och inte att ersätta en 
princip med något annat. Region Kalmar län ligger långt fram i sitt arbete 
med att balansera tillit i förhållande till marknad (konkurrens) eller hierarki 
(auktoritet, reglering), och lyfts som ett gott exempel i tillitsdelegationens 
slutbetänkande. Eftersom det både handlar om styrning samt kultur och 
arbetssätt kommer regionens arbete med tillit att fortsätta exempelvis genom 
ledarskapsstrategin, bättre resursutnyttjande, rätt använd kompetens samt 
förenklingar inom styrningen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
2. Motion – Avskaffa New Public Management.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-06

Ärendenummer 
RS 2019/500

Regionstab
Regionstab Lärande och Förnyelse

Regionfullmäktige

Motion - Avskaffa New Public Management

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Avskaffa New Public Management 
med hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region 
Kalmar län ska påbörja ett systemskifte från NPM till Tillits- och 
kunskapsstyrning. Vidare föreslås att byråkratin skall ersättas med 
demokratiska processer samt att konkurrens och dyra upphandlingar ersätts 
med samarbete och verksamhet i egen regi.

Yttrande
Tillitsdelegationen definierade i sitt huvudbetänkande (”Med tillit växer 
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” 
SOU 2018:47) tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och 
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där 
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att 
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.
Det finns olika sätt att definiera tillitsbaserad styrning och ledning, det finns 
inget rätt eller fel. Att man talar om både styrning och ledning beror på att de 
inte bara ser tillit som en fråga om styrning, utan lika mycket som en fråga 
om kultur och arbetssätt (Bringselius 2017; 2018). Tillitsdelegationen menar 
att en tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter en förskjutning av fokus 
från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och 
ledarskap.
I forskningen lyfts tillit fram som en av tre styrprinciper i organisationer. 
Traditionellt har man använt marknad (konkurrens) eller hierarki (auktoritet, 
reglering) som principer för att styra prestationer. Tillit kan förstås som en 
tredje styrprincip, där samarbete är grunden och den professionella 
kunskapen central. Samtliga tre styrprinciper behövs och de behöver 
balanseras mot varandra.

32



Region Kalmar län
Datum
2019-08-06

Sida
2 (2)

Det finns ingen forskning om tillit som förespråkar laissez-faire, utan tilliten 
måste alltid kombineras med viss kontroll. Det krävs också för att vårt 
demokratiska ansvarsutkrävande skall fungera.
Region Kalmar län, och tidigare som landstinget i Kalmar län, har under 
flera år arbetat med att förenkla styrningen genom att exempelvis eftersträva 
få regionövergripande mål samt samla samtliga strategiska planer i en 
regionövergripande plan istället för flera enskilda planer. Regionen har också 
arbetat aktivt med att lyfta värderingar genom ”varje-dag berättelser” samt 
samtliga medarbetares delaktighet genom utvecklingsarbetet i ”varje-dag lite 
bättre”. Båda dessa delar har väckt nationellt intresse och landstinget i 
Kalmar län bjöds in som en av tolv försöksverksamheter i tillitsdelegationens 
arbete (Styra och leda med tillit Forskning och praktik SOU 2018_38) just 
därför att organisationen ansågs ligga långt framme i nationell jämförelse. I 
delegationens huvudbetänkande lyfts även landstinget i Kalmar län som ett 
gott exempel när det gäller tillit i offentlig verksamhet, även om 
utvecklingsområden finns.
”De forskare som har följt verksamheteten visar att arbetet i landstinget i Kalmar 
län till stor del präglas av tillitsfulla relationer och att värdegrund och processer 
för systematiskt kvalitetsarbete är spridda i organisationen. På många sätt kan 
landstingets arbete tjäna som förebild för andra som vill ställa om till ett mer 
tillitscentrerat styrningssätt” (utdrag från SOU 2018:47)

Således kan man sammanfatta att det i forskningen lyfts att det gäller att hitta 
rätt balans mellan tillit och de andra styrprinciperna och inte att ersätta en 
princip med något annat. Region Kalmar län ligger långt fram i sitt arbete 
med att balansera tillit i förhållande till marknad (konkurrens) eller hierarki 
(auktoritet, reglering), och lyfts som ett gott exempel i tillitsdelegationens 
slutbetänkande. Eftersom det både handlar om styrning samt kultur och 
arbetssätt kommer regionens arbete med tillit att fortsätta exempelvis genom 
ledarskapsstrategin, bättre resursutnyttjande, rätt använd kompetens samt 
förenklingar inom styrningen.

Magnus Persson
utvecklingsdirektör

Bilaga
Motion - Avskaffa New Public Management.
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Vänsterpartiet

Avskaffa 
New Public Management
Motion från Vänsterpartiet
2019-04-25

I början på 1990-talet infördes inom den offentliga sektorn New Public Management (NPM). 
Tanken bakom NPM är att den offentliga sektorn, genom att så mycket som möjligt efterlikna 
privata företag, ska bli både billigare och bättre. Den ska genomsyras av marknadstänkande, där de 
offentliga tjänsterna ska säljas till kunder under så marknadsliknande förhållanden som möjligt. 
Målet för välfärden är ekonomin, den ska bli effektivare och billigare genom att allt mer likna 
industrins löpande band- produktion. Men det blev inte så. 

Det blev varken bättre eller billigare, snarare tvärtom. Bland orsakerna finns högre kostnader för 
administration, den växer kraftigt eftersom allt måste kontrolleras, detaljstyras och mätas i avsikt 
att hålla de budgetmål som satts. Denna styrning påverkar också kärnpersonalen som får allt 
mindre inflytande över sitt arbete och mindre tid till kärnverksamheten då allt de gör måste 
dokumenteras. Det mätbara prioriteras vilket också påverkar kvalitet. Behoven underställs 
ekonomin och personalen har inte möjlighet att utföra sitt arbete på det ansvarsfulla sätt som krävs 
i bemötandet av människor.

Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar tydligt hur många fler inom 
välfärdssektorn som anställts med administrativa uppgifter medan antalet medarbetare inom 
kärnverksamheten minskat betydligt. New Public Management måste avvecklas.

Det är dags är ändra riktning. Vi måste bygga upp en välfärd där behoven hos våra invånare styr 
vilka insatser som görs. De mätningar som görs måste vara relevanta och leda till förbättringar för 
våra invånare. Dessutom måste medarbetarna inte bara ha ansvar för sitt arbete, utan även kunna 
planera och besluta om vad som ska göras. Den kritik, som allt oftare förs fram om förhållandena 
inom välfärdssektorn, pekar på bristen av tillit till professionerna då de inte får möjlighet att utöva 
sitt yrkeskunnande på bästa sätt. Samtidigt råder det brist på personal i förhållande till den 
arbetsbördan. Detta leder till stress, sjukfrånvaro och uppsägningar.

Det finns många konkreta förslag på mer funktionella och demokratiska styrningsmodeller, bland 
annat har fackförbunden tagit fram ett flertal rapporter med alternativ styrning. Läkarsällskapet har 
fört fram sitt förslag om hur vården skulle kunna styras mer ändamålsenligt och effektivare. 
Tillitsdelegationen har tagit fram en styrning baserad på tillit med fokus på medarbetarnas 
kunskap. Målet är att proffsen inom offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. 
Där en viktig del i uppdraget är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet med invånarna.

Därför yrkar vi:
-att påbörja systemskifte i alla Region Kalmar läns verksamheter från NPM till Tillits- 
och Kunskapsstyrning.

- att byråkratin ersätts med demokratiska processer där förtroendevalda, fackliga 
organisationer, anställda och brukarna är representerade.

- att konkurrens och dyra upphandlingar ersätts med samarbete och verksamhet i egen 
regi.

Linda Fleetwood (V) regionråd i opposition 
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-08-21

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 147 Ärendenummer RS 2019/499

Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart 
arbetsliv

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen Förkortad arbetstid för ett hållbart 
arbetsliv.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om införande av förkortad arbetstid. Enligt motionen ska 
30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön införas på̊ en arbetsplats i 
Region Kalmar län. Implementeringen och resultatet av detta ska utvärderas 
i samarbete med Linnéuniversitetet.

Yttrande
Region Kalmar län har valt att fokusera på hälsosamma arbetstider. Det 
innebär utveckling av schemaläggning och bemanningsstruktur som ger 
återhämtning med god arbetsmiljö för medarbetaren, och också 
tillfredsställer verksamhetens behov.
Detta innebär inte nödvändigtvis arbetstidsförkortning, eftersom behoven, 
situationen och lösningarna ser olika ut för olika verksamheter. Det är alltid 
viktigt att ta hänsyn till perspektiv som patient, verksamhet/process, 
medarbetare och ekonomi. Utifrån samtliga dessa är det inte självklart att 
minskad arbetstid som generell lösning ger den positiva effekt man vill 
åstadkomma.
Inom Region Kalmar län finns projekt med hälsosam schemaläggning inom 
några verksamheter, främst inom dygnet runt-verksamheterna. Arbete pågår 
samtidigt för att skapa bra förutsättningar för att utveckla hälsosamma 
arbetstider för fler verksamheter inom dygnet runt-verksamheterna. Arbetet 
inom området fortsätter, men motionen bör avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
2. Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv.
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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
2019-08-06

Ärendenummer 
RS 2019/499

Regionstab
Regionstab HR

Regionfullmäktige

Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart 
arbetsliv

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen Förkortad arbetstid för ett hållbart 
arbetsliv.

Bakgrund
Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om införande av förkortad arbetstid. Enligt motionen ska 
30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön införas på̊ en arbetsplats i 
Region Kalmar län. Implementeringen och resultatet av detta ska utvärderas 
i samarbete med Linnéuniversitetet.

Yttrande
Region Kalmar län har valt att fokusera på hälsosamma arbetstider. Det 
innebär utveckling av schemaläggning och bemanningsstruktur som ger 
återhämtning med god arbetsmiljö för medarbetaren, och också 
tillfredsställer verksamhetens behov.
Detta innebär inte nödvändigtvis arbetstidsförkortning, eftersom behoven, 
situationen och lösningarna ser olika ut för olika verksamheter. Det är alltid 
viktigt att ta hänsyn till perspektiv som patient, verksamhet/process, 
medarbetare och ekonomi. Utifrån samtliga dessa är det inte självklart att 
minskad arbetstid som generell lösning ger den positiva effekt man vill 
åstadkomma.
Inom Region Kalmar län finns projekt med hälsosam schemaläggning inom 
några verksamheter, främst inom dygnet runt-verksamheterna. Arbete pågår 
samtidigt för att skapa bra förutsättningar för att utveckla hälsosamma 
arbetstider för fler verksamheter inom dygnet runt-verksamheterna. Arbetet 
inom området fortsätter, men motionen bör avslås.

Helen Persson
HR-direktör
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Region Kalmar län
Datum
2019-08-06

Sida
2 (2)

Bilaga
Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv
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Vänsterpartiet

Inled förkortad arbetstid - för 
ett hållbart arbetsliv

Motion från Vänsterpartiet
2019-0

Arbetsbelastning, arbetsmiljön och organisationsstrukturen är avgörande för medarbetares 
möjlighet till inflytande över sitt arbete. Det är brister dessa som anges som orsaker till 
att fler söker sig bort från sjukvården. Ytterligare en effekt av detta är att antalet 
sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress är allt för många, särskilt hos kvinnor. 
För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara 
behandla symptomen.

Inom sjukvården lyfter medarbetarna själva att förutom högre lön så skulle kortare 
arbetstid vara en väg mot en mer hållbar arbetsmiljö. Även våra olika fackförbund ser 
positivt på en förkortat arbetstid, med bibehållen lön.

Vänsterpartiet vill se att Region Kalmar län inleder resan mot 30 timmars arbetsvecka. 
Detta vill vi göra genom att börja på de arbetsplatser som är svårrekryterade, hårdast 
drabbade av sjukskrivningar och har hög personalomsättning. Arbetstidsförkortning är en 
långsiktig lösning som är bra för alla. Runt om i Sverige ser vi hur försök med 
arbetstidsförkortning leder till strålande resultat såsom lägre sjukskrivningstal, högre 
kapacitet på tex operationsavdelningar, lättrekryterat  och en högre trivsel bland 
medarbetarna.

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi 
idag rikare och mer produktiva än år 1971 då beslutet om 40-timmarsvecka fattades i 
riksdagen. Det är hög tid att ta nästa steg. Det är hög tid att satsa på medarbetare och ge 
dem förutsättningar att måbra samtidigt som de fortsätter att utföra ett fantastiskt jobb.

Vänsterpartiet yrkar på:
- Att inleda arbetet med att förkorta arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka med 

bibehållen lön på en arbetsplats i Region Kalmar län.
- Att utvärdera implementering och resultat i samarbete med Linnéuniversitet.

Linda Fleetwood (V) regionråd i opposition 
Jonny Andersson, ledamot i regionfullmäktige
Vänsterpartiet Region Kalmar län
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