
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-04

Regionstyrelsen

Tid och plats 09:30-15.15, Odlingen, Strömgatan 13, Kalmar
Beslutande Anders Henriksson (S), ordförande

Malin Sjölander (M), vice ordförande, §§ 136-157
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Pierre Edström (L)
Yvonne Hagberg (S)
Angelica Katsanidou (S), §§ 136-158
Peter Vretlund (S), §§ 136-158
Christel Alvarsson (C)
Lennart Hellström (M), §§ 136-157
Jimmy Loord (KD)
Chatrine Pålsson (KD), ersättare för Anders Andersson (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Carl Dahlin (M), ersättare för Malin Sjölander (M) §§ 158-173
Eric Dicksson (KD), ersättare för Lennart Hellström (M) §§ 158
Karin Helmersson (C), ersättare för Lennart Hellström (M) §§ 159-173
Malin Anell (S), ersättare för Angelica Katsanidou (S) §§ 159-173
Jonas Hellberg (S), ersättare för Peter Vretlund (S) §§ 159-173

Ej tjänstgörande ersättare Malin Anell (S), §§ 136-158
Jonas Hellberg (S), §§ 136-158
Henrik Nilsson Bokor (S)
Gunilla Johansson (S)
Karin Helmersson (C), §§ 136-158
Anette Rogö (C)
Johanna Wyckman (L)
Carl Dahlin (M), §§ 136-157
Kaj Holst (M), §§ 136-157
Eric Dicksson (KD), §§ 136-157
Claus Zaar (SD)
Sara Kånåhols (V)

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, § 138
Sofia Hartz, planeringsdirektör, § 138
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, § 138-139
Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör, § 138-139
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 138-139
Liselotte Hinsegård Heiding, tandvårdschef, § 138
Helen Persson, HR-direktör, § 139
Lars Mattsson, ekonomidirektör, § 140
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, § 141
Marie Gruvhammar, Arbetsmiljöverket, § 158
Eva-Lena Andersson, Arbetsmiljöverket, § 158
Johan Jarl, regionsekreterare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 136-173

Ordförande Anders Henriksson

Justerare Chatrine Pålsson Ahlgren

Sekreterare Johan Jarl

1ProSale Signing Referensnummer: 761983



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 136

Godkännande av dagordning

Beslut
Regionstyrelsen godkänner dagordningen enligt ordförandes förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 137 

Val av justerare

Beslut
Regionstyrelsen utser Chatrine Pålsson-Ahlgren (KD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 138 

Informationsärende - Sveriges bästa kvalitet, säkerhet 
och tillgänglighet

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Information om kvalitet, säkerhet och tillgänglighet i Region Kalmar län 
redovisas, bland annat:

Uppföljning av antalet utskrivningsklara dagar i vården
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Lagens syfte är att skapa en trygg, säker och 
smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Uppföljning av 
efterlevnaden av lagen redovisas för juli 2019. Sammanfattningsvis har de 
utskrivningsklara dagarna minskat. Resultatet är särskilt bra inom psykiatrin.

1177 Vårdguiden på telefon
Region Kalmar län ingår sedan en tid i en nationell samverkan för 
gemensamt besvarande av samtal till 1177 Vårdguiden under delar av 
dygnet. Från den 1 september utökas samverkan till samtal dygnet runt, 
vilket bedöms öka tillgängligheten framförallt under helger.

Tillgänglighet inom psykiatrin
Uppföljning av tillgängligheten inom psykiatrin för juli 2019 redovisas. 
Barn- och ungdomspsykiatrin nådde inte målet att 90 procent ska få tid inom 
30 dagar, varken för besök eller behandling. 58 procent fick tid till första 
besök och 67 procent behandling/uppföljande utredning inom tidsramen.
Inom vuxenpsykiatrin fick 84 procent tid till första besök inom 60 dagar och 
92 procent inom 90 dagar.76 procent fick tid till återbesök inom 30 dagar.
Lägesrapport för pågående åtgärder för att förbättra tillgängligheten 
redovisas, bland annat rekrytering av koordinator till BUP och genom arbete 
med verktyget BCFPI.

Kriterier för Kömiljarden
Sveriges kommuner och landsting ingick i juni 2019 en överenskommelse 
med staten om införande av en uppdaterad kömiljard, som omfattar totalt 1,6 
miljarder kronor i stimulansmedel till regionerna. Syftet är att stimulera 
arbetet med att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården samt att 
utveckla uppföljningen av väntetider.
1280 miljoner kronor fördelas enligt en prestationsmodell och 320 miljoner 
efter befolkningsmängden i respektive region.
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För att ta del av prestationsmedlen ska regionerna kunna påvisa en 
förbättring av andelen väntande inom 90 dagar för september, oktober och 
november 2019, jämfört med samma månader 2018, eller kunna visa att 
andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 71 procent.

Vårdprogram för kallelser inom tandvården
Arbete pågår för att öka tillgängligheten inom tandvården genom kallelser 
till undersökning genom vårdprogram, där undersökningsintervallen baseras 
på indelning i riskgrupper utifrån risken för sjukdomsutveckling.
---

Föredragande
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 139

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Information om uppföljning av arbetet för oberoende av inhyrd personal 
redovisas.
För första gången sedan en längre period redovisas en minskning av 
kostnaden för inhyrd personal, som uppgår till 0,3 procent. Minskningen 
återfinns inom psykiatrin, medan den somatiska vården fortfarande uppvisar 
en ökning. Primärvårdens kostnad är i nivå med föregående år.
Behovet av inhyrd personal ökar fortfarande inom kategorin sjuksköterskor, 
medan läkarna visar en minskning.
---

Föredragande
Helen Persson, HR-direktör
Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 140

Informationsärende - God ekonomisk hushållning

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Månadsrapporten för juli månad visar ett prognostiserat resultat på -46 
miljoner kronor för 2019. Detta är en förbättring med 14 miljoner kronor 
jämfört med föregående prognos efter april, främst beroende på den senaste 
skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Nettokostnadsutvecklingen var hög i början av 2019, men visar därefter en 
sjunkande trend. Efter sju månader uppgår den till 5 procent, vilket 
fortfarande är relativt högt. Det pågår en rad åtgärder på både kort och lång 
sikt för att dämpa nettokostnadsutvecklingen, och beräknas ge effekt i 
förvaltningarnas prognoser. Samtliga vårdförvaltningar prognostiserar ett 
förbättrat budgetutfall jämfört med 2018.

Protokollsanteckning
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning:
”Med tanke på den fortsatt oroväckande ekonomiska utvecklingen anser vi 
att följande åtgärder behöver vidtas:
Regiondirektören behöver omedelbart få uppdraget att redovisa en skriftlig 
åtgärdsplan för budget i balans 2019, där även planerade effekter redovisas, 
samt att en fördjupad redovisning sker snarast.
Regiondirektören måste få i uppdrag att se över budgetprocessen så att beslut 
om budget fattas tidigare på året så att de uppdrag, som efter förankring på 
politisk nivå, på allvar kan arbetas in och prioriteras av verksamheten. 
Regiondirektören och ekonomidirektören måste få i uppdrag att se över och 
utveckla månadsrapporteringen till styrelsen och att denna även innefattar 
beslut på kommande åtgärder, redovisning av de åtgärder som gjorts och de 
effekter för patienter, personal och ekonomi som kan följa på de planerade 
åtgärderna. 
En politisk styrgrupp ska utses som kan arbeta fördjupat med ekonomin tills 
regionen åter har en budget i balans.”
---

Föredragande
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Handlingar
Månadsrapport efter juli med prognos för bokslut 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 141

Informationsärende - Stärkt innovationsförmåga och 
ökad förnyelse i Kalmar län

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Information redovisas om Brysselkontoret Småland-Blekinge-Halland South 
Sweden. Kontoret är ett samarbete mellan Region Halland, Region 
Kronoberg, Region Jönköping län, Region Kalmar län, Region Blekinge, 
Jönköping University och Linnéuniversitetet. Samarbetets övergripande mål 
är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i 
Europeiska unionen och underlätta samverkan mellan parterna.
Kontorets uppgifter är bland annat intressebevakning och påverkansarbete i 
frågor som ägarna identifierat som viktiga, service till medlemmarna besök i 
regionerna, informerar och tar emot studiebesök, kontaktskapande, 
kunskapshöjande insatser och marknadsföring.
---

Föredragande
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 142

Informationsärende - Uppföljning av sommaren 2019

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Uppföljning av sommarperioden i hälso- och sjukvården redovisas. Alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har varit igång som 
planerat, även förlossningen i Västervik och akuten i Oskarshamn.
Tillgången på vårdplatser har varit relativt god. Beläggningen har dock varit 
hög på medicinklinikerna, och särskilt i Kalmar. Trots detta har antalet 
utlokaliserade patienter varit få. Medicinkliniken i Kalmar har haft 1300 
vårdtillfällen mellan juni-augusti, och under denna period utlokaliserat 
patienter vid åtta tillfällen.
Antalet som sökt vård på akutmottagningarna i Oskarshamn, Kalmar och 
Västervik är i stort sett samma som 2018. Siffran har varit marginellt lägre i 
Oskarshamn och Kalmar och marginellt högre i Västervik.
Hälsocentralernas telefonrådgivning har tagit emot drygt 55 000 samtal 
under juli, vilket är ungefär samma nivå som 2018. Även besöken till läkare 
inom primärvården har legat på samma nivå som för 2018.
---

Föredragande
Ingeborg Eriksson, regiondirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 143 Ärendenummer RS 2019/50

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
för åren 2019-2021

Beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.

Bakgrund
I förteckning (daterad den 4 september 2019) redovisas uppdrag från 
regionplanen för åren 2019-2021.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:

- 19/21 - Redovisa en handlingsplan för hur den akutkirurgiska 
kompetensen långsiktigt ska säkras och utvecklas vid Västerviks 
sjukhus.
Uppdraget flyttas till december 2019.

- 19/22 – Utreda förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt 
med psykiatrisk akutbil.
Uppdraget flyttas till oktober 2019.

- 19/02 – Utreda förutsättningar för införa vårdval vid utprovning av 
hörapparat.
Uppdraget flyttas till december 2019.

- 19/23 – Redovisa ett reviderat program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2019-2022.
Uppdraget flyttas till februari 2020.

- 19/07 Utreda en länsgemensam finansieringsmodell för att påskynda 
utbyggnaden av bredband i länet.
Uppdraget flyttas till juni 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2019.
2. Uppdragslista daterad den 4 september 2019.
3. Protokollsutdrag från RSAU § 130/2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 144 Ärendenummer RS 2017/15

Uppdrag 17/06 - Utred möjligheterna runt självvald 
inläggning gällande patienter med självskadebeteende

Beslut
Regionstyrelsen godkänner återredovisning av uppdrag 17/06 – Utreda 
möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller patienter med 
självskadebeteende.
Slutlig återredovisning görs senast vid regionstyrelsen i september 2020.

Bakgrund
I landstingsplan 2017-2019 lämnades ett uppdrag till landstingsdirektören att 
utreda möjligheterna kring självvald inläggning för patienter med 
självskadebeteende.
Uppdraget slutredovisades för landstingsstyrelsen hösten 2017. 
Psykiatriförvaltningens utredning visade att erfarenheter från andra landsting 
och regioner tyder på att metoden är trygghetsskapande samt förebygger 
självskadebeteende och långvariga inläggningar. Psykiatriförvaltningen 
föreslog därför landstingsstyrelsen att gå vidare med ett pilotprojekt vid en 
av psykiatrins vårdavdelningar. Landstingsstyrelsen godkände 
slutredovisningen av uppdraget och beslutade att det planerade pilotprojektet 
ska återredovisas till landstingsstyrelsen.
Projektorganisation och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och 
projektledare har etablerats. Utbildning har genomförts och erforderliga 
rutinbeskrivningar har utarbetats eller inhämtats från annan region och 
lokalanpassats. Ett vårdrum har anpassats och utrustats och står klart och 
används sedan hösten 2018.

Nuläge
Förberedelsearbetet och starten av pilotprojektet blev av olika skäl försenat. 
Den pilot som nu startat sker samverkan mellan Valnötsträdets 
behandlingsenhet och en vårdavdelning i Kalmar. Hittills har vården 
upprättat sex överenskommelser för patienter med självskadebeteende, vilka 
nyttjats för inläggning vid fyra tillfällen.
Utifrån studiens resultat och om en breddning förordas skall den innehålla en 
beskrivning av behövliga aktiviteter, kostnader samt en tidsplan för 
breddning.

Planering
Eftersom projektet försenats har projekttiden justerats till att omfatta hela 
2019. Efter projektets slut kommer analys och utvärdering att göras under 
våren 2020. Slutlig återredovisning ska ske senast september 2020.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 131/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 145 Ärendenummer RS 2019/44

Uppdrag från RS 6 februari 2019 - Behov av förstärkt 
MR-kapacitet

Beslut
Regionstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdraget.

Bakgrund
Regionstyrelsen gav vid sitt möte i februari 2019 (§ 20) uppdraget att i 
september 2019 återredovisa planeringen för att placera en MR-kamera på 
Oskarshamns sjukhus.

Nuläge
Magnetresonanstomografi (MR) är en teknik för att skapa bilder av hur 
kroppen ser ut inuti med hjälp av ett starkt magnetfält. Styrkan på 
magnetfältet mäts i enheten tesla och avgör vilka typer av undersökningar 
som kan göras. 
Idag finns fyra MR-kameror vid de radiologiska klinikerna i Region Kalmar 
län. Länssjukhuset i Kalmar har en 1,5-tesla och en 3-tesla-kamera, 
Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus har en 1,5-tesla-kamera 
vardera. 

Ökad efterfrågan
MR-teknologin har flera fördelar – utöver bilddiagnostik av väldigt hög 
kvalitet så är metoden så vitt man vet helt utan biverkningar, man utsätts 
exempelvis inte för någon joniserande strålning. Detta tillsammans med 
teknisk och medicinsk utveckling, där MR utgör en del i utredningen av allt 
fler tillstånd både akut och elektivt, har lett till en kraftig ökning av antalet 
utförda undersökningar. Som ett exempel kan nämnas att mellan åren 2012 
och 2018 ökade antalet utförda undersökningar i länet från 11 198 till 15 
267. 
Den ökande efterfrågan har hittills kunnat hanteras genom ett mer effektivt 
nyttjande av befintliga maskiner, men vi ser nu att vi börjar närma oss slutet 
på den möjligheten.
För närvarande ser vi dessutom en stark ökning av behovet av 
undersökningar som inte kan vänta, framför allt akuta undersökningar vid 
exempelvis stroke samt cancerutredningar där MR väntas bli en 
förstahandsmetod inom en snar framtid, framför allt vid 
prostatacancerutredning. Här ser vi ett ökat behov av undersökningar med en 
3-tesla-kamera, vilket ju i dagsläget bara finns i Kalmar. Detta leder till 
långa resor alternativt att man tvingas avstå från undersökningar som det 
egentligen finns indikation för att genomföra. 
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Förstärkt kapacitet
Allt detta sammantaget gör att produktionen från fyra MR-kameror inte 
längre kan hålla jämna steg med efterfrågan. För att möta efterfrågan bör 
MR-kapaciteten stärkas, på sikt sannolikt på alla tre sjukhusen men i första 
hand i mellersta och norra länsdelen. Utbygganden bör ske stegvis med en 3-
tesla-kamera i ett första skede. 
Byggtekniskt är det lättast att placera en ny kamera vid Oskarshamns 
sjukhus. Förvaltningen har därför tillsammans med regionfastigheter tagit 
fram en plan för hur detta skulle kunna ske i samband med andra 
lokalmässiga förändringar som är nödvändiga där. 
En grundplanering finns också för att kunna förstärka kapaciteten även vid 
Västerviks sjukhus, men de lokalmässiga förutsättningarna där gör att det 
kommer att ta längre tid innan en ny kamera kan tas i bruk. 
De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en förstärkt kapacitet 
kommer att arbetas in i regionplanen för 2020–2022.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 132/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2019.
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 20/2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 146 Ärendenummer RS 2019/606

Riktlinje för möten och resor inom Region Kalmar län

Beslut
Regionstyrelsen antar reviderad Riktlinje för möten och resor, att gälla från 
och med den 1 oktober 2019.

Bakgrund
Idag gällande Riktlinje för resor beslutades av landstingsstyrelsen 2008. En 
breddning och översyn av riktlinjen är nödvändig utifrån att vårt sätt att resa 
är starkt förknippat med vår möteskultur, därför omfattar även den 
reviderade riktlinjen möten. Vidare har möjligheten och användningen av 
digitala mötesformer ökat markant vilket medför att förutsättningarna för det 
fysiska mötet i större utsträckning bör ifrågasättas.
Riktlinjen syftar till att än mer sträva mot det hållbara resandet (ekonomiskt, 
arbetsmiljömässigt och miljömässigt) där prioriteringsordningen för färdsätt 
förtydligats för att i första hand träffas via video om möjligt. Därefter ska 
färdsätt väljas utifrån minsta möjliga klimatpåverkan. Verktyg för 
samåkning och övergång till Regionbilar är även nya inslag i denna riktlinje 
jämfört med tidigare version.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 133/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2019.
3. Riktlinje för möten och resor i Region Kronoberg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 147 Ärendenummer RS 2019/737

Almi Företagspartner - ägaranvisning och finansiering 
m.m. 2020

Beslut
Regionstyrelsen antar

- Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Kalmar län AB (bilaga 3).
- Målstruktur för verksamhetsåret 2019 (bilaga 4).
- Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 

2020 (bilaga 5).

Bakgrund
Företrädare för Almi moderbolag har tillsammans med regionala 
utvecklingsförvaltningen gemensamt arbetet fram ett förslag till 
ägaranvisningar för Almi Kalmar län 2020, se bilaga 1 och 1b. I de aktuella 
anvisningarna återfinns inga större förändringar sedan innevarande år. Under 
rubriken särskilda satsningar återfinns de regionala prioriteringar som är 
aktuella även för kommande år. 
I underlaget ingår också förslag till anslag för 2020 enligt samma nivå som 
föregående år. Det totala anslaget från Region Kalmar län är på 6,6 miljoner 
kronor. Enligt regionplan 2019-2021 anslås 5,6 miljoner kronor till Almi. 
Därutöver kommer beslut för särskilda insatser för tillväxt tas för ca en 
miljon kronor från regionala utvecklingsmedel, så kallade 1.1 medel. Detta 
följer tidigare års princip.

Överläggningar
Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta (förslaget 
redovisas i sin helhet i protokollsbilaga 1, i slutet av protokollet):

- att, i förslaget till ägaranvisning, bisatsen ”, samt kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund.” i femte stycket under punkt 1 i 
stryks.

- att, i förslaget till målbilaga, bisatsen ”, kvinnors företagande och 
företagare med utländsk bakgrund.” under rubriken ”Målområde 
Uppdraget” stryks.

- att, i förslaget till målbilaga, punkt 2 ”Mål Index Fokusgrupper” 
stryks helt.

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser att skrivningarna om att särbehandla kvinnor 
och personer med utländsk bakgrund är att betrakta som ren strukturell 
diskriminering på både kön och ursprung. Sverigedemokraterna anser att 
kvinnor och personer med utländsk bakgrund är precis lika duktiga på att 
komma på affärsidéer, och få finansiering för dessa, som resten av 
medborgarna.”

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 134/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 juli 2019.
3. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB.
4. Bilaga 1 till ägaranvisning: Målstruktur för verksamhetsåret 2019, 

Affärsområde Företagspartner.
5. Bilaga 2 till ägaranvisning: Överenskommelse mellan ägare om 

finansiering av verksamheten 2020
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Regionstyrelsen

§ 148 Ärendenummer RS 2019/588

Remiss - Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 
2019:20)

Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på slutbetänkandet 
Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkande Stärkt 
kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Utredningen föreslår hur 
yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i 
hälso- och sjukvården och omsorgen.
I utredningens kartläggning har det visat sig finnas brister i kompetensen hos 
yrkesgruppen, vilket har en effekt på utförandet i arbetsuppgifterna. 
Utredningen fann också stor variation i kursinnehåll och utbildningslängd på 
vuxenutbildningar, vilket flertalet befintliga medarbetare i Sverige har gått. 
Den som har undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens samt 
uppfyller språkkraven ska, efter ansökan hos Socialstyrelsen, få bevis om rätt 
att använda yrkestiteln undersköterska, så kallad skyddad yrkestitel, enligt 
utredningens förslag.
Region Kalmar län ställer sig bakom utredningens förslag vad gäller 
språkkrav och skyddad yrkestitel. Skyddad yrkestitel kan vara en del i att 
säkerställa att de undersköterskor som utexaminerats har fullgjort de krav 
Socialstyrelsen ställer. Region Kalmar län bedömer att det över tid kommer 
att gagna patienter, arbetsgivare och den enskilda undersköterskan. En 
skyddad yrkestitel för undersköterska kommer att stärka och tydliggöra 
förväntningar på yrkesrollen.
Region Kalmar län vill också framhålla att det är viktigt att Skolverkets 
utredning i urval av kurser och utbildningsupplägg överensstämmer med 
verksamheternas behov inom hälso och sjukvård – både för landsting och 
kommun. Utbildad personal är en viktig målsättning inom all vård och 
omsorg – inte bara landstingsvården - och är en kvalitetshöjning för våra 
medborgare – både nationellt och regionalt.

Överläggningar
Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta (förslaget 
redovisas i sin helhet i protokollsbilaga 2, i slutet av protokollet):

- att det i Region Kalmar läns yttrande till Socialdepartementet 
framgår att förmågan att tala och förstå svenska är en förutsättning 
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för att en elev både ska kunna tillgodogöra sig en utbildning och för 
mötet med patienter/brukare, och inte, som nu står i yttrandet, ”bör 
vara en förutsättning”.

Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskott förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 135/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2019.
3. Stärkt kompetens i vård och omsorg – betänkande av Utredningen 

regleringen av yrket sjuksköterska.
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Regionstyrelsen

§ 149 Ärendenummer RS 2019/54

Val av auktoriserad revisor för Stiftelsen Alvar och 
Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka

Beslut
Regionstyrelsen utser Björn Bergljung, PwC, till auktoriserad revisor för 
Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka för 2019.

Bakgrund
Enligt stadgarna för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt 
sjuka ska Region Kalmar län årligen utse en auktoriserad revisor för 
stiftelsen.
Region Kalmar läns revisorer har föreslagit inför regionstyrelsens möte att 
Björn Bergljung, PwC, utses till auktoriserad revisor.

Handlingar
Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 136/2019.
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Regionstyrelsen

§ 150 Ärendenummer RS 2019/54

Val av auktoriserad revisor för Uddenberg-Nordingska 
stiftelsen 2019

Beslut
Regionstyrelsen utser Björn Bergljung, PwC, till auktoriserad revisor för 
Uddenberg-Nordingska stiftelsen för 2019, med Robin Furuhammar, PwC, 
som ersättare.

Bakgrund
Regionstyrelsen ska utse en auktoriserad revisor samt en ersättare för 
granskning av Uddenberg-Nordingska stiftelsen för 2019.
Region Kalmar läns revisorer har föreslagit att Björn Bergljung, PwC, utses 
till auktoriserad revisor, med Robin Furuhammar, PwC, som ersättare

Handlingar
Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 137/2019.
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Regionstyrelsen

§ 151 Ärendenummer RS 2019/627

Rekommendationer gällande digitala vårdkontakter 
(Sveriges Kommuner och Landsting)

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att tillämpa och följa Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendationer om kriterier för ersättningsberättad digital 
vårdkontakt samt rekommendationer kring medicinsk service och 
högkostnadsskydd.

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har beslutat om en 
rekommendation till regionerna angående justering av de gemensamma 
utomlänsersättningarna för digitala vårdtjänster inom primärvården. Dessa 
justeringar görs i regionavtalets prislista och antas av Samverkansnämnden i 
sydöstra sjukvårdsregionen.
I samband med denna rekommendation meddelar SKL:s styrelse även 
rekommendation om kriterier för att en digital vårdkontakt ska vara 
ersättningsberättigad. Dessa kriterier är:

- Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård.
- Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och 

inrapportering.
- Kontakten ska föregås av en sortering.
- Kontakten ska föregås av ID-kontroll genom stark autentisering.

SKL:s styrelse rekommenderar även regionerna att samtliga vårdgivare inom 
av regionen finansierad hälso- och sjukvård, även i samband med digitala 
vårdkontakter:

- tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service 
grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,

- låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad 
vårdgivare i Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i 
läkarkontakten och inte föranleda ytterligare patientavgift,

- på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar 
patientavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i 
Sverige inom ramen för patientens högkostnadsskydd.  

Motivet till rekommendationen är en önskan från regionerna att justera de 
nuvarande ersättningsnivåerna. Samtidigt fortsätter arbetet med att i övrigt 
skapa tydligare spelregler i frågor om marknadsföring, triagering samt 
avtalsformer och ersättningsmodeller, som möjliggör att digitala vårdtjänster 
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kan användas som en integrerad och komplementär del av vårdutbudet i hela 
landet.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 138/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2019.
3. Sveriges Kommuner och Landsting, Meddelande från Styrelsen 

8/2019 - Utvecklingen av digitala vårdtjänster.
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§ 152 Ärendenummer RS 2018/932

Vårdval Psykisk hälsa primärvård - revidering av priser 
för 2019

Beslut
Regionstyrelsen fastställer reviderade priser i Ersättningsbilaga för 2019.
Priserna gäller från och med den 1 januari 2019, med undantag för 
besöksersättningarna, som gäller från och med september 2019.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2017 att införa Vårdval Psykisk 
hälsa primärvård med start 1 september 2018. Uppdraget för Psykisk hälsa 
primärvård revideras årligen. Vid mindre justeringar föreslås ändringarna 
beslutas av landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsen fastställde den 5 december 2018 ersättningsbilaga med 
nya priser att gälla för 2019.
Efter årets första sex månader visar prognosen för ersättningssystemet inom 
vårdval psykisk hälsa ett överskott mot budgeterat på cirka 4 000 000 
kronor. Anledningen är att volymen av ersättningsberättigade besök samt 
patientavgifternas storlek inte var känd vid beräkning av priser inför beslutet 
i december 2018.
Ersättningssystemet ska redovisa ett resultat så nära noll som möjligt och 
därför beräknas nya priser för 2019.
Beslutet innebär att ersättning betalas ut retroaktivt till leverantörerna. 
I ärendet redovisas den bilaga till avtalet inom Psykisk hälsa primärvård som 
ska fastställas och som ska gälla för år 2019.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 139/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2019.
3. Ersättning Psykisk hälsa primärvård 2019.
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§ 153 Ärendenummer RS 2018/902

Hälsoval Kalmar län - Uppdragsbeskrivning och 
ersättning för vården 2019, rättning av jourschabloner

Beslut
Regionstyrelsen fastställer nya jourschabloner för Kalmarområdet, 
Nybro/Emmaboda samt Borgholm att gälla från och med 2019-09-01.

Bakgrund
Regionstyrelsen fastställde 2019-03-06 (RS 2018/902) en justering av 
Hälsovalsavtalet bilaga 2.3 Jourschabloner. På grund av delvis felaktigt 
beräknade jourschabloner för Kalmarområdet, Nybro/Emmaboda samt 
Borgholm görs en rättning av bilagan med avseende på beloppens storlek. 
De nya jourschablonerna gäller från och med 2019-09-01.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 161/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2019.
3. Sammanställning av jourschabloner 2019 (30 augusti 2019).
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§ 154 Ärendenummer RS 2018/392

Handlingsprogram - Fossilbränslefri region

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.

Bakgrund
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är ett av flera 
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi. Förslaget till 
handlingsprogram har, efter beslut i regionförbundets och landstingets 
styrelser, varit ute på remiss under perioden december 2018 till mars 2019.
Handlingsprogrammet förtydligar och konkretiserar RUS:ens övergripande 
strategier. Det innehåller också mål och delstrategier, samt prioriterade 
aktiviteter för regional samhandling. Handlingsprogrammet avgränsas 
därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver 
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att 
dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Samrådsredogörelsen sammanfattar och kommenterar de synpunkter som 
kommit in under remisstiden.
Det slutliga handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region har ändrats, 
enligt vad som redovisas i samrådsredogörelsen. Delmål 2.2 (Flyg) och 
delmål 3.3 (Offentliga bostäder och lokaler) har ändrats. En aktivitet har 
tagits bort (Plattform för bioekonomi) och två har tillkommit 
(Fossilbränslefria arbetsmaskiner respektive Koldioxidbudget för länets 
kommuner). Dessutom har några fakta- och språkfel rättats. 
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region antas av Länsstyrelsen 
Kalmar län samt av Region Kalmar län. Handlingsprogrammet har också 
stämts av med länsstyrelsen.

Överläggningar
Pierre Edström (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Efter överläggningarna beslutar regionstyrelsen enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”En del av de mål som är uppsatta i planen verkar inte helt realistiska, 
framför allt då vi inte tydligt kan se att hänsyn tagits till kostnader och 
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volymer. Vår uppfattning är att även om ny teknik, effektiviseringar, ändrade 
res- och transportmönster och liknande kan minska behovet av bränsle så det 
är ändå väldigt stora volymer av fossila bränslen som kommer att behöva 
ersättas av förnybara. Därför handlar en omställning inte bara om tekniska 
lösningar utan minst lika mycket om kostnader och volymer. När det gäller 
volymer är det både i form av tillgång till råvara och i tillgänglig 
produktionskapacitet. Vi är också oroade att det kommer att föreslås åtgärder 
som låter bra genom att de minskar fossilbränsleförbrukningen inom länet 
men som sedan orsakar en större ökning utanför länet än vad minskningen är 
inom. Ett systemtänkande behöver också användas för förnybara bränslen, så 
att det inte går åt mer energi för att producera de förnybara bränslena, än vad 
energiinnehållet är i det färdigproducerade bränslet.”

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 141/2019.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 117/2019.
3. Handlingsprogram för en fossilbränslefri region.
4. Samrådsredogörelse.
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Regionstyrelsen

§ 155 Ärendenummer RS 2019/98

Motion - Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i 
länet

Beslut
Regionstyrelsen 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.

Överläggningar
Malin Sjölander (M) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Malin Sjölanders (M) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”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.”

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 142/2019.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 116/2019.
3. Motion – Näringslivsråd kan lyfta näringslivsklimatet i länet.
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Regionstyrelsen

§ 156 Ärendenummer RS 2019/223

Motion - Ett samlat psykiatrilyft

Beslut
Regionstyrelsen 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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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.

Överläggningar
Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen.
Pierre Edström (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 143/2019.
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2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2019.
3. Motion – Ett samlat psykiatrilyft.
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Regionstyrelsen

§ 157 Ärendenummer RS 2019/280

Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och 
arbetet med delårsrapporter

Beslut
Regionstyrelsen 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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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.

Överläggningar
Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) och Martin Kirchberg (SD) 
föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla 
motionen.
Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Malin Sjölanders (M), Jimmy Loords (KD) och 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 144/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2019.
3. Motion - Nytt arbetssätt kring regionens budget och arbetet med 

delårsrapporter.
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Regionstyrelsen

§ 158 Ärendenummer RS 2019/770

Information från Arbetsmiljöverket om 
arbetsmiljöansvar

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket informerar om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.
---

Föredragande
Marie Gruvhammar och Eva-Lena Andersson, Arbetsmiljöverket

Handlingar
1. Informationsbrev till förtroendevalda från Arbetsmiljöverket.
2. Så klarar du arbetsmiljöansvaret – Förtroendevaldas arbetsgivarroll i 

kommuner, landsting och regioner (SKL).
3. Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor 

(Arbetsmiljöverket).
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Regionstyrelsen

§ 159 Ärendenummer RS 2019/286

Motion - Inför vildsvinskött på menyn

Beslut
Regionstyrelsen 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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Överläggningar
Carl Dahlin (M), Martin Kirchberg (SD) och Jimmy Loord (KD) föreslår att 
regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.
Pierre Edström (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Carl Dahlins (M), Martin Kirchbergs (SD) och 
Jimmy Loords (KD) förslag. Han finner att regionstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 145/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
3. Motion - Inför vildsvinskött på menyn.
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Regionstyrelsen

§ 160 Ärendenummer RS 2019/500

Motion - Avskaffa New Public Management

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande 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 
få regionövergripande mål samt samla samtliga strategiska planer i en 

39ProSale Signing Referensnummer: 761983



Region Kalmar län
Datum
2019-09-04

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.

Överläggningar
Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 146/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
3. Motion – Avskaffa New Public Management.
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Regionstyrelsen

§ 161 Ärendenummer RS 2019/499

Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart 
arbetsliv

Beslut
Regionstyrelsen 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.

Överläggningar
Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska föreslår 
regionfullmäktige att bifalla motionen.
Christel Alvarsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 147/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
3. Motion - Förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv.
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Regionstyrelsen

§ 162 Ärendenummer RS 2019/255

Medborgarförslag - KLT:s månadskort för pensionärer

Beslut
Regionstyrelsen 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.

Överläggningar
Jonas Hellberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Efter överläggningarna beslutar regionstyrelsen enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna är positiva till att utvidga seniorkortets giltighet till att 
gälla hela lördagar och söndagar. Detta kräver dock att en kostnadsberäkning 
först görs. Sverigedemokraterna har därför idag lämnat in en motion där 
trafikdirektören ges i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaden för att 
utvidga seniorkortets giltighet till att gälla hela lördagar, söndagar och 
helgdagar.”
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 148/2019.
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 62/2019.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
4. Medborgarförslag om seniorperiodkortens giltighet lördagar och 

söndagar.
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Regionstyrelsen

§ 163 Ärendenummer RS 2018/1033

Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj 
milersättningen vid sjukresa

Beslut
Regionstyrelsen 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 regionstyrelsens arbetsutskott § 149/2019.
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 64/2018.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
4. Medborgarförslag - Ta bort avgifter och höj milersättningen vid 

sjukresa.
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Regionstyrelsen

§ 164 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.

Överläggningar
Jimmy Loord (KD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande tillägg till 
förslaget till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar att inför nästkommande upphandling aktivt 
pröva medborgarförslaget.”
Jonas Hellberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska avslå Jimmy Loords (KD) 
förslag.

Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens 
arbetsutskotts förslag eller Jimmy Loords (KD) förslag. Han finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Reservationer
Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser, som ett led i att öka valfriheten och rörligheten, 
att det är nödvändigt att sömlöst kunna ta sig från dörr till dörr med 
kombinationen cykel och kollektivtrafik. Vi ställer oss positiva till att 
medborgarförslaget beaktas i nästa upphandling.”

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 150/2019.
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 63/2019.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019.
4. Medborgarförslag – Ett enkelt sätt att kunna ta med cykeln på bussen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 165 Ärendenummer RS 2019/443

Medborgarförslag - Anställ mer personal i norra 
regiondelen för att patienter ska slippa åka till Kalmar

Beslut
Regionstyrelsen 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.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna har under lång tid lagt en lång rad förslag på åtgärder 
med syftet att förbättra rekryteringen till sjukvården och att göra vår region 
till en mer attraktiv arbetsgivare, även genom satsningar i vår budget. 
Sverigedemokraterna beklagar djupt den svåra situationen med bristen på 
personal. Det är för oss en självklarhet att arbeta för att onkologiska 
behandlingsenheten vid Västerviks sjukhus snarast öppnas igen.”
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 151/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.
3. Medborgarförslag - Anställ mer personal på Västerviks sjukhus samt 

direktbuss för patienter mellan Västervik och Kalmar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 166 Ärendenummer RS 2019/341

Medborgarförslag - Halvera arvodet för politiker och 
högre byråkrater

Beslut
Regionstyrelsen 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.

Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna har, i vår budget för Region Kalmar län, som en del 
av vår satsning för att öka resurserna till den vårdande personalen, föreslagit 
att kostnaden för politiken ska minskas med 9 miljoner kronor, d.v.s. med 25 
%. Vi motsatte oss också ökningen från 13 till 15 regionråd.”

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 152/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
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3. Medborgarförslag – Halvera arvodet för politiker och högre 
byråkrater.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 167 Ärendenummer RS 2019/326

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

Beslut
Regionstyrelsen 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.
- Vi väljer ofta potatis och pasta istället för ris.
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- 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. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 153/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019.
3. Medborgarförslag – Anpassa all mat som Region Kalmar län serverar 

till Agenda 2030.
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 168 Ärendenummer RS 2019/240

Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal 
avseende lipödem

Beslut
Regionstyrelsen 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. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 154/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
3. Medborgarförslag – Utbildning av vårdpersonal avseende lipödem.
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Regionstyrelsen

§ 169 Ärendenummer RS 2019/239

Medborgarförslag - Fruktkorgar till personalen på 
regionens arbetsplatser

Beslut
Regionstyrelsen 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. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 155/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
3. Medborgarförslag om fruktkorgar till personalen på regionens 

sjukhus.
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Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 170 Ärendenummer RS 2019/313

Ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk 
fysiologi,  Länssjukhuset i Kalmar

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation 
för gammakamera/SPECT-CT, Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade den 4 juni 2019 om inriktningsbeslut för 
ombyggnad gammakamera/SPECT-CT.
Vid en nukleär-medicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som 
söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet 
registreras av en kamera, så kallad gammakamera.
Enheten för fysiologisk klinik vid Länssjukhuset i Kalmar har två 
gammakameror, varav en ska bytas ut enligt reinvesteringsbeslut. En 
gammakameras livstid beräknas till cirka 10 år och ju äldre den är desto 
större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. Det är av yttersta 
vikt för länets patienter att utbyte av gammakameran kan ske så fort som 
möjligt.
Upphandling av kameran, som dessutom innehåller en CT-modul för ett visst 
antal undersökningar, såsom skelettomografi och myocardscint, är klar. 
Leverans och installation kan ske inom tre månader efter avrop.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 1,9 Mkr (2019 års prisnivå). 
Kapitaltjänstkostnader beräknas öka med 0,2 Mkr/år. Årliga driftskostnader 
beräknas förbli oförändrade.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 156/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.
3. Underlag för genomförandebeslut, daterat 28 mars 2019.
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Regionstyrelsen

§ 171 Ärendenummer RS 2019/470

Redovisning av partistöd 2018

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2018.

Bakgrund
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Region Kalmar län gäller därutöver Regler för 
kommunalt partistöd mm. Det lokala partistödet i Region Kalmar län utgår 
till partier som är representerade i regionfullmäktige, enligt vad som 
föreskrivs i 2 kap 9 § andra stycket i kommunallagen. Partistödets syfte är att 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 150 procent av 
riksdagens månadsarvode per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår 
till 190 procent av riksdagens månadsarvode per mandat och år. 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen.
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har 
gjorts till delar av den egna partiorganisationen utanför länet samt vilka 
motprestationer som i så fall erhållits.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till landstingsstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2018. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 157/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019.
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3. Redovisningar av partistöd 2018 för:
a. Centerpartiet
b. Kristdemokraterna
c. Liberalerna
d. Moderaterna
e. Socialdemokraterna
f. Sverigedemokraterna
g. Vänsterpartiet
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Regionstyrelsen

§ 172 

Anmälningsärenden

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:

1. Regler för kommunalt partistöd – uppdaterade efter regionbildning 
och ny kommunallag (RS 2019/708).

2. Kemikaliestrategi för Region Kalmar län – uppdaterad efter 
regionbildning (RS 2016/341).

3. Protokoll Regionala Utvecklingsnämnden 2019 (RS 2019/607).
4. Huvudöverenskommelse HÖK 19 (RS 2019/617).
5. Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2019 (RS 2019/608).
6. Protokoll från Läkemedelskommittén 190417.
7. Energikontor Sydost – uppdrag, utmaningar och framtid (RS 

2019/486).
8. Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges 

Kommuner och Landsting SKL (RS 2019/647).
9. Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) om överenskommelse 

mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om insatser 
inom området psykisk hälsa 2019 (RS 2019/653).

10. Protokoll styrelse AB Transitio, nr 150 och 151.
11. Uppdaterad aktiebok Öresundståg AB.
12. Rapport från Statens medicinsk-etiska råd - Styrmodeller i hälso- och 

sjukvården.
13. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 

Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
14. Regleringsbrev och stadsbidrag för budgetåret 2019 (RS 2019/12).
15. Beslut ekonomiska åtaganden som finansieras från anslagsposten 24 

under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 
Regional tillväxt, som disponeras av Tillväxtverket.

16. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende 
Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 
19 regional tillväxt.
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Region Kalmar län
Datum
2019-09-04

Sida
2 (2)

17. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5.
18. Beslut från Regionfullmäktige Kronoberg, Regionala 

utvecklingsstrategin antagen.
19. Protokoll Läkemedelskommitténs sammanträde 2019-04-17
20. Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård- uppdatering 

juni 2019 (RS 2019/674).
21. Protokoll årsstämma AB Transitio 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-04

Regionstyrelsen

§ 173

Delegationsbeslut

Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen:

1. Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret (RS 
2019/643).

2. Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för 
navelsträngsblod, SKL (RS 2019/639).

3. Presidieprotokoll 2019-06-18.
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  Protokollsbilaga 1. 
 
 

Yrkande till ärende 13 vid regionstyrelsen 2019-09-04 
Almi Företagspartner - ägaranvisning och finansiering m.m. 2020 
 

I förslaget till s.k. ”Målstruktur” så står det under ”Målområde Uppdraget” ”Almi ska bidra till hållbar 

tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med 

fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund.” 

Vidare står det under ”2. Mål Index Fokusgrupper:” ”Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund 

ska vara överrepresenterade jämfört andelen i företagsstocken och nyföretagandet som helhet. 

Mätningar görs varje halvår och viktas samman till ett index.” 

Detta återspeglas sedan i förslaget till ägaranvisning, där det står ”Bolaget ska arbeta mot alla kunder 

i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av 

expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer 

med utländsk bakgrund.” 

Sverigedemokraterna anser att skrivningarna om kvinnor och personer med utländsk bakgrund är att 

betrakta som ren strukturell diskriminering på både kön och ursprung. Sverigedemokraterna anser 

att kvinnor och personer med utländsk bakgrund är precis lika duktiga på att komma på affärsidéer, 

och få finansiering för dessa, som resten av medborgarna. 

 
Sverigedemokraterna yrkar 
 

- att, i förslaget till ägaranvisning, bisatsen ”, samt kvinnor och personer med utländsk 

bakgrund.” i femte stycket under punkt 1 i stryks 

 

- att, i förslaget till målbilaga, bisatsen ”, kvinnors företagande och företagare med utländsk 

bakgrund.” under rubriken ”Målområde Uppdraget” stryks 

 

- att, i förslaget till målbilaga, punkt 2 ”Mål Index Fokusgrupper” stryks helt 

 

Martin Kirchberg 

Sverigedemokraterna  
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   Protokollsbilaga 2 

 

 

 

 

Yrkande till ärende 14 vid regionstyrelsens möte 20190904: Remiss om 

stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
 

 

Utredningen tar upp den viktiga frågan om kompetensen hos undersköterskor och 

bevis om rätt att använda skyddad yrkestitel. Sverigedemokraterna ser positivt på 

utredningens förslag att reglera yrket i syfte att öka kvaliteten och säkerheten, något 

som är i linje med det krav på höjning av undersköterskeyrkets status, som 

Sverigedemokraterna nationellt drivit i flera år drivit. Vi instämmer också i att 

utredningen tar upp språkkrav, något som också det är i linje med vad 

Sverigedemokraterna länge drivit. Vi anser dock att språkkravet ska framgå ännu 

tydligare än nu i Region Kalmar läns yttrande till Socialdepartementet.  

 

 

 

Sverigedemokraterna yrkar  

 

- att det i Region Kalmar läns yttrande till Socialdepartementet framgår att förmågan 

att tala och förstå svenska är en förutsättning för att en elev både ska kunna 

tillgodogöra sig en utbildning och för mötet med patienter/brukare, och inte, som nu 

står i yttrandet, ”bör vara en förutsättning”. 

 

 

Martin Kirchberg, Sverigedemokraterna  
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