
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 191 Ärendenummer RS 2019/230

Motion - Ensamståendes hälsosituation

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion Angående ensamståendes hälsosituation 
med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen.

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 
Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
Det är också viktigt att ha i åtanke att Västerviks kommun sedan tidigare gett 
avslag på motsvarande motion. Därmed försvåras möjligheten till 
genomförande då samverkan mellan region och kommun är central för den 
föreslagna projektmodellen.
Ärendet har behandlats i regionala utvecklingsnämnden den 13 september. 
Nämnden föreslår att regionstyrelsen besvarar motion angående 
ensamståendes hälsosituation med hänvisning till det arbete som redan pågår 
i organisationen.

Överläggning
Ordförande föreslår att motionen ska besvaras med hänvisning till det arbete 
som redan pågår i organisationen. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandens förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 150/2019
2. Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring ensammas hälsosituation, 

daterad 190827
3. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 
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Regionfullmäktige

Motion kring ensammas hälsosituation

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion Angående ensamståendes hälsosituation, 
med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen. 

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län, i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet, ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

Yttrande
De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 



Region Kalmar län
Datum
2019-08-27

Sida
2 (2)

Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 
Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
En dialog har skett med Västerviks kommun i ärendet men kommunen har 
ännu inte fattat beslut.  
Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige avslå motionen 
”Angående ensamståendes hälsosituation”.

Sofia Moestedt
basenhetschef 
samhällsplanering och tillväxt
 

Cecilia Gamme
folkhälsoutvecklare

Bilagor
1. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 

Referenser
Holt-Lunstad, J., Smith, T. & Layton, B. (2010). Social Relationships and 
Mortality Risk: A Meta-analytic Review. Hämtad från 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-13

Regionala utvecklingsnämnden

§ 150 Ärendenummer RUN 2019/682

Motion angående ensamståendes hälsosituation

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motion 
Angående ensamståendes hälsosituation, med hänvisning till det arbete som 
redan pågår i organisationen. 

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 
Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-13

Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
Det är också viktigt att ha i åtanke att Västerviks kommun sedan tidigare gett 
avslag på motsvarande motion. Därmed försvåras möjligheten till 
genomförande då samverkan mellan region och kommun är central för den 
föreslagna projektmodellen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring ensammas hälsosituation, 

daterad 190827
2. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige



Angående ensamståendes 
hälsosituation

Motion från Vänsterpartiet
2019-02-28

  Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för ökad ohälsa och inte minst äldres ohälsa är 
ofta till stor del kopplad till en ökad ensamhet. Staden Frome i England har tagit fram 
en modell för att framgångsrikt möta detta. Vi vill att regionen ska, med inspiration 
från detta ta initiativ, tillsammans med Västerviks kommun och det lokala 
föreningslivet starta ett samarbetsprojekt för att bryta ensamheten och motverka dess 
skadliga effekter.

Utifrån forskning, kunskap och erfarenhet vet vi att en förutsättning för ett rikt och 
tryggt liv måste vara i en social situation bland vänner, släkt och varma grannar.

Forskningen inom hälso- och sjukvården bekräftar även att ensamhet är lika vanligt 
som riskfaktor som vid rökning. Dessutom är de stora sjukvårdskonsumenter via 
sjukvårdens mottagningar. Den inkopplade forskningen visade att för varje pund man 
investerade kom 6 pund tillbaka i form av vinst. Detta är utöver god medmänsklighet 
en lönsam folkhälsoekonomi. De ensammas besök vid akutmottagningarna sjönk med 
20%. Det är högst sannolikt att liknande resultat kan erhållas i Sverige.

Staden Frome i England tog fasta på ovanstående kunskap och satte ihop en 
arbetsmodell. Detta innebar att man kortutbildade 500 volontärer i projektet och hur 
de kunde lotsa de ensamma som de hittade i sin vardagssituation. De erbjöds kontakt 
med andra människor med liknande intressen främst genom föreningslivet. 
Volontärerna kunde vara industriarbetare, cafepersonal, lärare, ja i princip alla 
tänkbara i vårt samhälle. Genom detta förhållandevis enkla men systematiska 
arbetssätt började de ensammas sociala situation och livsgnista att växa. Om man 
räknar med att varje volontär träffar och pratar med 20 personer var kan upp till 
10.000 personer nås.

Kan föreningslivet vitaliseras genom detta är det ytterligare en vinst.

Motsvarande motion är ställd till Västerviks kommun och därför bör 
samarbetsprojektet innehålla en projektplan och denna bör föreläggas kommunen och 
regionen för beslut samt medelstilldelning. 
Projektgruppen bör inte överstiga 5 personer samt ha representanter från 
huvudmännen, politiker och forskare.
 
Vänsterpartiet yrkar

- att en mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för beslut 
och direktiv kring ensammas hälsosituation.

- att regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik antar 
och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas livssituation och 
efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga regionen.
 

Leif Svensson

Vänsterpartiet Region Kalmar län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 192 Ärendenummer RS 2019/238

Motion - En jämställd Region Kalmar län för alla

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion om En jämställd Region Kalmar län för 
alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

Bakgrund
I motion – En jämställd Region Kalmar län för alla - föreslår Linda 
Fleetwood (V) att:

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagningspaket skickas hem till alla kvinnor som inte 
gjort någon kontroll de senaste fyra åren.

Yttrande
Region Kalmar län strävar efter att vara en inkluderande organisation som 
arbetar för jämlikhet och jämställdhet. Detta arbete pågår ständigt på olika 
sätt. Regionen har undertecknat den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och region nivå (CEMR-
deklarationen). Regionen har också anslutit sig till den regionala 
jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027, som 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram. Genom strategin får regionen en 
övergripande riktlinje i nuvarande och framtida arbete. 

Genom förbindelserna har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhetsarbetet. En arbetsgrupp har skapats för att se 
över ett antal områden utifrån gällande lagstiftning, den regionala 
jämställdhetsstrategin och CEMR-deklarationen. 

Sedan maj 2019 har Region Kalmar län en uppdaterad riktlinje för Region 
Kalmar läns systematiska likabehandlingsarbete. Region Kalmar län som 
arbetsgivare ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom följande 
områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. 
Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län lanseras en digital 
grundutbildning i jämställdhetsintegrering i november 2019, med syfte att 
öka kompetensen hos personalen. Hösten 2019 hålls även 
personalföreläsningar med tema hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer. 
Vad gäller checklista har Regionförbundet i Kalmar län tidigare arbetat med 
en checklista för jämställda förbund, som togs fram efter modell från SKL. I 
början fyllde checklistan en viktig funktion i ärenden, men har därefter inte 
använts i samma utsträckning. Medvetandegraden hos medarbetarna har 
höjts, grunden i checklistan styr arbetet men jämställdhetsperspektivet har 
blivit en naturlig del i processen. Det är ständigt aktuellt med frågan om hur 
det kan säkerställas i beslutsunderlag att nödvändiga perspektiv, exempelvis 
jämställdhet, beaktas. Perspektiven hålls levande inom organisationen och 
beaktas redan i ett tidigt skede av processen.
När det gäller statistik kan region Kalmar län påverka framtagning av 
statistik och uppföljningar på regional nivå.  Uppdelning utifrån tre 
pronomen gör regionen redan idag exempelvis vid redovisning av 
Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. I annan statistik styrs dock 
redovisning av personnummer, vilket innebär att det endast blir alternativen 
man eller kvinna. Om Region Kalmar läns data ska kunna jämföras med 
riket eller med andra län måste regionens statistik vara uppdelad på samma 
sätt, för att inte försvåra jämförelser mellan olika regioner. En majoritet i 
riksdagen vill utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. Regionen bör invänta 
det arbete som sker på nationell nivå, för att säkerställa definitionen av det 
tredje kön som eventuellt införs. 
I Region Kalmar län pågår ett arbete för att utvidga screeningmetoderna med 
molekylär HPV-screening för livmoderhalscancer enligt de nya riktlinjerna. 
Från och med hösten 2019 införs HPV-test som rutin vid screening vid 
cervixcancer. Efter att primär HPV-screening enligt det nationella 
vårdprogrammet startats i augusti 2019 finns också förutsättningarna för att 
gå vidare med att erbjuda kvinnor över 30 år som uteblir från provtagningen 
hemtest för HPV i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2019
2. Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum
2019-09-10

Ärendenummer 
RS 2019/238

Regionstab
Regionstab Kansli

Regionfullmäktige

Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om En jämställd Region Kalmar län för 
alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

Bakgrund
I motion – En jämställd Region Kalmar län för alla - föreslår Linda 
Fleetwood (V) att:

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagningspaket skickas hem till alla kvinnor som inte 
gjort någon kontroll de senaste fyra åren.

Yttrande
Region Kalmar län strävar efter att vara en inkluderande organisation som 
arbetar för jämlikhet och jämställdhet. Detta arbete pågår ständigt på olika 
sätt. Regionen har undertecknat den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och region nivå (CEMR-
deklarationen). Regionen har också anslutit sig till den regionala 
jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027, som 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram. Genom strategin får regionen en 
övergripande riktlinje i nuvarande och framtida arbete. 

Genom förbindelserna har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhetsarbetet. En arbetsgrupp har skapats för att se 
över ett antal områden utifrån gällande lagstiftning, den regionala 
jämställdhetsstrategin och CEMR-deklarationen. 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-10

Sida
2 (2)

Sedan maj 2019 har Region Kalmar län en uppdaterad riktlinje för Region 
Kalmar läns systematiska likabehandlingsarbete. Region Kalmar län som 
arbetsgivare ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom följande 
områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. 
Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län lanseras en digital 
grundutbildning i jämställdhetsintegrering i november 2019, med syfte att 
öka kompetensen hos personalen. Hösten 2019 hålls även 
personalföreläsningar med tema hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer. 
Vad gäller checklista har Regionförbundet i Kalmar län tidigare arbetat med 
en checklista för jämställda förbund, som togs fram efter modell från SKL. I 
början fyllde checklistan en viktig funktion i ärenden, men har därefter inte 
använts i samma utsträckning. Medvetandegraden hos medarbetarna har 
höjts, grunden i checklistan styr arbetet men jämställdhetsperspektivet har 
blivit en naturlig del i processen. Det är ständigt aktuellt med frågan om hur 
det kan säkerställas i beslutsunderlag att nödvändiga perspektiv, exempelvis 
jämställdhet, beaktas. Perspektiven hålls levande inom organisationen och 
beaktas redan i ett tidigt skede av processen.
När det gäller statistik kan region Kalmar län påverka framtagning av 
statistik och uppföljningar på regional nivå.  Uppdelning utifrån tre 
pronomen gör regionen redan idag exempelvis vid redovisning av 
Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. I annan statistik styrs dock 
redovisning av personnummer, vilket innebär att det endast blir alternativen 
man eller kvinna. Om Region Kalmar läns data ska kunna jämföras med 
riket eller med andra län måste regionens statistik vara uppdelad på samma 
sätt, för att inte försvåra jämförelser mellan olika regioner. En majoritet i 
riksdagen vill utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. Regionen bör invänta 
det arbete som sker på nationell nivå, för att säkerställa definitionen av det 
tredje kön som eventuellt införs. 
I Region Kalmar län pågår ett arbete för att utvidga screeningmetoderna med 
molekylär HPV-screening för livmoderhalscancer enligt de nya riktlinjerna. 
Från och med hösten 2019 införs HPV-test som rutin vid screening vid 
cervixcancer. Efter att primär HPV-screening enligt det nationella 
vårdprogrammet startats i augusti 2019 finns också förutsättningarna för att 
gå vidare med att erbjuda kvinnor över 30 år som uteblir från provtagningen 
hemtest för HPV i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Gulistan Ucar
regionsekreterare

Bilaga
Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla



En jämställd Region Kalmar län 
för alla

Motion från Vänsterpartiet
2019-03-01

Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, 
bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och 
ökad attraktion för regionen. Jämlikhets- och jämställdhetssträvanden måste 
vara en integrerad del av allt regionalt arbete, och prägla arbetssätt, rutiner , 
analyser och uppföljningar för att säkerställa att kvinnor och män ges samma 
förutsättningar att få tillgång till resurser och inflytande oavsett bakgrund.

Att kvinnor och män i hög grad arbetar i olika sektorer och yrken gör 
arbetsmarknader trögrörlig och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. 
Region Kalmar län behöver arbeta aktivt för att kvinnor och män breddar sina 
utbildnings- och yrkesval utan att hindras av normer, fördomar och 
diskriminering , vilket gör att kunskap och kompetens används maximalt. 
Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män 
ägnar mer av den tiden åt förvärvsarbete och kvinnor mer tid till hemarbete. 
För att öka antalet arbetade timmar behöver regionen verka för att kvinnors 
deltidsarbete minskas och mäns hemarbete ökas så att kvinnor och män deltar 
på arbetsmarknaden i samma utsträckning.

En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjlig, 
den bör också vara så jämlikt och jämställt fördelat som möjligt. Delmålet 
jämställd hälsa avser fysik, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa och omfattar 
såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda 
personer. I kommuner och regioner handlar det om att inte göra skillnad på 
invånarna bara för att de har olika kön. Flickor och pojkar i skolan ska ha 
samma möjligheter till lärande och utveckling. Alla invånare ska ha samma 
möjligheter till en aktiv fritid, oavsett kön.
Men inom hälso- och sjukvården gäller en delvis annan logik, helt enkelt för att 
det finns biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män: 
ibland ska det vara lika, men ibland måste det vara olika för att bli jämställt. 
Till exempel är det lägre överlevnad vid hjärninfarkt hos kvinnor och svårare 
att upptäcka depression hos män. 

Inom hälso- och sjukvård har arbetet med jämställdhet för patienter och 
brukare intensifierats under de senaste åren. Könsrelaterade skillnader i vård, 
behandling, omsorg och stöd arbetas det nu allt mer aktivt med men trots det 
finns det dock stort utrymme för fortsatt förbättringsarbete.

En jämlik och jämställd vård skall också kunna arbeta mot diskriminering av 
sexuell läggning eller identitet och ha respekt för Hbtq-personers behov. Det är 
av stor vikt att HBTQ-certifiering av regionens vårdinrättningar i regionen 



uppmuntras. Regionen behöver se över vilka problem transpersoner möter i 
hälso- och sjukvården, inte minst vad gäller könskorrigerande åtgärder, för att 
komma till rätta med dessa.

Därför yrkar Vänsterpartet att: 

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat  kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagnings paket skickas hem till alla kvinnor som inte gjort 
någon kontroll de senaste fyra åren.

Linda Fleetwood 
Regionråd i opposition 

Lena Granath

Jonny Andersson

Leif Svensson

Vänsterpartiet Region Kalmar län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 193 Ärendenummer RS 2019/538

Motion - Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar 
och Västervik

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i 
Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik. 
Motionen har följande yrkande:
– Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att påbörja en process 
avseende en skyndsam ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik så 
att denna kan fungera ändamålsenligt. Vidare ges uppdraget till 
regiondirektören att påbörja en process för att framtida lokalbehov, med en 
förväntad ökning av antalet patienter, långsiktigt kan tillgodoses.

Yttrande
2015 övertog kliniken för onkologi och strålningsfysik ansvaret för den 
onkologiska kliniken vid Västerviks sjukhus. Bakgrunden till beslutet var att 
säkra tillgången till onkologisk kompetens i norra länsdelen. Verksamheten 
har under lång tid haft bekymmer med en hög personalomsättning där de 
starkaste bakomliggande orsakerna har varit frånvaro av en chef samt bristen 
på läkarkompetens på plats. Även lokalerna har framförts som en 
begränsande faktor vad gäller antalet patienter som man kan ta emot. 
Lokalerna har även uppfattats som opraktiska att arbeta i. 
Det föreslagna uppdraget om en process för framtida lokalbehov pågår i 
nuläget som en del i arbetet med uppdateringen av lokalstrategiplanen för 
Västerviks sjukhus. En stor del i det arbetet är att finna en lösning på den 
onkologiska verksamhetens långsiktiga lokalbehov. 
Enligt regionservice finns i dagsläget inte några lätt tillgängliga lokaler att 
tillgå annat än med en betydande ombyggnation av hela huskroppen. Detta 
skulle i så fall även kräva att annan verksamhet i byggnaden flyttas.
Efter samråd med regionservice är bedömningen att en ombyggnation av de 
befintliga lokalerna inte kommer att leda till vare sig högre kapacitet eller 
förbättrad arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar därför 
tillsammans med regionservice för en mer långsiktig lösning.



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2019
2. Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik
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Regionfullmäktige

Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar 
och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i 
Västervik

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i 
Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik. 
Motionen har följande yrkande:
– Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att påbörja en process 
avseende en skyndsam ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik så 
att denna kan fungera ändamålsenligt. Vidare ges uppdraget till 
regiondirektören att påbörja en process för att framtida lokalbehov, med en 
förväntad ökning av antalet patienter, långsiktigt kan tillgodoses.

Yttrande
2015 övertog kliniken för onkologi och strålningsfysik ansvaret för den 
onkologiska kliniken vid Västerviks sjukhus. Bakgrunden till beslutet var att 
säkra tillgången till onkologisk kompetens i norra länsdelen. Verksamheten 
har under lång tid haft bekymmer med en hög personalomsättning där de 
starkaste bakomliggande orsakerna har varit frånvaro av en chef samt bristen 
på läkarkompetens på plats. Även lokalerna har framförts som en 
begränsande faktor vad gäller antalet patienter som man kan ta emot. 
Lokalerna har även uppfattats som opraktiska att arbeta i. 
Det föreslagna uppdraget om en process för framtida lokalbehov pågår i 
nuläget som en del i arbetet med uppdateringen av lokalstrategiplanen för 
Västerviks sjukhus. En stor del i det arbetet är att finna en lösning på den 
onkologiska verksamhetens långsiktiga lokalbehov. 
Enligt regionservice finns i dagsläget inte några lätt tillgängliga lokaler att 
tillgå annat än med en betydande ombyggnation av hela huskroppen. Detta 
skulle i så fall även kräva att annan verksamhet i byggnaden flyttas.
Efter samråd med regionservice är bedömningen att en ombyggnation av de 
befintliga lokalerna inte kommer att leda till vare sig högre kapacitet eller 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-27
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förbättrad arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar därför 
tillsammans med regionservice för en mer långsiktig lösning.

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 194 Ärendenummer RS 2019/539

Motion - Upphör med upphandling av lokalvården på 
våra sjukhus

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

Bakgrund
I en motion föreslår Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) att 
upphandling av lokalvård på våra sjukhus ska upphöra och istället utföras av 
egen regi. Detta då konkurrensen påverkar städkvalitén, arbetsmiljön och 
patientsäkerheten på ett negativt sätt.

Yttrande
Region Kalmar län har inte genomfört någon upphandling av lokalvård som 
drivs i egen regi vid sjukhusen i Oskarshamn och Västervik sedan 2012. 
Undantaget är storstädsverksamheten vid Oskarshamn sjukhus som 
upphandlades och drivs i extern regi sedan 2018-09-01.
Regionservice gör regelbundna uppföljningar av kvalitén på utförd lokalvård 
oavsett utförare. Uppfattningen är att lokalvården, oavsett utförare, sker 
enligt avtal och med god kvalité utan risk för patientsäkerheten. 
En betydande fördel med externa leverantörer av lokalvård är att egen regi 
får ta del av deras innovationer då externa leverantörer oftast har tillgång till 
centrala resurser och specialister som utvecklar lokalvården, både vad avser 
städteknik och arbetssätt. På Länssjukhuset i Kalmar har extern lokalvårdare 
utvecklat ett arbetssätt som innebär en god arbetsmiljö och låg ohälsa bland 
medarbetarna. Detta kan och bör egen regi utvärdera och applicera.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Motion – Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus
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RS 2019/539

Regionservice

Regionfullmäktige

MMMM

Motion om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

Bakgrund
I en motion föreslår Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) att 
upphandling av lokalvård på våra sjukhus ska upphöra och istället utföras av 
egen regi. Detta då konkurrensen påverkar städkvalitén, arbetsmiljön och 
patientsäkerheten på ett negativt sätt.

Yttrande
Region Kalmar län har inte genomfört någon upphandling av lokalvård som 
drivs i egen regi vid sjukhusen i Oskarshamn och Västervik sedan 2012. 
Undantaget är storstädsverksamheten vid Oskarshamn sjukhus som 
upphandlades och drivs i extern regi sedan 2018-09-01.
Regionservice gör regelbundna uppföljningar av kvalitén på utförd lokalvård 
oavsett utförare. Uppfattningen är att lokalvården, oavsett utförare, sker 
enligt avtal och med god kvalité utan risk för patientsäkerheten. 
En betydande fördel med externa leverantörer av lokalvård är att egen regi 
får ta del av deras innovationer då externa leverantörer oftast har tillgång till 
centrala resurser och specialister som utvecklar lokalvården, både vad avser 
städteknik och arbetssätt. På Länssjukhuset i Kalmar har extern lokalvårdare 
utvecklat ett arbetssätt som innebär en god arbetsmiljö och låg ohälsa bland 
medarbetarna. Detta kan och bör egen regi utvärdera och applicera.
 



Region Kalmar län
Datum
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Martin Olsson
förvaltningschef
Regionservice

Åsa Andersson
basenhetschef Kost & Lokalvård
Regionservice

Bilaga
Motion – Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus



Vänsterpartiet

Upphör med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus
Motion från Vänsterpartiet
2019-05-20

I Region Kalmar län drivs lokalvården på Västerviks och Oskarshamns Sjukhus i 
egen regi men på Länssjukhuset i Kalmar sköts det av ett privat företag.

Lokalvårdarna är en medarbetargrupp som sällan uppmärksammas trots att de  
fyller en nödvändig roll för att vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. 
Förutom att arbetet är ett fysiskt tungt med ständigt ökande krav så upplever våra 
lokalvårdare, majoriteten kvinnor, att de inte alltid hinner städa rent på avsatt tid 
vilket ökar stressen. Anledningen till detta är att priset pressas vid varje 
upphandling. Förutom att kvalitén och därmed patientsäkerheten riskerar att bli 
lidande, så innebär den ständiga oron att förlora jobbet vid nästa upphandling ett 
stort arbetsmiljöproblem. 

Vi i Vänsterpartiet anser att detta är orimligt när vi kämpar för att Region Kalmar 
län ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare, med goda arbetsvillkor och med 
jämlika och jämställda arbetsplatser. Vi anser att konkurrens och dyra 
upphandlingar ska ersättas med samarbete och verksamhet i egen regi.

Vänsterpartiet yrkar på

- Att Region Kalmar län ska upphöra med upphandlingarna av lokalvården som 
drivs i egen regi.

- Att Region Kalmar län ska driva all lokalvård på alla tre sjukhus i egen regi

Linda Fleetwood (V) regionråd i opposition 
Lena Granath (V) ledamot i fullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 195 Ärendenummer RS 2019/598

Motion - HPV-vaccination för pojkar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund
Jonas Lövgren (M) har inkommit med en motion om att införa HPV-
vaccination för pojkar. Enligt motionen ska HPV-vaccination införas för 
pojkar i Kalmar län utan att invänta nationella direktiv.  

Yttrande
I det budgetförslag som regeringen presenterade i september föreslås att 
HPV-vaccination av pojkar ska införas i hela landet och ingå i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Det innebär att HPV-vaccinationen av pojkar 
skulle kunna inledas under hösten 2020.

Region Kalmar län anser att regeringens förslag om HPV-vaccination är bra. 
Region Kalmar län har att förbereda införandet med till exempel utbildning 
till vaccinatörer samt information till målsmän och logistik. Vaccinationen 
kommer att utföras av Elevhälsan/kommunerna.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2019
2. Motion – HPV-vaccin för pojkar
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Regionfullmäktige

Motion angående HPV-vaccination för pojkar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund
Jonas Lövgren (M) har inkommit med en motion om att införa HPV-
vaccination för pojkar. Enligt motionen ska HPV-vaccination införas för 
pojkar i Kalmar län utan att invänta nationella direktiv.  

Yttrande
I det budgetförslag som regeringen presenterade i september föreslås att 
HPV-vaccination av pojkar ska införas i hela landet och ingå i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Det innebär att HPV-vaccinationen av pojkar 
skulle kunna inledas under hösten 2020.

Region Kalmar län anser att regeringens förslag om HPV-vaccination är bra. 
Region Kalmar län har att förbereda införandet med till exempel utbildning 
till vaccinatörer samt information till målsmän och logistik. Vaccinationen 
kommer att utföras av Elevhälsan/kommunerna.

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Bilaga
Motion – HPV-vaccin för pojkar











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 196 Ärendenummer RS 2019/462

Motion - Sommarlovskortet ska tillbaka

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande av sommarlovskort 
till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på grundskolan och årskurs 
1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under
sommaren.

Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten.
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar.
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.
Ärendet har behandlats i kollektivtrafiknämnden den 12 september 2019. 
Nämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande 
av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på 
grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande. 

Handlingar
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 81/2019
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
3. Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-12

Kollektivtrafiknämnden

§ 81 Ärendenummer KTN 2019/101

Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 
6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för 
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket 
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under 
sommaren.
Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten. 
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för 
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall 
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar. 
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Kollektivtrafiknämnden

Motion om återinförande av sommarlovskort till unga 
länsinvånare 

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 
6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för 
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket 
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under 
sommaren.
Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten. 
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för 
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall 
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar. 
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör



Succén med Sommarlovskort ska 
tillbaka!

2019-04-25
Motion från Vänsterpartiet Region Kalmar län

    
Sommarkortet är en frihetsreform. Frihet för unga att kunna ta sig överallt i hela länet 
utan att behöva pengar. Frihet för 17 000 ungdomar som får möjligheten att resa fritt 
med Kalmar Länstrafik under hela sommarlovet. 

Sommaren 2018 fick elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på 
gymnasiet Sommarkort, ett avgiftsfritt busskort som för de unga i Kalmar län 
innebar en möjlighet att resa fritt i hela länet. Alla kunde ta bussen gratis till 
stranden, till ett sommarjobb, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen 
behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till 
bussen. Ett busskort för alla unga oavsett ekonomiska möjligheter. Det 
uppskattade sommarkortet drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar 
med regeringen. Staten stod för kostnaden och Kalmar Länstrafik gjorde en 
utvärdering som visade att 340 000 resor genomfördes under sommaren, så 
visst tycker Kalmar läns unga om Sommarkortet och självklart vill de ha det i 
sommar igen.
Men det var med sorg och bestörtning som vi efter valet såg hur riksdagen 
röstade igenom ett budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som 
avskaffade kortet. Sommarkortet ingår inte heller bland punkterna i den nya 
regeringsförklaringen och vi vet nu sedan vårbudgeten presenterats av 
regeringen att de inte kommer att finansiera korten för 2019. På 
regionfullmäktige i Västervik gick både borgerliga och socialdemokratiska 
representanter upp och pratade sig varma för detta Sommarkort. Det känns bra! 
Men det som inte känns bra är att de skyller på varandra för att det inte finns 
med i någons budget. Att hitta finansiering för Sommarlovskort 2019 är 
antagligen försent. Därför vill vi i Vänsterpartiet att regionen tar ansvar för 
Sommarlovskortet nu när vare sig Moderaternas och Kristdemokraternas 
höstbudget eller regeringens vårproposition har med det i sina budgetförslag. 
Vi vill att det ska gälla även för de unga som behöver färdtjänst och för de 
unga som bor på landsbygden, där kollektivtrafik är detsamma som Närtrafik. 
Vänsterpartiet vill ha Sommarlovskort i Region Kalmar län för alla unga, för 
klimatet och jämlikhetens skull. 

Därför yrkar vi

Att Sommarlovskort införs för alla våra unga länsinvånare som går i åk 6-9 i 
grundskolan och åk 1-2 på gymnasiet.

Lena Granath, fullmäktigeledamot
Linda Fleetwood, regionråd i opposition
Vänsterpartiet Region Kalmar län




