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Beslutande 
 

Jonas Hellberg (S), ordförande 
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande  
Mattias Wärnsberg (S) 
Suzanne Gustafsson (M) 
Göran Gustafsson (SD) 
Eva-Kristina Berg (C) 
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Tjänstepersoner Lina Isaksson, kommunikationsdirektör §§ 10-13 
Maud Salim, biblioteksutvecklare § 14 
Carl Sundbring, bildningschef § 15 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 16 
Claudia Kjellstrand, projektkoordinator Kommunförbundet § 17 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör § 18 
Ragnar Styrbjörn, verksamhetsutvecklare § 18 
Eva Järvholm, IT-strateg § 18 
Moa Rosholm, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Jonas Hellberg (S)  

 
  

Justerare Zeljka Krajinovic (S)   
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 10    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor godkänner mötets dagordning.  
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§ 11    

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Zeljka Krajinovic (S) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet. 
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§ 12  Ärendenummer   

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, inleder med övergripande 
information om coronapandemin. 1 084 636 personer har bekräftats smittade 
med covid-19 i Sverige sedan pandemins start och i Kalmar län har 23 199 
bekräftade fall identifierats. I dagsläget är det åtta patienter inlagda på 
sjukhus för vård mot covid-19, varav två på IVA och i respirator. Patienterna 
som vårdas på IVA är dock smittfria. Just nu är det en kraftig minskning av 
antal bekräftade fall i Kalmar län vilket också medför att det är en kraftig 
minskning av behovet av provtagning.  
Den 30 maj upphörde de flesta regionala rekommendationerna i Kalmar län. 
Den enda rekommendationen som kvarstår är den om användning av 
munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser.  
Ett flertal anpassningar har gjorts inom hälso- och sjukvården på grund av 
det minskade behovet av covidvård. Bland annat har minskning av antalet 
covidvårdplatser skett i Kalmar och Västervik, även provtagningskapaciteten 
har anpassats. Krislägesavtalet är inaktiverat och lättnader har införts 
gällande skyddsutrustning för medarbetare. 
Vidare redogörs för vaccinationslägets i Kalmar län. Hittills har 58,5 procent 
av alla invånare (över 18 år) i länet fått minst en dos av vaccin mot covid-19. 
Kalmar län har legat topp tre i Sverige sedan vaccinationerna startade. 
Vaccinationsviljan i länet är hög och det görs särskilda insatser mot 
svårnådda grupper i samhället för att nå ut med information om vaccination 
mot covid-19. 
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§ 13    

Enkät Invånarpanelen 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, redogör för den enkät som skickats 
ut till invånarpanelen. Frågorna i enkäten fokuserar denna gång på social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  
Utgångspunkt för enkäten är den revidering av Region Kalmar läns 
verksamhetsplan för hållbarhet som just nu görs. Enkäten har skickats ut till 
invånarpanelen, men även Region Kalmar läns medarbetare ges möjlighet att 
delta i undersökningen via intranätet.  
Redogörelse av enkätsvaren för beredningen sker när svarstiden gått ut och 
svaren analyserats och sammanställts. 

5Comfact Signature Referensnummer: 1136923



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-06-16 

 
 

 
Beredningen för invånarfrågor 
 

 
 

 
 

 

§ 14    

Språkcafé online 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län är initiativtagare till Språkcafé online, som en gång i 
veckan anordnas av folkbiblioteken i Kalmar län och Kompis Sverige. 
Språkcafé online riktar sig till den som vill öva svenska eller lära ut svenska 
och samtidigt bidra till integration på ett enkelt och roligt sätt. De digitala 
träffarna hålls en gång i veckan på tisdagar och ersätter för tillfället de 
analoga språkkaféerna. 
Maud Salim, biblioteksutvecklare, informerar beredningen om att Språkcafé 
online syftar till att vara en öppen mötesplats och nu när det körs digitalt 
öppnar det upp möjligheten för människor från hela länet att träffas. Målet 
med Språkcafé online är förutom att skapa en möjlighet för nyanlända att 
lära sig det svenska språket även att motverka det digitala utanförskapet hos 
målgruppen. 
Samtliga folkbibliotek i Kalmar län samarbetar tillsammans med Kompis 
Sverige och det är Region Kalmar län som finansierar insatsen under 2021. 
Förhoppningen är sedan att ha skapat förutsättningar för de bibliotek som 
vill implementera tjänsten i sin egen verksamhet från och med 2022. 
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§ 15    

Folkhögskolorna i pandemin 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Det finns fyra folkhögskolor i Kalmar län som drivs i Region Kalmar läns 
regi; Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby 
folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder bland 
annat etableringskurser, allmänna kurser för grundskole- och 
gymnasiekompetens, svenskan för sjukvårdsutbildade samt 
yrkesutbildningar.  
Carl Sundbring, bildningschef, informerar beredningen om hur 
folkhögskolorna anpassat verksamhet och undervisning under 
coronapandemin. 
Under hela pandemin har verksamheterna anpassats efter de allmänna råden 
från Folkhälsomyndigheten, rekommendationer från Folkbildningsrådet och 
Region Kalmar län. All teoretisk undervisning har skett på distans och för de 
praktiska utbildningarna har deltagarna kunnat låna utrustning och lokaler. 
Större samlingar för deltagare och personal har skett via digitala plattformar 
och verksamhet för deltagare inom riskgrupper har avslutats eller inte startat. 
Deltagare som skött studierna på distans har, i en undersökning, svarat att 
studierna har fungerat bra eller tillfredsställande (>90 procent). En tät dialog 
med Region Kalmar läns smittskydd har pågått kontinuerligt för stöd och 
rådgivning.      
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§ 16    

Postcovid-vård 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, informerar beredningen om att de 
flesta som blir sjuka i covid-19 blir bra, men några får långvariga och 
komplexa symtom. Ett stort antal forskningsprojekt pågår och regionen följer 
kunskapsutvecklingen. 
De flesta patienter med långvariga symtom möts av primärvården. Även om 
orsakerna bakom följdsymtomen inte är helt känd, har regionen bra 
kunskaper om att ta hand om patienter med långvariga symtom. I grunden 
handlar det om att bidra till att höja patientens funktion och kunskap om att 
kunna hantera symtomen, snarare än att medikalisera. 
Information redovisas om regionens rutiner och utvecklingsarbete inom 
postcovid-vård samt pågående arbete på nationell nivå. 
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§ 17    

Kommunförbundets arbete med barn- och 
ungdomsinflytande 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kommunförbundet Kalmar län startade 1 januari 2019 och är en förening 
och intresseorgan som ska främja samverkan och på uppdrag av 
kommunerna arbeta med primärkommunala frågor. Förbundet ägs av länets 
12 kommuner och leds av en styrelse. 
Verksamheten är uppdelad på tre områden: Unga och utbildning, Hälsa och 
social välfärd samt Kurs och administration. 
Barn- och ungdomsnätverket (BoU) finns inom verksamhetsområdet Unga 
och utbildning. Syftet är att stärka barn- och ungdomsarbetet i Kalmar län. 
Nätverket samordnar, sprider och implementerar det arbete som görs med 
barn och unga i länets kommuner. Utbildningsinsatser samordnas utifrån 
önskemål inom barn- och ungdomsfrågor med extra fokus på 
kunskapshöjande insatser och implementering kring barnrätt och 
barnkonventionen.  
Claudia Kjellstrand, projektkoordinator, redogör för barnrättsarbetet som 
sker inom nätverket och även om arbetet med ungdomsenkäten LUPP som 
genomförs i länet vart tredje år och som ger kommunerna kunskap om ungas 
livsvillkor lokalt och regionalt. 
Slutligen ges exempel på barn- och ungdomsinflytande i olika kommuner i 
länet samt information om det nyhetsblad som skickas ut fyra gånger per år 
för lokal, regional och nationell spridning av nyttig information gällande 
barn- och ungdomsarbete. 
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§ 18    

Digitala e-tjänster/ Digital handlingsplan 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Eva Järvholm, IT-strateg, och Ragnar 
Styrbjörn, verksamhetsutvecklare, informerar regionstyrelsens arbetsutskott 
om olika projekt och delar i organisationen som kretsar kring digitalisering. 
Målbilden för invånarens digitala vårdkontakter är ”Digitalt när det går, 
fysiskt när det behövs”. Invånare ska kunna använda digitala tjänster bland 
annat för information- och kunskapsinhämtning, vid självskattning av 
symtom vid guidning till rätt vårdnivå och även till viss del vis bedömning 
och behandling. Målet innebär också att öka volymen av digital vård.  
Tillgängligheten till första linjens digitala vård har förbättrats, bland annat 
genom digitalt stöd för symtombedömning och fler kanaler för kontakt. För 
att effektivisera användningen av vårdens digitala resurser arbetar man för 
att standardisera processer och flöden.  
Redogörelse sker för projektet kring egenmonitorering och de förberedande 
momenten som genomförts samt projektets tidplan framåt.  
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§ 19  Ärendenummer RS 2021/578 

Förslag på initiativ från Beredningen för invånarfrågor 
till Regionfullmäktige i Kalmar län 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor föreslår att regionfullmäktige beslutar att 
beredningarna årligen genomför medborgardialoger med utgångspunkt i 
regionplanens övergripande målsättningar. 
Resultatet av dialogerna presenteras årligen i en rapport från respektive 
beredning vid regionfullmäktige i november.  

Bakgrund 
Möjligheten för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Region 
Kalmar läns verksamheter är en av regionens övergripande målsättningar. 
Att det finns goda möjligheter till påverkan och delaktighet är avgörande för 
att regionen ska ha ett fortsatt högt förtroende och att välfärdstjänsterna ska 
utvecklas efter invånarnas behov.  
Region Kalmar län har en lång erfarenhet av att bedriva medborgardialoger. 
Medborgardialoger är en dialog mellan invånare och politiker som görs i 
syfte att få fram goda beslutsunderlag. Dessa dialoger är ett komplement till 
de formellt etablerade demokratiska kanalerna såsom de allmänna valen och 
partiengagemang. Till grund för dialogerna i regionen ligger strategin för 
medborgar-, patient- och närståendemedverkan. Målsättningen är att Region 
Kalmar län ska vara en lärande samhällsorganisation där invånarna 
tillsammans deltar för att förbättra verksamheterna.  
Regionfullmäktiges tre beredningar har till uppgift att bereda och behandla 
ärenden till regionfullmäktige och regionstyrelse. I uppdraget ligger att 
utifrån ett medborgarperspektiv följa utvecklingen inom respektive 
ansvarsområden. För att på bästa sätt fullfölja detta uppdrag föreslås 
respektive beredning genomföra medborgardialoger. Även regionens 
nämnder har denna möjlighet. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2021 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige, Beredningen för hållbarhet och 
folkhälsa, Beredningen för hälso- och sjukvård 
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