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§ 20    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Bredningen för invånarfrågor godkänner dagordningen för mötet med 
följande ändringar; informationspunkten om förbyggande hembesök hos 
äldre invånare utgår och punkten hantering av gemensam debattartikel läggs 
till dagordningen.  
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§ 21    

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Göran Gustafsson (SD) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet.  
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§ 22    

Medborgardialog med deltagare på träffpunkten TIC-
huset 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Runt om i Kalmar län bedrivs verksamhet för seniorer på olika träffpunkter. 
Träffpunkterna är mötesplatser som erbjuder stimulans och social 
gemenskap genom olika aktiviteter.  
Under pandemin har de allra flesta träffpunkterna varit stängda och ingen 
ordinarie verksamhets har kunnat bedrivas på plats i lokalerna. Vissa 
träffpunkter har kunnat anpassa sin verksamhet och bedrivit den i begränsad 
utsträckning utomhus, exempelvis gymnastik.   
Beredningen genomför en digital medborgardialog med deltagare på 
träffpunkten TIC-huset i Kalmar samt ansvarig personal Anna-Lena 
Rosengren. Samtalet berör äldres isolering under pandemin, erfarenheter av 
vården under denna speciella tid samt vad träffpunkten och dess verksamhet 
har för betydelse för välmåendet och sociala kontakter.  
En fysisk träff på TIC-huset planeras in till våren 2022 för en uppföljning av 
denna digitala medborgardialog. 
Beredningen diskuterar också innehåll och ämnen för kommande möten och 
i protokollet från beredningens möte den 12 februari 2020 nämns ett antal 
orter (Högsby, Hultsfred, Borgholm och Torsås) som är prioriterade för 
besök. Presidiet tar med sig prioriteringen till presidiemöten där planering av 
beredningens kommande sammanträden görs.  
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§ 23    

Diskussion - Valet 2022 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet samt ger 
presidiet i uppdrag att sammanställa en skrivelse till ordförande i länets tolv 
kommunstyrelser med syfte att uppmuntra länets skolor att ta emot besök 
från de politiska ungdomsförbunden.  

Bakgrund 
Inför valet 2018 beslutade dåvarande Medborgarutskottet att skicka en 
skrivelse till den primärkommunala nämnden för att påtala det stora 
demokratiska värdet av att de politiska ungdomsförbunden får besöka länets 
skolor även vid andra tillfällen än då det är valrörelse.  
Beredningen för invånarfrågor delger erfarenheter från tidigare valrörelser 
och enas om att en ny skrivelse med samma syfte borde skickas till länets 
kommuner.   
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§ 24    

Lägesrapport covid-19 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, inleder med en kort lägesbild av 
situationen med covid-19 i Kalmar län. Hittills har 24 399 bekräftade fall av 
covid-19 registrerats i länet. Just nu är det två patienter som är inlagda på 
sjukhus och ingen patient har vårdats för covid-19 på IVA sedan den 9 juli. 
Just nu är det en låg smittspridning i länet.  
Vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik har stängt, efter att 
tillsammans ha gett 138 457 doser vaccin. Arbetet med vaccinationer växlar 
ännu mer över till hälsocentraler och hälsovalsenheter.  
Enligt Folkhälsomyndigheten (som har statistik även för länsbor som 
vaccinerat sig i andra län) har 85 procent av invånarna i Kalmar län fått dos 
1. Det konstateras att äldre har högre vaccinationsvilja än yngre och att 
kvinnor i högre utsträckning har högre vaccinationsvilja än män. Nu är fokus 
på att nå svårnådda grupper i samhället och erbjuda dem vaccination. Detta 
görs med flera riktade insatser, bland annat med möjlighet till drop-in-
vaccination på flera olika ställen runt om i länet. Det planeras också för ett 
utskick av vykort med erbjudande om vaccinering samt hjälp att boka tid.  
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§ 25    

Enkät till förtroendevalda 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Det har skickats ut en enkät till förtroendevalda med syfte att göra en 
utvärdering av de politiska nämndernas och beredningarnas arbete under 
mandatperioden 2018-2022. Denna utvärdering kommer bland annat att 
ligga till grund för översynen av den politiska organisationen inför 
kommande mandatperiod.  
Ledamöterna reflekterar kring året med beredningen och hur man kan arbeta 
med medborgardialoger i hela den politiska organisationen. Ordföranden 
påminner beredningens ledamöter om att fylla i enkäten.  
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§ 26  Ärendenummer RS 2021/382 

Svar på granskning från regionrevisorerna - Rapport 
översiktlig basgranskning beredning för invånarfrågor 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av beredningen för 
invånarfrågor.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län.  
Revisorerna lämnar tre rekommendationer till beredningen för invånarfrågor. 
Nedan redovisas svar på revisorernas rekommendationer.  

• att utveckla och konkretisera på vilket sätt beredningen avser att följa 
utvecklingen inom sitt uppgiftsområde med koppling till regionplanen  

• att initiera ett arbete med att se över hur beredningen ska bidra till att 
stärka kvaliteten i regionfullmäktiges beslutsfattande inom sitt 
uppgiftsområde, i syfte att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett 
förtydligat uppdrag  

• att i högre utsträckning bereda fullmäktiges långsiktiga strategier och 
behandling av remisser från regionstyrelsen  

Svar 
2022 är valår och en ny mandatperiod kommer att påbörjas. I samband med 
detta kommer en parlamentarisk översyn av den politiska organisationen att 
genomföras. Rekommendationen kommer att tas med i det arbetet.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021 
2. Missivbrev basgranskning av beredningen för invånarfrågor 2020 
3. Rapport översiktlig basgranskning beredningar 2020 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
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§ 27  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesdatum 2022 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor fastställer sammanträdesdatum för 2022 till 
10 februari, 7 april, 16 juni, 20 september och 8 december.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2022 för beredningen för invånarfrågor är 
följande: 
10 februari 
7 april 
16 juni  
20 september 
8 december 
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§ 28    

Övrigt – Hantering av gemensam debattartikel 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor ställer sig bakom debattartikeln som 
ordförande skrivit.  

Bakgrund 
Beredningen diskuterar den debattartikel som ordföranden Jonas Hellberg 
(S) har skrivit. Samtliga ledamöter ställer sig bakom artikeln och ordförande 
får i uppdrag att skicka in den till några av länets tidningar.  
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