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Beredningen för invånarfrågor   
 
Tid och plats 10:00-12:00, Digitalt sammanträde   
Beslutande 
 

Jonas Hellberg (S), ordförande 
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande  
Mattias Wärnsberg (S) 
Göran Gustafsson (SD) 
Eva-Kristina Berg (C) 
Zeljka Krajinovic (S) 
Sören Svensson (L) 
 

Tjänstepersoner Lina Isaksson, kommunikationsdirektör §§ 29-32 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 31 
Magnus Lagerlund, basenhetschef onkologiska kliniken § 31 
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar samhällsplanering § 33 
Andreas Delphin, utredare § 33 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör § 34 
Moa Rosholm, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 29-36  

 
  

Ordförande Jonas Hellberg (S)  

 
  

Justerare Göran Gustafsson (SD)   
  
  
Sekreterare Moa Rosholm  
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§ 29    

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor godkänner mötets dagordning.  
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§ 30    

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Göran Gustafsson (SD) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet.  
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§ 31    

Resultatet av Nationella patientenkäten 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Nationell Patientenkät är en undersökning av patienters upplevelser av 
vården. 2021 års undersökning genomfördes under våren, vilket innebär att 
svaren lämnades mitt under covid 19-pandemin. 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar beredningen om 
att Region Kalmar län placerar sig bland de bästa i landet inom öppenvården, 
när det gäller dimensionerna delaktighet och involvering, kontinuitet och 
koordinering, information och kunskap, respekt och bemötande och 
tillgänglighet. Också bland de patienter som legat inlagda på sjukhus rankas 
vården högre än snittet för landet i samtliga dimensioner. Under en rad av år 
har Region Kalmar län varit överlägsen etta i landet, så även i denna enkät. 
Jämförelse av svar gällande fysiska och digitala vårdmöten har gjorts. 
Generellt är det väldigt små skillnader gällande dimensionerna emotionellt 
stöd, respekt och bemötande, information och kunskap samt tillgänglighet.  
Magnus Lagerlund, basenhetschef onkologiska kliniken och strålningsfysik, 
redovisar en fördjupning av de svar som rör onkologiska klinikens digitala 
vårdmöten. Han redogör även hur onkologiska kliniken arbetar med de 
digitala vårdmötena.  
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§ 32    

Lägesrapport vaccination covid-19 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Hittills är det 1 222 892 bekräftat smittade med Corona i Sverige och av 
dessa är det 26 307 bekräftat smittade i Kalmar län. I dagsläget är det tio 
patienter inlagda på länets sjukhus för covid-vård, två vårdas på IVA varav 
en patient i respirator. Smittspridningen i Kalmar län är just nu den högsta 
sedan i maj i år.  
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, redogör för statistik om antalet 
bekräftade fall i länet samt hur det sett ut med inneliggande patienter över 
tid.  
Just ni pågår ett flertal vaccinationsinsatser på olika håll i länet för att få fler 
personer att vaccinera sig. Vaccinationer med dos 1, 2 eller 3 pågår 
framförallt på hälsocentraler och hälsovalsenheter. Vaccinationsbussen har 
besökt olika platser i länet för att främst vaccinera svårnådda grupper. En 
extern leverantör bistår vissa av länets kommuner med vaccination av 
omsorgspersonal och inom kort kommer det finnas vaccinationsstationer på 
länets sjukhus för att vaccinera allmänheten. I början av nästa vecka kommer 
det bli möjligt för alla att boka tid för dos 3 med förbehåll att det ska ha gått 
sex månader sedan dos 2.  
I Region Kalmar län är det hög kapacitet på provtagningen för covid-19. Just 
nu är dock efterfrågan ännu större och därför kommer kapaciteten utökas 
kommande veckor. För att göra provtagningen enklare och mer tillgänglig 
har provtagningslådor placerats ut i alla kommuner. I lådan finns självtester 
för provtagning och de behöver inte bokas innan. Efter provtagningen 
lämnas testet i lådan igen för analys.  
Slutligen visas statistik på andel vaccinerade och bokningar per åldersgrupp 
för respektive vaccindos.   
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§ 33    

Dialog kring strategin för ungas inkludering 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Den 29 augusti 2019 beslutade beredningen för invånarfrågor att lämna ett 
initiativ till regionfullmäktige för att öka ungas sociala inkludering. 
Initiativet syftade bland annat till att ta fram en strategi för att öka de ungas 
sociala inkludering, men också att genom särskilda fokusgrupper tillfråga 
länets ungdomar hur de ser på sin inkludering samt låta de unga arbeta fram 
konkreta förslag och rekommendationer till regionen att arbetare vidare med. 
En del i initiativet var också att bjuda in länets kommuner till samverkan 
genom länsgemensam ledning kring dessa frågor.   
Initiativet togs upp på regionfullmäktiges möte den 17 juni 2020 och 
fullmäktige beslutade att uppdra åt regiondirektören att arbeta fram en 
strategi för att öka de ungas sociala inkludering.  
Uppdraget fördelades till regionala utvecklingsförvaltningen och basenheten 
hållbar samhällsplanering. För att få en bild av beredningens syfte med 
initiativet har beredningens ledamöter en dialog med Anna Soltorp, 
basenhetschef hållbar samhällsplanering, och Andreas Delphin, utredare, 
som ansvarar för uppdraget.  
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§ 34    

Överenskommelse civilsamhället 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Överenskommelsen med idéburna nätverket har vuxit fram i dialog och 
samspel mellan företrädare för idéburen och offentlig sektor i Kalmar län 
under flera års tid. Arbetet har inspirerats av den nationella 
Överenskommelsen som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer 
och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Genom denna typ av 
överenskommelser vill partnerna skapa en jämbördig dialog som i sin tur kan 
leda till ett ökat samarbete och samverkan.  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, informerar om att arbetet med 
att ta fram överenskommelsen har ingått som en del i projektet 
samverkansplattform Kalmar län som samordnas via Coompanion Kalmar 
län med finansiering via sociala fonden.  
Idéburna nätverket är en ideell förening som har till syfte att utveckla den 
idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar 
samhällsutveckling. Föreningen ska arbeta strategiskt tillsammans med 
regionala offentliga aktörer med målsättning att lösa utmaningar i samhället.  
Inom ramen för överenskommelsen skapas ett forum för dialog, bestående av 
tre representanter från vardera part. Region Kalmar län representeras av 
ansvariga förtroendevalda och har ansvar för att bjuda in till forum vid två 
tillfällen per år. Agendan för dessa forum sätts gemensamt och vid behov 
kan ytterligare möten arrangeras efter samråd mellan partnerna.  
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§ 35    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till beredningen: 

• Ge de politiska ungdomsförbunden goda möjligheter att besöka 
länets skolor - skrivelse från beredningen från invånarfrågor 

• Beslut från regionrevisorerna 2021-10-27 Svar på översiktlig 
basgranskning 
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§ 36    

Övrigt 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Beredningens sammanträde som var planerat till den 10 februari 2022 flyttas 
till den 15 februari 2022 istället.  
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