
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
  

Beredningen för invånarfrågor   
 
Tid och plats 09:00-11:30, Munken Hotell, Timmernabbsvägen 2, Mönsterås   
Beslutande 
 

Madeleine Rosenqvist (KD), ordförande 
Mattias Wärnsberg (S) 
Eva-Kristina Berg (C) 
Sören Svensson (L) 
Suzanne Gustafson (M) 
Göran Gustafsson (SD) 
 

Övriga närvarande Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, digital medverkan, § 27 
Caroline Rosander, regionjurist, digital medverkan, § 26 
Ingela Lindström, HR-strateg, digital medverkan, § 26 
Medlemmar från SPF Seniorerna Mönsterås, § 28  
Medlemmar från PRO Mönsterås, § 28 
Moa Rosholm, regionsekreterare 
Vilma Dahlgren, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 24-28  

 
  

Ordförande Madeleine Rosenqvist (KD)  

 
  

Justerare Sören Svensson (L)   
  
Sekreterare Vilma Dahlgren  
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§ 24  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor godkänner föredragningslistan.  
 

2Comfact Signature Referensnummer: 1459501



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-20 

 
 

 
Beredningen för invånarfrågor 
 

 
 

 
 

 

§ 25   

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Sören Svensson (L) att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 
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§ 26    

Lagen om skydd för personer som rapporterar 
missförhållanden (visselblåsarlagen) 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Caroline Rosander, regionjurist, och Ingela Lindström, HR-strateg, 
informerar om lagen om skydd för personer som rapporterar 
missförhållanden och om Region Kalmar läns interna visselblåsarfunktion.  
Lagen trädde i kraft den 17 december 2021 och offentliga arbetsgivare hade 
fram till den 17 juli 2022 på sig att införa en intern funktion för 
visselblåsare.  
Lagen gäller i arbetsrelaterade sammanhang och vid händelser som har ett 
allmänintresse, exempelvis vid oetiska anställningsförhållanden eller 
ekonomiska oegentligheter. Den gäller både vid pågående och tidigare 
anställning. Anmälare ska kunna vara anonyma och skyddade från 
repressalier.  
Följande personer omfattas av lagen:  

• Arbetstagare 

• Den som söker arbete 

• Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik 

• Inhyrda arbetstagare 

• Egenföretagare som söker eller utför uppdrag 

• Personer som ingår i förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan  
Vidare får beredningen information om att Region Kalmar län har 
upphandlat en intern rapporteringskanal via företaget Lantero. Lantero tar 
emot rapporten om missförhållande, följer upp den samt tar kontakt med och 
återkopplar till de rapporterande personerna. Regionen får en första 
bedömning av fallet som tas emot och granskas av 4-5 personer som jobbar 
med ekonomi, juridik och HR. En beredningsgrupp bestående av 
ekonomidirektör, HR-direktör och kanslidirektör diskuterar sedan om 
Lanteros bedömning är korrekt. I de fall bedömningen anses korrekt görs en 
utredning, den kan göras av regionen själva eller av en extern juristbyrå. En 
åtgärd tas fram och återkopplas till den rapporterande personen.  
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§ 27    

Lägesrapport vaccinering covid-19 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, ger beredningen en lägesrapport av 
vaccineringen för covid-19 i Kalmar län. I Sverige är det sammanlagda 
antalet bekräftat smittade 2 578 521 och i Kalmar län är antalet 59 727. 10 
inlagda patienter på regionens sjukhus har covid-19 idag och ingen patient 
vårdas på IVA med covid-19. Smittspridningen i Kalmar län har varit hög 
under sommaren i jämförelse med tidigare år. 
Gällande vaccinering i länet får beredningen information om att 90% tagit 
dos 1, 89% tagit dos 2 och 75% tagit dos 3. En påfyllnadsdos erbjuds just nu 
för de som är 65 år eller äldre eller i riskgrupp. Bokningen för alla över 18 år 
planeras öppna fredagen den 23 september. För att öka vaccineringen 
kommer en vaccinationsbuss åka runt i länet under veckorna 39-44. Även 
kommunikationsinsatser kring vaccinering pågår, bland annat får alla över 
65 år brev hem när de bör ta nästa dos.  
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§ 28    

Vad tycker pensionärsorganisationer i Mönsterås om 
kollektivtrafiken och sjukvården i Region Kalmar län? 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen från dialogen till 
protokollet.  

Bakgrund 
Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna i Mönsterås och PRO Mönsterås 
bjuds in för att föra en dialog om deras erfarenheter av kollektivtrafiken och 
sjukvården i Kalmar län.  
Dialogen inleds med att organisationerna berättar om sina upplevelser av 
kollektivtrafiken i länet. Närtrafik, länsfärdtjänst och seniorbiljetter 
diskuteras. Organisationerna önskar återinföra kontanter som ett betalmedel 
ombord på bussar och tåg i länet. SPF Seniorerna och PRO i Mönsterås vill 
även se mer tillgänglighetsanpassade bussar som underlättar för personer 
med rullstol eller rollator att komma ombord.  
Vidare samtalas om hälso- och sjukvården i Region Kalmar län. Ett ämne 
som lyfts är psykisk hälsa. Möjlighet att få stöd i frågor om psykisk hälsa på 
hälsocentraler finns, men organisationerna önskar att det kommuniceras 
bättre. Även väntetider till hälsocentralen, fast läkarkontakt och behov av 
geriatriker och regelbundna hälsokontroller lyfts under dialogen.  
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