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Regionfullmäktige   
 
Tid och plats 09:00-18.20, Distansmöte/Skörden, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar 
Beslutande 
 

Leif Larsson (C), ordförande 
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande 
Angelica Katsanidou (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Jonny Bengtsson (S) 
Ilko Corkovic (S) 
Pia Edin (S) 
Jonas Erlandsson (S) 
Erik Fors (S) 
Marie Fransson (S), §§ 46–80 
Yvonne Hagberg (S) 
Steve Sjögren (S), ersättare för Jonas Hellberg (S) 
Anders Henriksson (S), §§ 46–61 
Ing-Marie Karlsson (S), ersättare för Anders Henriksson §§ 62–83 
Martina Hessel (S) 
Olle Hjertqvist (S) 
Peter Högberg (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Christina Lönnqvist (S), ersättare för Zeljka Krajinovic (S) 
Margaretha Lööf-Johanson (S), §§ 46–80 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Renée Solstad (S), ersättare för Lejla Radovic (S) 
Lena Segerberg (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mattias Wärnsberg (S), §§ 46–73 
Christer Jonsson (C) 
Christel Alvarsson (C) 
Ulrika Lindh (C), ersättare för Roger Gustafsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Ingegerd Petersson (C), §§ 46–81 
Per Skogberg (C), ersättare för Ingegerd Petersson (C) §§ 82–83 
Bengt Thörnblad (C) 
Roland Åkesson (C) 
Johanna Wyckman (L), §§ 46–77, 81–83 
Sebastian Hallén (L) 
Åke Aldman (L), ersättare för Göran Nilsson (L) 
Malin Sjölander (M) 
Åke Bergh (M) 
Suzanne Gustafson (M) 
Lennart Hellström (M) 
Kaj Holst (M), §§ 46–50, 52–83 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Monica Ljungdahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Marie Nicholson (M) 
Jimmy Loord (KD) 
Anders Andersson (KD) 
Åke Nilsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) 
Madeleine Rosenqvist (KD), ersättare för Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Tyra Graaf (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD) 
Arne Sjögren (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Martin Kirchberg (SD) 
Leif Axelsson (SD), §§ 46–75 
Michael Erlandsson (SD) 
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 Petra Gustafsson (SD) 
Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
Tomas Trossing (SD), ersättare för Linda Kotanen Hallbeck (SD) 
Anne Oskarsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Linda Fleetwood (V) 
Lena Granath (V) 
Jonny Andersson (V) 
Leif Svensson (V) 
Thoralf Alfsson (-) 
 

Övriga deltagare Carl Dahlin (M), regionråd med yttranderätt 
Tuulikki Åkesson, regionens revisorer 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 
 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar på distans, förutom ordförande 
och vice ordförande. 
 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 46–83  

 
  

Ordförande Leif Larsson (C) 
 

 

Justerare Jonas Erlandsson (S) Suzanne Gustafson (M)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 46 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan, med ordförandes 
ändringar. 
Beslutet är enhälligt. 

Förslag 
Ordförande lägger fram följande ändringar i föredragningslistan: 

- Ärendet Svar på medborgarförslag angående parkeringsbiljett vid 
sjukhusbesök utgår eftersom förslaget återtagits av förslagsställaren. 

- Interpellationerna Hur gick det med psykambulansen och Analys av 
påverkansarbete och resultat i regeringens proposition om 
infrastruktur skjuts fram till nästa möte, eftersom interpellanterna har 
förhinder vid mötet. 

--- 
Regionfullmäktige godkänner enhälligt föredragningslistan, med ordförandes 
ändringar.

3Comfact Signature Referensnummer: 1084955



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-04-15 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 47 

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Jonas Erlandsson (S) och Suzanne Gustafson (M) 
att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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§ 48 

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 

Bakgrund 
Inför mötet har följande interpellationer inkommit: 

1. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) 
– Avgift för språktolkning. 

2. Interpellation från Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin 
Kirchberg (SD) - Vad görs för att säkerställa att alla som haft covid-
19 följs upp? 

3. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) – Barn med psykisk ohälsa. 
4. Interpellation från Claus Zaar (SD) – Uppskjuten cancervård. 
5. Interpellation från Claus Zaar (SD) – Få vaccinet att räcka till så 

många som möjligt. 
6. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - PCR-testets användning 

och tillförlitlighet i samband med covid-19. 
7. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Martin Kirchberg (SD) - Vad 

görs det för att införa hemsjukhusets arbetssätt i hela regionen? 
8. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Hur går 

arbetet med att införa patientkontrakt? 
9. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Inför 

möjlighet till självscanning av egen kroppstemperatur för besökare 
och personal i regionala verksamheter. 

10. Interpellation från Jimmy Loord (KD) - Hur säkerställer vi att det 
finns förutsättningar för precisionsmedicin i Region Kalmar län? 

11. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Ge folkhögskolorna bättre 
förutsättningar. 

12. Interpellation från Leif Svensson (V) – Covid 19:s efterverkningar. 
13. Interpellation från Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD) - 

Möjligheter till fysträning vid regionens nya ambulansstationer. 
14. Interpellation från Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson 

Ahlgren (KD) - Ny rehabbassäng i Mönsterås. 
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15. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Hur kan vi använda 
samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för att stärka den 
psykiska hälsan bland unga? 

16. Interpellation från Carl Dahlin (M) och Madeleine Rosenqvist (KD) 
– Flexibla anställningsformer genom flexibla öppettider. 

Följande interpellationer har inkommit, men behandlas vid kommande möte 
eftersom interpellanten har förhinder: 

1. Interpellation från Linda Kotanen Hallbeck (SD) – Hur gick det med 
psykambulansen? 

2. Interpellation från Anders Andersson (KD), Jimmy Loord (KD), Pär-
Gustav Johansson (M) och Malin Sjölander (M) - Analys av 
påverkansarbete och resultat i regeringens proposition om 
infrastruktur. 

Inga frågor har inkommit till mötet. 
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§ 49  Ärendenummer RS 2021/309 

Överlämnande av medborgarförslag - Biljettautomat i 
Ljungbyholm 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om biljettautomat i 
Ljungbyholm till kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om biljettautomat i 
Ljungbyholm eller annat sätt att köpa biljett, för den som inte kan använda 
Kalmar länstrafiks app. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kollektivtrafiknämnden, eftersom det är inom nämndens 
verksamhetsområde. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag från regionfullmäktiges presidium daterat den 6 april 2021. 
2. Medborgarförslag – Biljettautomat i Ljungbyholm.
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§ 50  Ärendenummer RS 2020/838 

Svar på motion - Växla semesterdagstillägg mot 
semester 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att växla semesterdagstillägg mot 
semester med redovisat yttrande. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V, M och KD samt ledamoten Thoralf Alfsson (-) 
reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län 
tillsammans med facken ser över hur semesterdagstillägg ska kunna växlas 
mot ledig tid. 

Yttrande 
En förmån som erbjuds medarbetare ska kunna nyttjas i stor utsträckning och 
vara ett reellt erbjudande. Frågan har diskuterats med verksamheterna vid 
flera tillfällen, då ämnet de senaste åren varit uppe för dialog med fackliga 
organisationer och även medborgaförslag har inkommit. Redan idag ser flera 
av verksamheterna utmaningar i att lösa önskvärd semesterförläggning och 
att det troligt skulle innebära flera avslag av ansökan om semesterväxling. 
Verksamheterna ser det därför inte som ett erbjudande som kommer kunna 
användas i någon större utsträckning i praktiken. 
Utöver verksamhetsperspektivet finns också ett juridiskt perspektiv. 
Semesterlagstiftningen syftar i första hand till att ge medarbetarna betald 
ledighet för vila och återhämtning. Semesterlagen är en tvingande 
skyddslagstiftning vilket innebär att varken kollektivavtal eller avtal med 
den enskilde medarbetaren får inskränka eller försämra medarbetarens 
förmåner. Om ett lokalt avtal om växling av semesterdagstillägg i utbyte mot 
semesterdagar genom detta förfarande otillbörligt urholkar medarbetarens 
rättigheter enligt semesterlagen har i dagsläget inte prövats av 
arbetsdomstolen. Det råder alltså en rättslig osäkerhet om vad denna typ av 
avtal kan får för konsekvenser juridiskt. 
Region Kalmar läns samlade bedömning, med tyngdvikt i verksamheternas 
syn men även ur ett juridiskt perspektiv, är att detta förslag i nuläget inte är 
genomförbart. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat 
yttrande. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 54 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att växla semesterdagstillägg mot 
semester med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Mattias Adolfson (S), Christer Jonsson (C) och Angelica Katsanidou 

(S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens 
förslag. 

2. Linda Fleetwood (V), Malin Sjölander (M), Jonny Andersson (V), 
Jimmy Loord (KD) och Thoralf Alfsson (-) föreslår att 
regionfullmäktige att bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) med fleras förslag eller enligt Linda Fleetwoods (V) med fleras förslag. 
Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) 
förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (S) med fleras förslag 
röstar ja. 

- Ledamot som röstar för Linda Fleetwoods (V) med fleras förslag 
röstar nej. 

Regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag, med 
resultatet 45 ja och 22 nej. Hur var och en röstade redovisas i 
protokollsbilaga 1. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V, M och KD samt ledamoten Thoralf Alfsson (-) 
reserverar sig mot beslutet.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 54 den 17 mars 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021. 
3. Motion - Växla semesterdagstillägg mot semester.
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§ 51  Ärendenummer RS 2020/1214 

Svar på motion om att erbjuda neutrala 
avgångsintervjuer 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att erbjuda neutrala 
avgångsintervjuer med redovisat yttrande. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Moderaterna har lämnat en motion om att Region Kalmar län ska erbjuda 
möjligheten till att en tredje, neutral, part utför avgångintervjuer för att alla 
medarbetare ska kunna komma till tals, även de som exempelvis slutar på 
grund av konflikter med exempelvis chef. 

Yttrande 
För Region Kalmar län är det viktigt att ta reda på varför medarbetare slutar, 
hur de har upplevt sin arbetsplats, vad som påverkar dem att sluta och vad en 
ny arbetsgivare erbjuder. Det hjälper regionen att se mönster för så väl 
regionen som helhet som för den enskilda arbetsplatsen och bidrar till 
utvecklingen av Region Kalmar län som attraktiv arbetsplats. Det är därför 
viktigt att ha olika kanaler som fångar upp synpunkter från medarbetare. 
Region Kalmar län har två vägar som en medarbetare kan uttrycka sig på i 
samband med att en anställning avslutas, dels i ett avgångssamtal, dels i en 
anonym enkät. 

Avgångssamtal 
Genom ett avgångssamtal får medarbetaren möjligheten att ”sätta punkt” på 
sin anställning. För chefen är det en möjlighet att samla ihop lärdomar och 
erfarenheter som medarbetaren skaffat sig under sin anställningstid som kan 
användas till framtida förbättringar. Samtalet sker oftast med närmaste chef, 
men det kan också genomföras av annan, neutral, person. I Region Kalmar 
läns rutin för avgångssamtal står det att det är närmaste chef som ansvarar 
för att avgångssamtal erbjuds till alla medarbetare som slutar. I undantagsfall 
kan någon annan, så som exempelvis chefens chef, en chefskollega, HR-chef 
eller HR-konsult, utses att hålla i samtalen istället för närmaste chef. Beslut 
om vem som genomför samtalet ska ske i samråd med berörd medarbetare. 
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Avgångsenkät 
Som komplement till avgångssamtalet skickas en avgångsenkät ut till 
medarbetare som slutar. Enkäten är anonym och används för att ge 
medarbetaren en möjlighet till att neutralt få komma till tals. 
Avgångsenkäten möjliggöra att systematiskt summera och analysera orsaker 
till att våra tillsvidareanställda medarbetare väljer att avsluta sin anställning 
och kan ge möjlighet att se eventuella mönster och utgöra underlag för 
förbättringsarbete för Region Kalmar län i stort. 
Avgångsenkätens resultat följs årligen upp på övergripande nivå och på 
förvaltningsnivå samt redovisas på ett sammanträde med personalutskottet. 

Sammanfattning 
För Region Kalmar län är det viktigt att göra bra avslut när medarbetare 
väljer att avsluta sin anställning. Region Kalmar län anser att det är viktigt 
att fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt för att fånga upp synpunkter från 
de medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. I avgångsenkäten ges 
möjligheten att anonymt uttrycka sig. Region Kalmar län ser därför att det är 
viktigt att fortsätta utveckla arbetet av den anonyma avgångsenkäten för att 
få en så pålitlig bild så möjligt av hur medarbetare som slutar upplevt sin 
anställning och Region Kalmar län som arbetsgivare. 
Region Kalmar län ser vidare att det är en viktig del i chefens uppdrag att 
fånga upp tankar och reflektioner från medarbetare som slutar. I enlighet 
med rutinen för avgångssamtal finns dock möjligheten att avgångssamtalet 
utförs av någon annan än närmast chef i de undantagsfall då det bedöms vara 
aktuellt. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 55 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att erbjuda neutrala 
avgångsintervjuer med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Monica Ljungdahl (M), Tyra Graaf (KD), Leif Axelsson (SD) och 

Michael Erlandsson (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

3. Leif Axelsson (SD) och Michael Erlandsson (SD) föreslår att 
regionfullmäktige ska göra följande tillägg till ett bifall av motionen: 
”Att erfarenheterna och upplevelserna från avgångsintervjuerna/-
samtalen också ska sammanställas och presenteras för 
personalutskottet på ett sådant sätt att den enskildes anonymitet kan 
garanteras.” 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) förslag eller Monica Ljungdahls (M) med fleras förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag. 
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Ordförande finner att Leif Axelssons (SD) och Michael Erlandssons (SD) 
tilläggsförslag faller, eftersom det är beroende av ett bifall till motionen. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 55 den 17 mars 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021. 
3. Bilaga - Region Kalmar läns rutin för avgångssamtal. 
4. Motion - Erbjud neutrala avgångsintervjuer.

12Comfact Signature Referensnummer: 1084955



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-04-15 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 52  Ärendenummer RS 2020/1286 

Svar på motion om personlig tjänst 

Beslut 
Regionfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att motionen 
åsyftar de upp till 55 års ålder, medan svaret främst berör de som passerat 55 
år. 

Bakgrund 
Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat en motion med förslag att 
Region Kalmar län ska revidera personlig tjänst så att arbetsgivaren inte 
avbryter den aktiva rehabiliteringen när personlig tjänst påbörjas, samt att 
det görs en prövning av den personliga tjänsten med regelbundna intervall 
med målet att medarbetare under 55 år ska få möjlighet att återgå till sin 
ordinarie tjänst. 

Yttrande 
Personlig tjänst är en särskilt inrättad tjänst inom Region Kalmar län som 
anpassas efter individens förmåga att utföra arbetsuppgifter. Det är en 
rehabiliteringsåtgärd för medarbetare främst över 55 år, som efter 
uttömmande rehabiliteringsinsatser, varken kan återgå till sin ordinarie tjänst 
eller bedöms kunna få ett annat arbete på arbetsmarknaden. Istället för att 
hamna utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till en personlig tjänst, som 
innebär mindre krav på medarbetaren, inom Region Kalmar län. 
Figuren nedan visar åldersfördelning på medarbetare i personlig tjänst. Som 
den visar finns det 53 personer med personlig tjänst i Region Kalmar län. Av 
dem är 75 procent är över 60 år. I gruppen 20–50 år finns personer med 
svåra kroniska sjukdomar, vilket gör att de av synnerliga skäl beviljats 
personlig tjänst. 

 
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
Den personliga tjänsten är en tillsvidareanställning inom Region Kalmar län. 
Med hjälp av medel från den centrala budgeten ges medarbetaren en 
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möjlighet att prestera utifrån sina förutsättningar och med kanske lite andra 
krav än vad som varit gällande i en ordinarie tjänst. Arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar är detsamma även efter att 
medarbetaren erhållit en personlig tjänst. Att arbetsgivaren avbryter den 
aktiva rehabiliteringen när personlig tjänst påbörjas är således inte korrekt. 
Personlig tjänst är en arbetsmiljöåtgärd som sätts in i rehabiliteringen, och 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är kvar efter erhållen personlig tjänst. 
Medarbetarens utvecklingsmöjligheter 
När en personlig tjänst har ingåtts råder samma förhållanden mellan 
arbetsgivare och medarbetare som för andra typer av tjänster inom regionen. 
Det är en möjlighet att få fortsatt bidra i verksamheten och till fortsatt 
utveckling. Det vill säga att de ordinarie strukturerna för medarbetares 
utveckling, så som medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner, 
omfattar även medarbetare på personlig tjänst. För den medarbetare som 
arbetar deltid finns möjligheten att öka upp sysselsättningsgraden inom den 
personliga tjänsten såväl som utökning eller förändring av arbetsuppgifter. 
Det finns således möjligheter till utveckling i personlig tjänst utifrån 
medarbetarens förändrade arbetsförmåga över tid. 
Sammanfattning 
Personlig tjänst är främst en möjlig åtgärd för medarbetare över 55 år. Det är 
endast vid synnerliga skäl som yngre medarbetare kan bli aktuella. En 
personlig tjänst är en åtgärd som införs efter omfattande utredningar som 
visar att det är den bästa lösningen för medarbetaren. Region Kalmar län har 
samma rehabiliteringsansvar oavsett vilken tjänst medarbetaren har och det 
finns möjlighet till utveckling i den personliga tjänsten på samma vis som för 
andra medarbetare. Bedömningen är att systemet med personlig tjänst idag 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 56 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om personlig tjänst.” 

Överläggningar 
1. Madeleine Rosenqvist (KD) och Martin Kirchberg (SD) föreslår att 

regionfullmäktige ska återremittera ärendet med motiveringen att 
motionen åsyftar de upp till 55 års ålder, medan svaret främst berör 
de som passerat 55 år. 

2. Mattias Adolfson (S), Yvonne Hagberg (S) och Margaretha Lööf-
Johanson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid 
mötet eller återremitteras. Han finner att det ska återremitteras, med den 
motivering som lämnats av Madeleine Rosenqvist (KD) och Martin 
Kirchberg (SD). 

14Comfact Signature Referensnummer: 1084955



Region Kalmar län 
Datum 
2021-04-15 

 
 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 56 den 17 mars 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021. 
3. Motion – Utforma personlig tjänst utan inlåsningseffekter.
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§ 53  Ärendenummer RS 2020/960 

Svar på motion - Ta bort helgbegränsningen på 
seniorkorten 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på 
seniorkorten med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Tomas Trossing (SD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige med förslag att seniorkortets giltighet ska utvidgas till hela 
lördagar, söndagar och helgdagar. Grund för förslaget är att utformningen 
begränsas till klockslagen 09.00–15.00 och 18.00–24.00 samt att en 
förändring kommer bidra till harmonisering med dagens trafikflöden. 

Yttrande 
I Regionplan för 2021–2023, som fastställdes av regionfullmäktige i 
november 2020, ingår införande av ett Seniorkort plus. Införandet 
genomfördes den 1 januari 2021. 
Kortet är giltigt i hela Kalmar län och kan användas mellan klockan 09.00-
15.00 och 18.00-00.00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndag-
fredag. Lördag och söndag kan resor ske under hela dygnet. Under perioden 
15 juni-14 augusti utökas kortets giltighet till hela dygnet oavsett veckodag. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen vara besvarad. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 57 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på 
seniorkorten med redovisat yttrande.” 
Ärendet har behandlats av kollektivtrafiknämnden § 27 den 18 februari 
2021, som regionfullmäktige att besvara motionen med redovisat yttrande. 

Överläggningar 
1. Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD) föreslår att 

regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) och Michael Erlandsson (SD) föreslår att 

regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige enligt Peter Wretlunds (S) och 
Anders Anderssons (KD) förslag eller Martin Kirchbergs (SD) och Michael 
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Erlandssons (SD) förslag. Han finner att regionstyrelsen beslutar enligt Peter 
Wretlunds (S) och Anders Anderssons (KD) förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”De tidigare begränsningarna som gällde tider då Seniorkortet kunde 
användas har varit föremål för mycket diskussion. I samband med beslut om 
nytt biljettsystem uttalades att den nya tekniken ger möjlighet att öppna upp 
för att Seniorkortet kan gälla alla tider under lördagar, söndagar och 
helgdagar. 
Motionens huvudsyfte är nu tillgodosett vilket vi välkomnar. Det är rimligt 
att motionen besvaras när Seniorkort plus finns. 
När kollektivtrafiknämnden och regionfullmäktige behandlade liknande 
motionskrav tidigare under 2020 markerat vi att vi ser det som självklart att 
man så snart biljettsystemet tekniskt medger det så ska seniorkortet gälla alla 
tider på dygnet under lördagar och söndagar samt alla dagar under 
sommarmånader.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 57 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 27 den 18 februari 

2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021. 
4. Motion – Ta bort helgbegränsningen på seniorkorten.
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§ 54  Ärendenummer RS 2020/841 

Svar på motion - Jämlik och hållbar kollektivtrafik 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik 
med redovisat yttrande. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige med följande förslag: 

- En jämställdhetsanalys ska göras inför utveckling och planering av 
kollektivtrafiken. 

- Det ska vara möjligt att ta med cykel på buss och tåg. 
- Trafiklinjer och närtrafik ska ses över så att alla länets skolungdomar 

har möjlighet att nyttja Fritidskortet. 

Yttrande 

Jämställdhetsanalys inför utveckling och planering av kollektivtrafiken 
Den regionala kollektivtrafikens primära uppgift är att tillgodose resenärers 
behov av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. 
Trafikförsörjningsprogrammet tar emellertid avstamp utifrån de värderingar 
och prioriteringar som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin och 
där en jämställd utveckling är en utgångspunkt. I förslaget till nytt 
trafikförsörjningsprogrammet sägs att trafiken ska utvecklas på tre nivåer: 
storregionalt (länsöverskridande), regionalt (knyta samman länets 
kommunhuvudorter) och lokalt (stadstrafik och närtrafik). 
För att de kollektiva resorna ska vara attraktiva behöver de vara snabba och 
ha så gen linjesträckning som möjligt. I stadstrafiken dras busslinjerna så att 
de ska kunna betjäna så stora grupper resenärer som möjligt. Kalmar 
länstrafik har en fortlöpande dialog med länets kommuner rörande såväl 
linjedragning, närtrafikområden som hållplatsers placering och utformning 
för att möta nya och förändrade behov så bra som möjligt. 
Kalmar länstrafik använder ett nationellt statistikverktyg, 
Kollektivtrafikbarometern, som med hög upplösning ger information om 
resenärernas sammansättning avseende ålder och kön. Detta verktyg används 
fortlöpande i arbetet med till exempel målgruppsanalyser, marknadsföring 
och trygghetsfrågor. 
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Statistiken visar till exempel att kvinnor överlag använder kollektivtrafiken 
mer än män, med undantag för åldersgruppen 26–44 år där resandet är mera 
jämställt. I gruppen medelålders och äldre män är det kollektiva resandet 
lägre och kampanjer har riktats särskilt till denna målgrupp. 
I Kollektivtrafikbarometern finns ett stort och mångårigt datamaterial som 
kan ge svar på olika frågor. Kalmar länstrafik använder idag detta material 
för att utveckla och planera kollektivtrafiken och där analyser av 
jämställdheten utgör en naturlig del av arbetet. 
Möjlighet att ta med cykel på buss och i tåg 
Hopfällbara cyklar kan idag tas med som handbagage i bussar, såväl i 
stadstrafiken som i regiontrafiken. I regiontrafikens bussar kan ett begränsat 
antal cyklar tas med på cykelstället bak på bussen. Detta gäller dock inte i 
närtrafiken eller på Kustbussen (linje 500, Kalmar-Karlskrona). 
Reglerna liknar de i övriga landet och grundar sig på säkerhetsfrågor samt att 
rullstolar, barnvagnar och rollatorer bör prioriteras utrymmesmässigt inne i 
fordonen. Fullstora cyklar tillåts därför inte ombord på bussarna. Inför nästa 
upphandling av bussar ska frågan genomlysas. 
Cyklar kan tas med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i 
Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera 
cyklar. 
Alla ska kunna nyttja Fritidskortet 
Kalmar länstrafik arbetar för att trafikens sammansättning ska ge så god 
samhällsnytta som möjligt och samtidigt nå uppställda ekonomiska mål. Att 
ge länets alla skolungdomar tillgång till busstrafik eller närtrafik som gör det 
möjligt att nyttja fritidskortet oavsett bostadsort är en hög ambitionsnivå, 
särskilt eftersom fritidsaktiviteter ofta bedrivs på kvällar och helger. 
Varje region får bestämma i vilken utsträckning man avser bedriva allmän 
kollektivtrafik. Regionfullmäktige har fastställt kollektivtrafikens 
självförsörjningsgrad i Region Kalmar län till 50 procent. För att ge alla 
skolungdomar den tillgång till buss- eller närtrafik som föreslås i motionen 
skulle trafiken kraftigt behöva utvidgas, inte minst den svaga trafiken med få 
resenärer och låg självfinansieringsgrad. Mot bakgrund av detta är det inte 
ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget. 
Föreslås att regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 58 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik 
med redovisat yttrande.” 
Ärendet har behandlats av kollektivtrafiknämnden § 26 den 18 februari 
2021, som föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med redovisat 
yttrande. 

Överläggningar 
1. Peter Wretlund (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
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2. Lena Granath (V) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Peter Wretlunds (S) 
förslag eller Lena Granaths (V) förslag. Han finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 58 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 26 den 18 februari 

2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2020. 
4. Motion - Jämlik och hållbar kollektivtrafik.
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§ 55  Ärendenummer RS 2020/842 

Svar på motion - Innovationsstöd för grön omställning 
och jämställd arbetsmarknad 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen Innovationsstöd för grön omställning 
och jämställd arbetsmarknad med redovisat yttrande som beskriver Region 
Kalmar läns pågående arbete inom området. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
I motion om innovationsstöd för grön omställning och jämställd 
arbetsmarknad – föreslår Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V), att 
fullmäktige beslutar: 

- Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som bryter 
könsmönstren. 

- Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som satsar 
på gröna omställningar. 

Yttrande 
Motionen tar upp ett antal prioriteringar från styrdokument inom Region 
Kalmar län. Dessa rör bland annat jämställdhet, jämlikhet, hållbar tillväxt 
samt bra företags- och innovationsklimat. Som ett av många redskap för att 
nå effekt i styrdokumentens prioriteringar finns företagsstöden. Inom de 
ramar som stödförordningarna tillåter, tas redan idag stor hänsyn till 
styrdokumentens prioriteringar. Detta görs i samtliga stöd och inte bara i 
innovationsstödet. Region Kalmar län anser att prioriteringarna ska ha 
genomslag i hela stödarsenalen och att de olika stöden ska komplettera 
varandra så att de når prioriterade grupper. 
Företag som arbetar hållbart, eller vill ställa om till en hållbar verksamhet, är 
speciellt viktiga för länet. I ett längre perspektiv kommer hållbart 
företagande att vara en förutsättning för att näringslivet i Kalmar län ska 
kunna vara konkurrenskraftigt, och därmed kunna bidra till välfärd och 
arbetstillfällen. Idag läggs således stor vikt vid hållbarhetsaspekterna, där 
FN:s globala hållbarhetsmål utgör grunden för vårt arbete. I de tre 
dimensionerna (ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet) omfattas hela 
spektrumet av faktorer som styr mot ett långsiktigt hållbart samhälle. De 
områden som motionen lyfter är en delmängd av dessa dimensioner. 
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För att ytterligare påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv/samhälle 
finns en nationell samordning med riktade uppdrag till samtliga län i 
Sverige. Dessa nationella insatser skapar mervärde i vårt eget 
hållbarhetsarbete. 
Bland de aktiviteter som Region Kalmar län idag lägger stora arbetsinsatser 
på kan nämnas: 

 Projektet ”Vägar till hållbar regional utveckling”. 
Projektet berör flera insatsområden, varav ett riktar sig mot projekt 
och företagsstöd inklusive stöd till kommersiell service. 

 Hållbarhetsverktyg i ansöknings- och handläggningsrutinen när 
företag ansöker om stöd. Detta verktyg kommer att ingå i rutinen för 
samtliga ansökningar och tar upp såväl de 17 hållbarhetsmålen som 
tips om hur man går vidare i ett hållbart företagande. 

Sammanfattningsvis anser Region Kalmar län att de insatser som motionen 
pekar på redan omfattas av det pågående hållbarhetsarbetet, och att det är 
viktigt att hela hållbarhetsperspektivet, utifrån alla tre dimensionerna, ägnas 
lika stor uppmärksamhet. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 59 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen Innovationsstöd för grön omställning 
och jämställd arbetsmarknad med redovisat yttrande som beskriver Region 
Kalmar läns pågående arbete inom området.” 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 52 den 17 
februari 2021, som föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med 
redovisat yttrande. 

Överläggningar 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta 

enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 

motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
(C) förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 59 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 52 den 17 

februari 2021. 
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3. Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021. 
4. Motion - Innovationsstöd för grön omställning och jämställd 

arbetsmarknad.
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§ 56  Ärendenummer RS 2020/1100 

Svar på motion - Region Kalmar län ska ta fram en 
industriplan 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län ska ta fram 
en industriplan med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns 
pågående arbete inom området. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Michel Erlandsson (SD) har inkommit med en motion med en 
bakgrundbeskrivning om industrin och föreslår att: Regionen tar fram en 
industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt möjliggöra för flera 
arbetstillfällen i Region Kalmar län. 

Yttrande 
Region Kalmar län har under de senaste åren initierat flera insatser som ska 
bidra till industrins utveckling i länet. I ”Strategi för smart specialisering i 
Kalmar län 2021–2027” identifieras industriell utveckling som ett område 
för kapacitetsutveckling vad gäller digitalisering, automatisering, 
kompetensförsörjning och omställning till hållbar produktion. Analysen av 
länet visar komparativa fördelar främst inom primärproduktion i jord- och 
skogsbruk, förädling av denna produktion i livsmedelsindustrin och industrin 
för trävaror, papper och massa, samt inom vissa andra grenar av 
tillverkningsindustrin. Förädlingsvärdena per anställd inom industrin är 
höga, särskilt i de stora industriföretagen vilka är viktiga för länets 
arbetsmarknad och samlade förädlingsvärden. Strategin lyfter därmed fram 
behovet att arbeta horisontellt med industriell utveckling och vikten av att 
strukturfonderna även fortsättningsvis kan användas för att medfinansiera 
insatser inom industrisektorn. 
Helt avgörande för regionens och industrins utveckling är säkerställandet av 
kompetensförsörjning. Region Kalmar län bedriver tillsammans med länets 
aktörer ett omfattande arbete med behovsanalys och matchning av 
arbetsmarknad och utbildning. Dessutom finns det i Regionplan 2021-2023 
ett uppdrag att ”Redovisa ett upplägg till forum för dialog mellan 
industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer”. Frågor om 
insatser utifrån en gemensam väl förankrad plan och strategi för industrins 
utveckling av det slag som efterfrågas i aktuell motion kommer att hanteras 
enligt detta uppdrag och ligga till grund för kommande insatser. 

24Comfact Signature Referensnummer: 1084955



Region Kalmar län 
Datum 
2021-04-15 

 
 

--- 
Regionstyrelsen lämnade § 60 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län ska ta fram 
en industriplan med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns 
pågående arbete inom området.” 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 51 den 17 
februari 2021, som föreslog att regionfullmäktige ska besvara motionen med 
redovisat yttrande. 

Överläggningar 
1. Karin Helmersson (C) och Peter Wretlund (S) föreslår att 

regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Michael Erlandsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) föreslår att 

regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
(C) och Peter Wretlunds (S) förslag eller Michael Erlandssons (SD) och 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt Karin Helmerssons (C) och Peter Wretlunds (S) förslag. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 60 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 51 den 17 

februari 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2021. 
4. Motion - Region Kalmar län ska ta fram en industriplan.
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§ 57  Ärendenummer RS 2021/255 

Interpellation - Avgift för språktolkning 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Petra Gustafsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) har ställt följande 
interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Idag får patienter som inte kan tillräckligt bra svenska kostnadsfritt använda 
språktolk. Detta har den politiska ledningen i Region Kalmar län bestämt ska 
gälla oavsett hur länge personen ifråga bott i Sverige. Det innebär i praktiken 
livslång gratis språktolkning. Bruttokostnaden för regionen för språktolkning 
var 2019 11,1 miljoner kronor och 2020 11,4 miljoner kronor. 
Sverigedemokraterna anser att rätten till tolk ska finnas kvar. Vi anser det 
däremot orimligt att regionen inte tar ut en egenavgift, vilket regionen är i 
sin fulla rätt att göra. För alla som bott i Sverige två är eller längre anser vi 
att det är både rimligt och rättvist att ta ut en egenavgift för att täcka 
regionens tolkkostnader. Enda undantagen ska vara för den som talar något 
av våra fem nationella minoritetsspråk, eller för den som på grund av ålder, 
funktionsnedsättning eller andra medicinska skäl saknar förmåga att lära sig 
svenska, eller förlorat språkkunskaperna. 
Det är inte rimligt att man erhåller kostnadsfria sociala insatser som 
språkutbildning, SFI och andra relaterade åtgärder under flertalet år, men 
fortfarande inte kan göra sig förstådd på det svenska språket. När alla som 
vill får gratis tolk hur länge som helst, skickar det dessutom signalen att det 
inte spelar någon roll om man lär sig svenska eller om man kommer in i 
samhället eller inte. Gratis tolk är orättvist mot skattebetalarna och mot andra 
patientgrupper. Det lägger dessutom ytterligare sten på börda på en sjukvård 
som redan är i finansiell kris. 
En egenavgift vid språktolkning skulle öka incitamentet att snabbare lära sig 
svenska, samtidigt som det skulle ge en bättre kostnadstäckning för regionen 
och ge en rättvisare kostnadsinhämtning visavi andra patientgrupper. 
Vi vill med anledning av detta ställa följande frågor: 

1. Varför ska regionens skattebetalare stå för livslång gratis 
språktolkning? 

2. Är du beredd att ompröva systemet med gratis språktolkning och 
införa ett system med egenavgift vid språktolkning, som erläggs efter 
att man bott viss tid i Sverige?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Som interpellanterna vet är hälso- och sjukvård är en obligatorisk 
verksamhet som Region Kalmar län är skyldig att bedriva. För att ta ut 
avgifter inom en obligatorisk verksamhet krävs lagstöd. En relevant 
följdfråga blir då om ett sådant lagstöd går att finna. 
Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. I lagen framgår det att 
myndigheter ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt när myndigheten har 
kontakt med någon som inte behärskar svenska. Detta exempelvis för att den 
enskilde ska kunna förstå ärendets innehåll och göra sig förstådd. 
När det gäller hälso- och sjukvården finns ytterligare reglering i hälso- och 
sjukvårdslagen och patientlagen. 
Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att målet för hälso- och sjukvården är en 
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och 
sjukvården är skyldig att ge patienten information om hälsotillstånd och 
behandling. Vården ska ges av respekt för människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls. Det innebär bland att vården särskilt ska 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, främja 
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 
vara lättillgänglig. 
I hälso- och sjukvårdslagens kapitel 17 stadgas vilka avgifter som får tas ut. I 
detta kapitel återfinns inte stöd för att ta ut avgift för språktolkning. 
Från 1 januari 2015 gäller dessutom patientlagen. Den har kommit till för att 
ytterligare stärka och tydliggöra patientens ställning i vården. I patientlagen 
stadgas bland annat att informationen till patienten ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 
individuella förutsättningar. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Det står vidare att den 
som ger informationen så långt som möjligt ska försäkra sig om att 
mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade 
informationen. 
Av patientlagens paragrafer följer att tolk kan behövas när patienter och 
vårdgivare inte kan förstå varandra på samma språk. Tillgången till tolk kan 
ha avgörande betydelse för att rätten till vård på lika villkor, patientsäkerhet 
och kvalitet i vården uppfylls. Språktolken finns inte enbart till för patienten 
utan även för hälso- och sjukvårdspersonalen, genom att personalen via 
tolken säkerställer att de utför sitt uppdrag. Utan språktolkning i vården finns 
det risk att viktig information går förlorad, att missuppfattningar uppstår, att 
det leder till felaktiga medicinska bedömningar eller till och med till 
utebliven behandling. Förslaget riskerar att allvarligt försvåra för 
sjukvårdspersonalen i deras arbete och patientsäkerheten kan komma att 
äventyras till den grad att lagstadgade krav ej efterlevs. 
Det är lätt att föreställa sig de svårigheter som uppstår i vårdmöten, både för 
hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, om det inte finns tolk tillgänglig 
vid behov. Det är också lätt att föreställa sig utsattheten hos en patient som 

27Comfact Signature Referensnummer: 1084955



Region Kalmar län 
Datum 
2021-04-15 

 
 

inte får tolkat och förklarat för sig vad som händer under vårdmöten. 
Införande av egenavgift för tolktjänster i vården för vissa personer 
medför även att principen om likabehandling frångås. Om grunden för att få 
avgiftsfri tolk vid besök i vården endast är, så som förslaget i 
interpellationen, efter antalet år som personen bott i Sverige finns en 
uppenbar risk att särbehandling sker på tvivelaktiga grunder. 
Patienter som ännu inte fullt behärskat det svenska språket har nytta av att 
lära sig det svenska språket av flera anledningar än enbart vårdbesök. Att 
däremot godtyckligt straffa dessa patienter om de inte kan svenska 
tillräckligt bra efter ett par år i Sverige, genom att tvinga dem att betala 
egenavgift för språktolkning inom hälso- och sjukvården, strider mot flera 
grundläggande rättigheter. 
En av de viktigaste faktorerna för att säkra delaktighet, patientinflytande och 
säkerhet är bemötandet. Varje möte är unikt och människor likaså. Vården 
och mötet med vården behöver anpassas efter patientens behov och 
förutsättningar. Brister i bemötandet kan leda till att kommunikationen inte 
fungerar. Det kan leda till att behandlingsrekommendationer inte följs, 
väsentlig information missas, eller att patienten nästa gång inte söker sig till 
vården trots att det behövs. Ingen ska behöva känna att vården inte tagit dem 
på allvar, särskilt inte baserat på härkomst. 
Kostnadsfrågan som lyfts i interpellationen kan också ifrågasättas, då ökade 
kostnader kan uppkomma om patienter får felaktiga medicinska 
bedömningar och förlängd vårdtid vilket kan ske om kostnaden för 
språktolkning i vården ska läggas på den enskilde. Att införa egenavgift för 
språktolk kan då medföra att patienter avstår från att söka vård trots att ett 
vårdbehov finns, vilket kan leda till försenad vård och allvarliga följder med 
detta. Således är förslaget knappt ekonomiskt motiverat. 
Det finns alltså ett antal lagar som tillsammans samlar villkor som måste 
uppfyllas, och som medför att tolktjänst måste anlitas vid behov. Vid en 
samlad bedömning ger hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen inte 
utrymme för att ta ut avgifter för tolktjänster inom hälso- och sjukvården. 
Det framgår inte heller av förvaltningslagen att en myndighet får ta ut avgift 
för tolkning för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt vid kontakt 
med myndigheten. Detta för att inte tala om att förslaget riskerar att allvarligt 
undergräva regionens ansvar att baserat på behov ge en god och jämlik vård. 
Region Kalmar län ska agera öppet, engagerat och kunnigt för att ge ett bra 
bemötande oavsett språkkunskaper eller härkomst.” 

Handlingar 
1. Interpellation från  Petra Gustafsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) 

– Avgift för språktolkning. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 58  Ärendenummer RS 2021/256 

Interpellation - Vad görs för att säkerställa att alla som 
haft covid-19 följs upp? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) har ställt 
följandet interpellation till ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård 
Christer Jonsson (C): 
”Sverigedemokraterna har både i krisledningsnämnden och i vår 
interpellation till regionfullmäktige den 3 mars ställt frågor med anledning 
av att många av dem som genomgått covid-19-infektion blir långtidssjuka 
eller har kvardröjande symtom. Detta gäller även yngre och medelålders 
personer, varav flertalet inte uppvisat tillstånd som krävt sjukhusvård. 
Vanliga symtom är påverkan på andningen, stark trötthet, minnesluckor, 
luktbortfall eller förvrängt luktsinne. Symtomen kan vara mycket varierade 
och nyckfulla. 
Följderna av långtidssymtom efter genomgången covid-19-infektion orsakar 
lidande för många enskilda. Dessutom riskerar det att medföra långsiktig 
samhällsekonomisk skada. Det är mycket viktigt att uppföljning alltid sker 
av alla som sjukvården känner till har genomgått covid-19-infektion. Att 
sjukvården fortfarande befinner sig i en lärprocess gör detta om möjligt än 
mer nödvändigt. I vissa regioner, som Östergötland, har man även börjat 
inrätta mottagningar för personer som drabbats av långtidssjukdom till följd 
av covid-19. 
Sverigedemokraternas tidigare frågor har rört uppföljning, eftervård, 
rehabilitering, information till allmänheten, kunskapsläge, regionens resurser 
samt samarbetet med kommunerna, liksom den regionala och nationella 
samordningen. Vi har endast delvis fått svar. Till exempel ges i 
interpellationssvaret inget svar på om uppföljning alltid sker, eller om 
frågeformulär då används. Även på flera av de övriga frågorna ges mycket 
allmänna svar. Redan vid informationen i krisledningsnämnden i februari 
berättade de ansvariga i Region Kalmar län att det råder brist på nationell 
samordning då det gäller rehabilitering av långtidssjuka till följd av covid-
19. Det står också klart att vi har en mycket ofullständig bild av hur många 
personer i Region Kalmar län som är drabbade av långtidssymtom till följd 
av genomgången covid-19-infektion. 
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Med anledning av ovanstående vill vi nu ställa följande frågor: 
1. Hur många personer i Region Kalmar län rehabiliteras för närvarande 

för kvardröjande symtom och sjukdomstillstånd efter genomgången 
covid-19-infektion och hur många av dessa har tidigare vårdats på 
sjukhus? 

2. Hur har Region Kalmar läns arbete med uppföljning och 
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19 förändrats hittills i år, 
även mot bakgrund av hur ny kunskap kommer till och mot bakgrund 
av kunskapsstöd på nationell nivå? 

3. Följer sjukvården upp alla som sjukvården känner till haft covid-19-
infektion? I vilken omfattning används frågeformulär? 

4. Hur ser du på inrättandet av mottagningar i Region Kalmar län för 
medborgare som blivit långtidssjuka till följd av genomgången covid-
19-infektion?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Hur många personer i Region Kalmar län rehabiliteras för närvarande 
för kvardröjande symtom och sjukdomstillstånd efter genomgången 
covid-19-infektion och hur många av dessa har tidigare vårdats på 
sjukhus? 

 Hur har Region Kalmar läns arbete med uppföljning och 
rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19 förändrats hittills i år, 
även mot bakgrund av hur ny kunskap kommer till och mot bakgrund 
av kunskapsstöd på nationell nivå? 

 Följer sjukvården upp alla som sjukvården känner till haft covid-19-
infektion? I vilken omfattning används frågeformulär? 

 Hur ser du på inrättandet av mottagningar i Region Kalmar län för 
medborgare som blivit långtidssjuka till följd av genomgången covid-
19-infektion? 

Svar: 
Det går ännu inte att säga hur många som har post-covid i Sverige och 
följaktligen inte heller i Region Kalmar län. I de vetenskapliga studier som 
finns varierar andelen kraftigt, beroende på vilken studiedesign man använt 
och vilka symtom och vilka patienter som ingår. Enligt studier från några 
olika länder har till exempel 4–78 procent symtom minst en månad efter 
sjukdomsdebuten eller utskrivning från sjukhus, och 3–10 procent har 
symtom efter 12 veckor eller längre, men det finns många osäkerheter. Klart 
är dock att post-covid förekommer hos både personer som haft lindrig och 
svår sjukdom, och hos både äldre och yngre personer – även barn. Vidare 
verkar kvinnor oftare få symtom på post-covid än män, trots att de oftare haft 
en mildare covid-19-infektion jämfört med män, som i större utsträckning 
behövt intensivvård. 
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Det finns en förstärkt utskrivningsprocess för samtliga patienter som legat 
inne för Covid-19 som följer infektionsläkarnas nyligen 
framtagna/uppdaterade nationella vårdprogram. 
Patienter som inte legat inne på sjukhus har möjlighet att söka stöd via 1177 
alt. sin lokala hälsocentral. Regionen har en tillsatt arbetsgrupp i samverkan 
mellan Primärvårdsförvaltningen och Rehabiliteringen med uppdrag att 
verka för ett personcentrerat, sammanhållet arbetssätt för patienter som är i 
behov av uppföljning, medicinsk bedömning och rehabilitering efter covid-
19 infektion. Arbetssättet ska ta sin utgångspunkt med primärvården som bas 
och vara länsgemensamt. 
Regionen följer kunskapsläget och sprider det i organisationen. Man hanterar 
de som haft covid på samma sätt som andra invånare som har behov av 
rehab. 
Den nationella kunskapsstyrningsstrukturen, där Regionen också har 
ordförandeskapet inom område rehabilitering, ger oss god tillgång till såväl 
aktuell kunskap som nätverk. Det finns ett bra och väl fungerande samarbete 
inom SÖSR. De Covid-patienter som legat inne på sjukhus följs upp med 
frågeformulär (hälsoskattning). 
I dagsläget ser jag inget behov av särskilda mottagningar för den som 
drabbats av långtidscovid. Patienterna hanteras inom befintlig organisation 
på ett fungerande sätt och arbetet fokuseras istället på att sprida kunskaper 
inom organisationen.” 

Handlingar 
1. Interpellation från  Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin 

Kirchberg (SD - Vad görs för att säkerställa att alla som haft covid-
19 följs upp? 

2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).

31Comfact Signature Referensnummer: 1084955



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-04-15 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 59  Ärendenummer RS 2021/279 

Interpellation - Vad gör Region Kalmar län för barn med 
psykisk ohälsa? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Petra Gustafsson (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Många barn lider av psykisk ohälsa. Under pandemin har barnens 
livssituation försämrats och barns utsatthet har ökat. Den förändrade 
vardagen med distansundervisning har påverkat barn på flera sätt. 
Skolstängningar i kombination med restriktioner har lett till att den fysiska 
aktiviteten minskat eller näst in till upphört. Att inte kunna röra sig fritt ökar 
stresstillstånd, beteendeproblematik och posttraumatiskt stressyndrom bland 
barn. Detta kan leda till depression och självmordsförsök, visar studier från 
andra länder. 
Den sociala distanseringen har påverkat många familjer och lett till en 
ökning av familjekonflikter på grund av föräldrar som arbetar hemifrån, 
förlorat sina arbeten eller på annat sätt drabbats av en försämrad och osäker 
ekonomisk situation till följd av pandemin. Om vuxnas psykiska hälsa 
försämras, riskerar det i sin tur att påverka också barnens hälsa. För de barn 
som lever i utsatthet i hemmet, t.ex. där det förekommer bråk och våld, har 
distansundervisningen blivit en påfrestande utmaning. 
Ingen vet hur länge pandemin kommer att hålla på, men för barnens skull 
måste vi ta tag i detta problem nu och börja tänka på hur vi ska nå dem som 
mår dåligt, så att de får den hjälp de behöver. Barns psykiska ohälsa kommer 
inte att minska, utan bara öka så länge pandemin pågår. Problemen kommer 
inte heller att lösa sig själva när pandemin väl är över. Barnen kommer att få 
leva med dessa problem under överskådlig tid. 
Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor: 

1. Vad gör Region Kalmar län för att fånga upp barn med psykisk 
ohälsa och hur ser stödet ut för utsatta barn? 

2. Finns det något fungerande samarbete mellan regionen och 
kommunerna för att hjälpa barn med psykisk ohälsa? Om ja, hur 
fungerar detta samarbete?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till ordförande i 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L), som lämnar 
följande svar: 
”Petra Gustafsson (SD) ställer i en interpellation två frågor kring psykisk 
ohälsa hos barn. 

1. Vad gör Region Kalmar län för att fånga upp barn med psykisk 
ohälsa och hur ser stödet ut för utsatta barn? 

Svar: 2020 har varit ett turbulent år med mycket osäkerhet och oro. Som 
interpellationen beskriver påverkas barn – och unga av att samhällets 
oro, restriktionerna i samhället och inte minst av att skolan periodvis 
behövt gå över till distansundervisning. Vi kan inte nog påpeka vikten av 
att barn/ungdomar kan gå till skolan och finnas i sitt sammanhang och 
den viktiga förutsättningen för utveckling. 
Barn- och unga har behov av att mötas upp med sina frågeställningar och 
det finns flera sidor på 1177.se som stöd till föräldrar eller de som möter 
barn- och ungdomar. (t ex Hantera oro i kris - stöd och hjälp i Kalmar län 
– 1177 Vårdguiden.) 
Det finns också bra sidor som vänder sig direkt till barn: För barn: Om 
corona – 1177 Vårdguiden. 
Region Kalmar län har flera verksamheter som vänder sig särskilt till 
barn- och unga. För de minsta barnen under 6 år är det barnhälsovården 
och familjecentralerna som finns som stöd. 
För de äldre barnen finns barn- och ungdomshälsan, 
ungdomsmottagningarna och specialistenheterna barnkliniken, 
barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin. 
Barn- och ungdomshälsan hjälper barn och unga med familjer, 6 – 17 år, 
med måttlig medelsvår psykisk ohälsa. Enheten tillhör primärvården och 
är knutna till hälsocentraler som finns i varje kommun. Enheten har en 
mycket god tillgänglighet. Familjer ringer och får en medicinsk 
bedömning inom 3 dagar så att man vet att man hamnat rätt. Tid för 
besök erbjuds inom 14 dagar. 
Antalet digitala vårdmöten har ökat inom hela regionen men särskilt 
inom verksamheter som vänder sig till psykisk hälsa/ohälsa. Barn- och 
ungdomshälsan och Psykisk hälsa enheten inom primärvården har under 
pandemin anpassat mötet efter rådande omständigheter och ökat digitala 
vårdmöten rejält. Familjer, föräldrar och ungdomar är tacksamma över 
att möjligheten finns. För att förvissa sig om patientsäkerheten ringer 
man upp för att höra hur man upplevt behandlingen och om man är nöjd 
med den hjälp man fått. 
2. Finns det något fungerande samarbete mellan regionen och 

kommunerna för att hjälpa barn med psykisk ohälsa? Om ja, hur 
fungerar detta samarbete? 

Svar: Region Kalmar län har flera verksamheter med daglig samverkan 
med kommunal verksamhet. 
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Tydligast sker det på våra familjecentraler och ungdomsmottagningar 
men lokal samverkan sker i det dagliga mötet i alla verksamheter. Bland 
annat sker det genom gemensamma möten med familjer, samordnade 
individuella planer, stödjande kontakter och konsultationer. 
Länsgemensam ledning har sedan ett par år lokala samverkansgrupper i 
norr, mellersta och södra länet där verksamhetsföreträdare från barn- och 
unga verksamheter inom kommunerna och Region Kalmar läns möts för 
att lokal samverkan. Där finns representanter från kommunernas 
socialförvaltning och elevhälsan och från Region Kalmar läns enheter 
som har verksamhet riktat till barn- och unga exempelvis barnklinikerna, 
habiliteringen, BHV, barn- och ungdomshälsan och BUP.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) -  Vad gör Region Kalmar 

län för barn med psykisk ohälsa? 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 60  Ärendenummer RS 2021/300 

Interpellation - Uppskjuten cancervård 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation till ordförande i 
beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C): 
”Den minskning i antalet canceranmälningar som rapporterats både 
nationellt och för Sydöstra sjukvårdsområdet sedan pandemins början inger 
oro. Enligt Regionala Cancercentrums delrapport 3, ”Uppskjuten 
cancervård”, från den 25 februari, var antalet canceranmälningar 
(anmälningspliktiga tumörer) nationellt under januari-oktober 2020 8 938 
färre än motsvarande period 2019, vilket är en minskning med 9,3 procent. 
Rapporten påpekar att eftersom antalet tumörer på grund av 
befolkningsförändringar kontinuerligt ökar varje år, så är nedgången 
sannolikt underskattad. 
I rapporten påpekas att det finns flera möjliga förklaringar till nedgången i 
antalet anmälda fall av cancer. Det kan handla både om pandemins inverkan 
på sjukvården, i synnerhet under våren 2020, liksom då det gäller 
förutsättningar för screeningverksamhet. Skilda förutsättningar i olika 
regioner kan också spela in. Det framhålls dock att den förklaring som tycks 
påverka diagnostiken av alla former av cancer är invånarnas tvekan att under 
pandemin söka vård vid nytillkomna symtom eller att delta i screening. 
För Region Sydöst är förändringen av antalet canceranmälningar mycket 
olika för olika diagnoser. För tjock- och ändtarmscancer och lungcancer 
noterar dock vårt sjukvårdsområde den största respektive näst största 
nedgången i landet, 16,6 procent respektive 15,8 procent, vilket i absoluta tal 
utgör 174 respektive 67 färre canceranmälningar 2020 jämfört med 2019. 
För alla diagnoser sammantaget var det i vårt sjukvårdsområde under samma 
tid 896 färre anmälda fall av cancer, en minskning med 7,6 procent. 
Det är mot den här bakgrunden mycket viktigt att vi får en klar uppfattning 
om hur det ser ut i Region Kalmar län då det gäller förändringar i antalet 
canceranmälningar. Då det gäller standardiserade vårdförlopp ökade i 
Region Kalmar län antalet remisser från 2 011 år 2019 till 2 266 år 2020. 
Antalet behandlingsstarter inom standardiserade vårdförlopp sjönk dock från 
974 mars-december 2019 till 894 motsvarande period 2020. Även om 
minskningen i antalet canceranmälningar i Sydöstra sjukvårdsområdet, som i 
övriga landet, var störst våren och försommaren 2020, så låg antalet 
anmälningar under resten av hösten fortsatt under 2019 års nivåer. 
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Att många cancersjuka inte sökt vård under förra året, eller sökt för sent, är 
mycket oroande. Det är angeläget att skyndsamt göra allt för att försäkra oss 
om att vi har uppdaterad information om hur stort glappet är då det gäller hur 
många som söker för cancer i förhållande till vad som borde förväntas. Detta 
är särskilt viktigt, då pandemin nu åter tar fart. Det är lika viktigt att vi gör 
allt för att uppmana medborgarna att alltid söka vård om man misstänker att 
man kan ha en allvarlig sjukdom. I nämnda rapport framhålls riskerna med 
en fördröjd cancerdiagnos, liksom den högre belastning på cancervården som 
kommer att bli följden av uppskjuten vård. Eftersom belastningen är olika i 
olika regioner, kommer behovet av att regionerna hjälper till att avlasta 
varandra också att vara stort. 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

1. Vilka är förändringarna i antalet anmälda fall av cancer specifikt för 
Region Kalmar län från pandemins början till senaste datum med 
uppgifter, både totalt och för några frekventa och allvarliga 
cancerformer, som bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, 
lungcancer och prostatacancer? 

2. Vad gör du för att försäkra dig om att länsbor med potentiellt 
allvarlig cancer under pågående pandemi inte undviker att söka 
sjukvård? 

3. Vad gör du för att försäkra dig om att cancervården i Region Kalmar 
län har de resurser som krävs om vi får ett kraftigt ökat vårdtryck på 
grund av uppskjuten cancervård, liksom ökat behov att bistå varandra 
regionerna emellan?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Vilka är förändringarna i antalet anmälda fall av cancer specifikt för 
Region Kalmar län från pandemins början till senaste datum med 
uppgifter, både totalt och för några frekventa och allvarliga 
cancerformer, som bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, 
lungcancer och prostatacancer? 

 Vad gör du för att försäkra dig om att länsbor med potentiellt 
allvarlig cancer under pågående pandemi inte undviker att söka 
sjukvård? 

 Vad gör du för att försäkra dig om att cancervården i Region Kalmar 
län har de resurser som krävs om vi får ett kraftigt ökat vårdtryck på 
grund av uppskjuten cancervård, liksom ökat behov att bistå varandra 
regionerna emellan? 

Det är viktiga frågor som denna interpellation ställer och väldigt angeläget 
att följa. Inom detta område har vi ju dock inte uppskjuten vård utan risk för 
oupptäckt cancer. Vilket är allvarligt. Under 2020 har inte 
cancerbehandlingar skjutits upp utan givits på ett reguljärt sätt. Sett till 
helheten så är det fler patienter under 2020 som fått sin behandlingsresa 
inom ramen för sitt standardiserade cancerförlopp. Vilket är bra! 
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Antalet anmälda cancerfall sjönk med 2,35 % 2020 jämfört med 2019, med 
reservation för viss eftersläpning då den siffran baserar sig på datauttag gjort 
i januari. Det finns variationer mellan de olika diagnoserna. I jämförelse med 
Region Jönköping och Region Östergötland så är nedgången i antalet 
anmälda fall högre i dessa regioner. Det talar för att våra invånare i allt 
väsentligt sökt vård i den utsträckning som behövs. 
Men i de som efterfrågas så ser anmälda cancerfall ut så här: 

 Bröstcancer: 19 % färre diagnoser. Detta utan att 
screeningverksamheten varit pausad. 

 Lungcancer: 6 % färre 

 Prostatacancer: 5 % färre 

 Tjock-och ändtarm 10 % färre 
Regionen har under hela pandemin varit tydlig med att man inte ska undvika 
att söka sjukvård. Detta har kommunicerats i tidningar och via webben samt 
via regionens pressträffar. 
I nuläget gör Regionen bedömningen att vi har de resurser som behövs för 
att hantera cancervården. Om situationen med ökad vårdtyngd uppstår, 
kommer vi att omfördela resurserna. Regionerna i sydöstra 
sjukvårdsregionen samarbetar sedan lång tid tillbaka kring cancerpatienter 
och kommer att fortsätta att göra så även i en situation med ökat vårdbehov.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) - Uppskjuten cancervård. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 61  Ärendenummer RS 2021/305 

Interpellation - Få vaccinet att räcka till fler 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Bristen på covid-19-vaccin har redan påverkat vaccinationstakten i Region 
Kalmar län. Den stora osäkerhet som finns när det gäller tillräcklig tillgång 
till vaccin under våren och fram till sommaren, gör att det är mycket viktigt 
att vi använder de vaccinleveranser vi får på allra bästa sätt. 
I Danmark har sjukvården utvecklat en metod för att ur Pfizers ampuller få 
ut fler doser vaccin. Metoden för att få ut allt vaccin ur ampullerna innebär 
att man använder en tunnare nål när vaccinet dras upp och kanylen får sitta 
kvar tills ampullen tömts på hela sitt innehåll. 
Den nya metoden för att få ut fler doser ur Pfizervaccinet innebär att man 
utnyttjar vaccinet bättre och att man kan vaccinera fler med samma mängd 
vaccin. Detta har nu börjat tillämpas även av till exempel vårdcentralen 
Smeden i Eskilstuna, där man lyckats få en extra dos ur varannan ampull, 
som rapporterats om i media de senaste dagarna. 
Med tanke på att spridningen av covid-19 nu åter kraftigt ökar och samtidigt 
tillgången till vaccin är osäker, får vi inte lämna någon möda ospard då det 
gäller att få vaccinet att räcka till fler. Varje extra dos gör att ytterligare en 
person får ett bättre skydd. 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan: 

 Kommer metoden för att få ut maximala sju doser ur Pfizervaccinet 
att tillämpas även i Region Kalmar län?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Den logistiska utmaningen kring vaccinerna är stor. Även handhavandet vid 
läkemedelshanteringen ställer krav på utföraren. Det är viktigt med jämn och 
hög standard för att säkerställa att det inte är slumpen som avgör hur många 
doser som kan utvinnas. 
Problematik kan uppstå om inte lika många doser kan tas ur ampullerna vid 
tillfället för andra dosen. Varje sköterska, eller person delegerad uppgiften, 
som iordningställer vaccin har stora krav på sig att ta tillvara volymen – 
oaktat vilken utrustning som tillhandahålls. Det är värt att notera att 
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utrustningen inte är det enda som påverkar, utan att flera faktorer spelar in. 
Droppar av suspensionen kan fastna i ”veck” på ampullen, exempelvis emot 
locket. I ett sådant fall blir det svårare att utvinna vartefter volymen i 
ampullen minskar. 
I fallet med främst Pfizers vaccin är det mycket små volymer som hanteras. 
Det gör att man behöver tänka annorlunda vad gäller så kallad dödvolym i 
sprutorna, vilket man i normala fall bortser ifrån. Kanylen som används vid 
beredning torde spela mindre roll, då den enkelt töms i och med 
iordningställande av vaccindoserna. De sprutor som används till vaccinering 
kan däremot ha betydelse om inte dödvolymen kompenseras för med luft när 
dosen dras upp. 
Under pandemin har vi erfarit att både läkemedel och materiel tagit slut hos 
leverantörer. Därför säkrades behovet av sprutor och kanyler i ett mycket 
tidigt skede, baserat på uppskattat behov utifrån förmodade 
vaccinförpackningar samt sedvanlig vaccinering och läkemedelshantering. 
Det visade sig nödvändigt, då tillgången varit mycket begränsad under det 
senaste halvåret. 
Marknaden har dock bevakats strikt, och under slutet av mars månad har så 
kallade lågdossprutor kunnat köpas in. Dessa lämnar mindre dödvolym kvar 
i sprutspetsen vilket medger ett något mindre strikt handhavande vid uppdrag 
av vaccindoserna för att tillvarata volymen i ampullen. Lågdossprutorna är 
de som går ut till vaccinatörerna från och med månadsskiftet mars-april. Det 
kan underlätta för den som iordningställer vaccin, men fråntar inte ansvaret 
att se till även andra faktorer som är avgörande.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) -  Få vaccinet att räcka till fler. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 62  Ärendenummer RS 2021/330 

Interpellation - PCR-testets användning och 
tillförlitlighet i samband med covid-19 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Martin Kirchberg (SD) har ställt följande interpellation till ordföranden i 
beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C): 
”Att kunna ställa tillförlitliga diagnoser på covid-19 är av yttersta vikt, 
eftersom det används för att mäta utvecklingen av pandemin och är grunden 
för ett stort antal beslut som rör frågan, både inom sjukvården och i 
samhället i övrigt. 
För att diagnosticera covid-19 används idag över hela världen så kallade RT-
PCR-test för att påvisa SARS-CoV-2-viruset. 
Med PCR-metoden kan man mångdubbla antalet DNA-strängar (eller i 
covid-fallet RNA) i ett prov till en avläsbar nivå även om det ursprungliga 
provet bara innehåller några få viruspartiklar. Varje cykel testet som körs 
fördubblar antalet DNA-molekyler. Efter ett förutbestämt antal cykler, det så 
kallade cykeltröskelvärdet (Ct), avbryts testet och avläsning görs. 
PCR-test kan inte skilja på en viruspartikel som kan smitta och RNA eller 
annat virusskräp som inte kan ge sjukdom. Enligt testets uppfinnare, 
nobelpristagaren Kary Mulllis, kan testet inte användas för att ställa 
diagnoser. Trots detta rekommenderade WHO diagnosticering av SARS-
CoV-2 med PCR-metoden redan från början av 2020. Grunden till detta står 
att finna i den så kallade Corman-Drosten-rapporten (Detection of 2019 
novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill). 
Corman-Drosten-rapporten har sedan dess referentgranskats (Corman-
Drosten review report) av ett annat forskarlag som hävdar att den innehåller 
inte mindre än tio olika fel. Med anledning av detta har de begärt att 
rapporten ska dras tillbaka. 
En av punkterna det granskande forskarlaget kritiserar är testets antal cykler. 
Rapporten säger nämligen inget om vid hur många cykler testet ska anses ge 
ett positivt eller negativt resultat. Forskarlaget menar att det redan vid 35 
cykler är mycket låg sannolikhet att en person med ett positivt test kan anses 
smittad: 
”In case of virus detection, >35 cycles only detects signals which do not 
correlate with infectious virus as determined by isolation in cell culture 
[reviewed in 2]; if someone is tested by PCR as positive when a threshold of 
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35 cycles or higher is used (as is the case in most laboratories in Europe & 
the US), the probability that said person is actually infected is less than 3%, 
the probability that said result is a false positive is 97% [reviewed in 3]” 
Även WHO har nyligen publicerat en ny vägledning (WHO Information 
Notice for IVD Users 2020/05) som säger att tester som gjorts med höga Ct-
värden inte är tillförlitliga. 
Enligt de uppgifter jag har fått använder vår regions diagnostiska centrum 
Ct-värden på 40–45 utefter vad som är fastställt av testets tillverkare. 
Om detta säger forskarna i granskningsrapporten: 
“But an analytical result with a Ct value of 45 is scientifically and 
diagnostically absolutely meaningless (a reasonable Ct-value should not 
exceed 30).” 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

1. Anser du att det är rimligt att regionen använder så höga Ct-värden 
som 40–45? 

2. Stämmer det att en person vars PCR-test gett positivt resultat vid ett 
Ct-värde på 40 eller 45 räknas som ett covid-19-fall i statistiken, 
oavsett om man har symtom eller inte? Om ja, hur motiveras detta? 

3. Journalförs det vilket testsystem och/eller Ct-värde som har använts 
för en person som testats? 

4. När tänker regionens diagnostiska centrum gå ned till ett Ct-värde på 
30 eller lägre så att diagnosticeringen blir mer tillförlitlig?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Anser du att det är rimligt att regionen använder så höga Ct-värden 
som 40–45? 

 Stämmer det att en person vars PCR-test gett positivt resultat vid ett 
Ct-värde på 40 eller 45 räknas som ett covid-19-fall i statistiken, 
oavsett om man har symtom eller inte? Om ja, hur motiveras detta? 

 Journalförs det vilket testsystem och/eller Ct-värde som har använts 
för en person som testats? 

 När tänker regionens diagnostiska centrum gå ned till ett Ct-värde på 
30 eller lägre så att diagnosticeringen blir mer tillförlitlig? 

Svar: 
Inledningsvis vill jag bara konstatera att enligt kommunallagen ska en 
interpellation hantera ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. 
Frågan om vilka test och analysmetoder som används i hälso-sjukvården är i 
grunden en professionsfråga som inte är föremål för politisk behandling i 
nämnda organ. Det gör att detta svar får ses som folkbildande och utbildande 
för fullmäktiges ledamöter, snarare än som ett uttryck för mina politiska 
överväganden i en fråga av betydelse för hälso-sjukvården i regionen. 
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PCR metoden är grunden i nästan all molekylärgenetisk diagnostik och har 
givit fantastiska möjligheter att både diagnosticera skarpare och även 
behandla patienter mer målstyrt, vilket ger betydligt bättre resultat för våra 
patienter. Dessutom har regionen utmärkt kompetens inom detta område. 

Svar på Interpellationen 
1. Anser du att det är rimligt att regionen använder så höga Ct-värden som 

40–45? 
För närvarande används fem olika metoder för diagnos av covid-19 vid 
klinisk mikrobiologi i Kalmar. Antalet cykler i metoderna dvs det högsta 
möjliga Ct-värdet är olika för olika metoder. Laboratoriet använder för 
respektive metod det rekommenderade antal cykeltal och 
rekommenderad gräns för positivt prov. Dessutom övervakar vi risken 
för falskt positiva resultat genom att följa upp svagt positiva prov och när 
det är möjligt också prov som varit positiva i bara en av två målgener. 
Gränsen för svagt positivt prov har anpassats för var och en av de olika 
metoderna och varierar just nu mellan Ct26 och Ct35 för olika metoder. I 
enstaka fall kan inte laboratoriet rapportera ett resultat därför att en 
mycket svagt sann reaktion inte på ett helt säkert sätt har kunnat skiljas 
från en möjlig falsk reaktion. Dessa prov rapporteras då inte som 
”Positivt” utan som ”Tekniskt fel” och ytterligare ett prov behövs för att 
kunna ställa diagnos. Så i nuläget används ingen metod med de Ct 
värden som interpellanten hänvisar till. Det sker en konstant 
metodutveckling så hur detta ser ut framöver beror på kunskaps och 
teknikutvecklingen för de metoder vi använder. 

2. Stämmer det att en person vars PCR-test gett positivt resultat vid ett Ct-
värde på 40 eller 45 räknas som ett covid-19-fall i statistiken, oavsett om 
man har symtom eller inte? Om ja, hur motiveras detta? 
Samtliga prov som rapporterats som positiva från laboratoriet inkluderas 
i statistiken. Det kan innefatta också resultat med höga Ct-värden om de 
är reproducerbara i en annan metod. Resultat av typen ”Tekniskt fel” 
ingår ej i statistiken. Om vi enligt gängse analysmetod har ett gränsvärde 
för ett positivt svar så rapporteras dessa självklart i statistiken och är inte 
relaterade till frågan om symtom. 

3. Journalförs det vilket testsystem och/eller Ct-värde som har använts för 
en person som testats? 
Diagnostiskt center med mikrobiologen är en ackrediterad verksamhet 
med ISO certifiering. Det betyder att det finns strikta riktlinjer för 
spårbarhet och tillförlitlighet i ett avgivet laborativt svar. Samtliga 11 
olika metoder och metodvarianter som använts under pandemin har 
rapporterats med unika analysnummer och unika analysnamn i 
svarsrapporterna till patientjournalsystemet. Spårbarhet till metod, 
instrument, tidpunkt, reagensomgång och utförare är standardförfarande 
för alla kliniska laboratorier och ett krav för att kunna upprätthålla och 
övervaka kvaliteten. 
Ct-värden har inte rapporterats till beställare men lagras på laboratoriet 
och har använts i vissa tolkningsdiskussioner med behandlande läkare 
och med smittspårningsenheten. 
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I Kalmar har vi hittills inte valt att rapportera Ct-värdet på grund av: 

 Ct-värdet har i de flesta fall ingen betydelse för handläggningen av 
patienten. Till exempel är en stor andel av smittade hushållskontakter 
smittade av en person som vid provtagning visat sig vara positiv med 
ett högt CT-värde/ ”låg virusmängd”. (Lynge et 
al:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.28.21252608v1
.full.pdf ) 
Lynges fynd kan bero på att smitta överförts trots låga virusnivåer. 
Det kan också betyda att smittoöverföringen skett vid ett annat 
tillfälle än när provet togs och att virusnivåerna vid smittotillfället 
ändå var högre. Virusnivåerna kan förändras inom dagar och kan 
också vara betydligt högre eller lägre vid tillfället när svarsrapporten 
faktiskt når behandlande läkare än vad de var just när provet togs. I 
enstaka fall är det dock viktigt att ta med sannolik virusnivå i 
bedömningen, till exempel när en person som nyss genomgått 
infektion är symptomfri men blir provtagen positiv igen i samband 
med en smittspårning. Ct-värdet kan då vara till hjälp för att bedöma 
om ett positivt resultat i ett sådant fall ska misstänkas vara en ny 
infektion eller om det är en rest efter den tidigare infektionen. 

 De 11 använda metodvarianterna ger inte samma Ct-värden för 
samma prov. 

 Ct-värdet beror inte bara av virusmängd utan påverkas också av 
provtagningsteknik (nasopharynx, näsa, svalg, upphostning, 
avföring), provtagningsmetodik och eventuella PCR-hämmande 
substanser i provet. 

 Samtliga nu använda metoder innehåller två olika PCR-analyser 
riktade mot olika målgener i viruset. Det betyder att man för varje 
positivt prov har två olika Ct-värden som sällan är helt lika. 

4. När tänker regionens diagnostiska centrum gå ned till ett Ct-värde på 30 
eller lägre så att diagnosticeringen blir mer tillförlitlig? 
Laboratoriet kommer inte att sänka detektionsgränsen för covid-PCR 
eftersom det innebär en risk för att personer sjuka i covid-19 inte får 
korrekt diagnos och att smittspårningsarbetet försvåras. 
Som framgår av svaret ovan så har det under det senaste året skett en stor 
kunskapsutveckling och teknikutveckling för att säkerställa en god 
förmåga att testa och bedöma smittspridning i länet. Ett positivt resultat 
för en individ handlar inte enbart om denna person utan också om alla de 
kontakter hen har haft. Det betyder att för att vi inom smittspårningen 
ska kunna bryta smittkedjor ska fånga in så många som möjligt som 
riskerar att ha smittat andra och därför är det angeläget att även svagt 
positiva prov meddelas individen och regionens smittspårning, så att 
åtgärder kan vidtas. För mig är det helt acceptabelt att det någon gång 
kan ha inneburit att en individ med svag positivt prov fått Covid19 
diagnos och fått vidta restriktiva åtgärder även om det kanske inte varit 
helt nödvändigt ur ett strikt medicinskt perspektiv eftersom det 
överordnade målet med smittskydd är att för hela samhällets skull bryta 
en pågående smittspridning.” 
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Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - PCR-testets användning 

och tillförlitlighet i samband med covid-19. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 63  Ärendenummer RS 2019/376 

Antagande av Strategi för smart specialisering 

Beslut 
Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Strategi för smart 
specialisering i Kalmar län 2021–2027. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen beslutade §80 2020-05-13 att godkänna remissförslag till 
Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027. Förslaget 
remitterades till berörda instanser med remisstid 13 maj till 15 oktober 2020. 

Resultat av samråd 
Förslaget till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027 har 
efter samråd reviderats på ett antal punkter. 
Remissen ställdes till sammanlagt 33 instanser varav 18 har inkommit med 
svar. Nio kommuner, fem regioner samt fyra andra organisationer har lämnat 
synpunkter. Totalt har 95 synpunkter och kommentarer identifierats. 
Av svaren framgår ett stort stöd för smart specialisering och höga 
förväntningar på smart specialisering som metod. Det finns likaså ett 
närmast enhälligt stöd för områdesvalet, ingen instans har invänt mot 
Bioinnovation som vald specialisering även om det finns förslag till 
justeringar. Fyra instanser vill se ett tydligare fokus på tillverkningsindustri 
generellt och två föreslår att lyfta fram besöksnäringen som eget 
specialiseringsområde snarare än som en del i ett bredare område. 
Flera instanser har efterlyst en tydligare beskrivning av avgränsningen 
mellan strategisk och operativ nivå vilket lett till att avsnitt 1 ”Detta innebär 
smart specialisering” gjorts enklare, tydligare och bättre kopplat till senare 
forskning om smart specialisering. Remissvaren har även pekat på att 
avsnittet om uppföljning och styrning uppfattats som otydligt. Det har lett till 
att avsnitt 5 ”Uppföljning, utvärdering och styrning” skrivits om i sin helhet 
och dessutom tydligt kopplats till avsnitt 1. 
Utifrån samrådet har också kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) och Agenda 2030 förtydligats. Referenserna till tillfälliga insatser och 
enskilda aktörer har minimerats och flera enskilda formuleringar har 
förtydligats. 
I övrigt framgår av samrådet flera bra uppslag till fortsatt arbete och 
samverkan och överlag en positiv attityd till ett utvecklat 
innovationsstödjande arbete i enlighet med strategins förslag. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 62 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Strategi för smart 
specialisering i Kalmar län 2021–2027.” 
Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden § 54 den 17 februari 
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta redovisat förslag till 
Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027. 

Överläggningar 
Karin Helmersson (C), Johanna Wyckman (L) och Saad Benatallah (S) 
föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Karin 
Helmerssons (C), Johanna Wyckmans (L) och Saad Benatallahs (S) förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från SD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna anser att en smart specialiseringsstrategi kan vara bra 
för Region Kalmar län. Sverige bidrar idag med ett stort antal miljarder till 
EU som vi sedan med mössan i hand måste be om att få tillbaka en minimal 
del av och det är inte alltid lätt då de ställer sina specifika krav på vad som 
ska uppnås. Vad som är bäst för vår region kan vi bedöma bättre än de som 
sitter och styr i EU. Vi säger inte nej till en smart specialiseringsstrategi men 
anser att varje land är unikt i sin utformning och bör få forma sin strategi 
efter sitt lands behov.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 62 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 54 den 17 

februari 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021. 
4. Strategi för smart specialisering för Kalmar län 2021–2027. 
5. Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län. 
6. Samrådsredogörelse.
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§ 64  Ärendenummer RS 2020/924 

Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 

Beslut 
Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Digital agenda för Kalmar län 
2021–2022. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2020 att godkänna remissförslag till 
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022. Förslaget remitterades till berörda 
instanser med remisstid 27 oktober 2020 till den 18 januari 2021. 

Resultat av samråd 
Förslaget till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 har efter samrådet 
reviderats på ett antal punkter. Remissen ställdes till sammanlagt 30 
instanser samt organisationerna i pensionärs- och funktionshinderråd.19 av 
dessa har inkommit med svar. Totalt har 154 synpunkter och kommentarer 
identifierats vilka finns sammanställda och besvarade i samrådsredogörelsen. 
Inga synpunkter om övergripande större förändringar av agendan har 
framförts. Dock finns ett antal synpunkter som föranlett revidering. Vilka 
dessa är framgår av samrådsredogörelsen. 

Sammanfattning av större förändringar 
Flera instanser har efterfrågat större fokus på säkerhet och integritet och 
därför har en insats om cybersäkerhet lagts till i agendan. Behovet finns 
inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. 
Flera synpunkter handlar om arbetssätt för genomförande av insatserna. 
Detta har ytterligare förtydligats i agendan. 
Kapitlet ”Kompetens” följde i remissversionen inte samma struktur som 
övriga temaområden. Texten i kapitlet har därför omdisponerats för en större 
tydlighet. 
Följande mål och insatser har genomgått betydande förändringar: 

 Mål 3.3 – Bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes 
hälsa genom smarta tjänster för informationsförsörjning har formulerats 
om till Bättre samverkan och informationsöverföring mellan olika 
aktörer kring den enskildes hälsa. 

 Insats 1.1.1 - Förbättra bibliotekspersonalens kunskap om de grupper 
som befinner sig helt eller delvis i digitalt utanförskap. 

o Uppdrag om att se över möjligheten att bryta ned nationell 
statistik om digitalt utanförskap till regional nivå har lagts till i 
insatsen. 
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 Insats 1.2.3 – Arbeta för att öka elevers digitala kompetens och generella 
måluppfyllelse. 

o Texten har ändrats för större fokus på det pedagogiska 
perspektivet. 

 Insats 1.2.6 - Utredning av samordningsmöjligheter av 
modersmålsundervisningen i länets kommuner. 

o Lärarbristen är ett växande problem och fjärrundervisning kan 
vara en del av lösningen för att ge elever tillgång till kvalificerad 
undervisning. Detta är i dagsläget framförallt ett problem vad 
gäller kompetensförsörjningen för modersmålslärare, men 
bedöms framöver gälla flera typer av lärare. Därför har insatsen 
breddats och ändrats till ”Initiera utbildningssatsningar kring 
fjärrundervisning för länets kommuner.” 

 Insats 3.2.2 - Ökad samverkan mellan kommunala och regionala 
hjälpmedelsverksamheter. 

o Synpunkt har lämnats om att utöka uppdraget att även omfatta att 
se över samordningen av digitala hjälpmedel mellan 
kommunerna. Detta har förtydligats i insatsen. 

 Insats 3.2.3 - Matcha nya behov och möjligheter inom e-hälsoområdet. 
o Insatsen har utökats att inte bara omfatta showrooms utan även 

andra verktyg som används för att åstadkomma ökad kunskap 
samt behovsprövade, bättre och mer konkurrenskraftiga 
lösningar. 

 Insats 4.2.4 – Åstadkomma ett ökat skydd mot och förbättrad förmåga att 
hantera cyberangrepp för att minska de digitala sårbarheterna i Kalmar 
län. 

o Ny insats. 
I övrigt har vissa förändringar gjorts sedan remissversionen vad gäller 
förtydliganden, språkliga förbättringar, statusuppdateringar med mera. 
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 kommer behandlas på 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor den 12 februari för vidare 
beslut i regionala utvecklingsnämnden den 17 februari, regionstyrelsen den 
17 mars och regionfullmäktige den 15 april. 
Barn- och ungdomsperspektivet ska särskilt beaktas och detta finns bland 
annat med i kapitlet kompetens genom att arbeta för en likvärdig tillgång till 
digitala verktyg i skolan och att öka elevers digitala kompetens och generella 
måluppfyllelse. Det beaktas även i området som gäller utbildningsinsatser 
kring fjärrundervisning som bland annat syftar till att förbättra 
förutsättningarna för modersmålsundervisningen med hjälp av nya verktyg. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 63 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Digital agenda för Kalmar län 
2021–2022.” 
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Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden § 55 den 17 februari 
2021, som föreslog regionfullmäktige att anta redovisat förslag till Digital 
agenda för Kalmar län 2021–2022. 

Överläggningar 
1. Åke Nilsson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och Martin Kirchberg 

(SD) föreslår att regionfullmäktige ska göra följande tillägg till 
regionstyrelsens förslag: 
”Att en särskild insats för ökad kunskap om cybersäkerhet, riktad 
mot hela civilsamhället och samtliga invånare, skrivs in under Mål 
1.1 – Ökad digital kompetens och delaktighet för invånarna.” 

2. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta 
enligt regionstyrelsens förslag och avslå Åke Nilssons (KD), Pär-
Gustav Johanssons (M) och Martin Kirchbergs (SD) tilläggsförslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige bifaller eller avslår 
tilläggsförslaget från Åke Nilsson (KD), Pär-Gustav Johansson (M) och 
Martin Kirchberg (SD). Han finner att regionstyrelsen avslår det. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag. Han finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 63 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 55 den 17 

februari 2021. 
3. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 1 

februari 2021. 
4. Digital agenda för Kalmar län 2021–2022. 
5. Samrådsredogörelse Digital agenda för Kalmar län 2021–2022.
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§ 65  Ärendenummer RS 2020/1105 

Trafikförsörjningsprogram 2021-2023, Region Kalmar 
län 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt föreslår att 
regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län, 2021–2029. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter från M och KD samt V reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik har tagit fram ett förslag till nytt regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2029. 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns 
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens 
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val 
för hur målen ska kunna nås. 
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss till länets samtliga 
kommuner och andra berörda intressenter. Inkomna synpunkter har bemötts i 
samrådsredogörelsen och beaktats i bifogat förslag till nytt 
trafikförsörjningsprogram. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 64 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt föreslår att 
regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region 
Kalmar län, 2021–2029.” 
Regionala utvecklingsnämnden ställde sig § 53 den 17 februari 2021 bakom 
förslaget till trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiknämnden föreslog § 
28 den 18 februari 2021 regionfullmäktige att anta förslag till 
trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021–2029. 

Överläggningar 
1. Lena Granath (V) föreslår att regionfullmäktige ska göra följande 

ändringar i regionstyrelsens förslag: 
”- Målet på 50 % självfinansiering tas bort. 

50Comfact Signature Referensnummer: 1084955



Region Kalmar län 
Datum 
2021-04-15 

 
 

- Kollektivtrafiken används strategiskt för att bygga ihop vårt län och 
minska klyftorna mellan stad och land. 
- Tillgängligheten beaktas både var gäller biljettsystem, fysisk 
utformning av fordon och trafikutbud. 
- Hållplatser på landsbygd får höjd standard.” 

2. Anders Andersson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att 
regionfullmäktige ska göra följande ändringar i regionstyrelsens 
förslag: 
”Att tydliggöra att självfinansieringsgraden för allmän kollektivtrafik 
ska under planeringsperioden vara minst 50 %. 
Att närtrafiken utvecklas så att den bättre svarar mot de behov som 
finns inom olika delar av länet, för ökad jämlikhet mellan olika 
kommuner när det gäller service via närtrafik. En utredning bör 
genomföras av hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i 
länet. 
Att verklig länsfärdtjänst införs. Förutom den skyldighet som finns 
för kommuner/regionen när det gäller att tillhandahålla färdtjänst 
inom respektive kommun och den riksfärdtjänst som är lagreglerad, 
behövs en länsfärdtjänst för att skapa frihet och mer jämställda 
villkor för personer med funktionsnedsättning.” 

3. Peter Wretlund (S) och Saad Benatallah (S) föreslår att 
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag samt 
avslå de lämnade ändringsförslagen. 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige bifaller eller avslår Lena 
Granaths (V) ändringsförslag. Han finner att de avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige bifaller eller avslår Anders 
Anderssons (KD) och Pär-Gustav Johanssons (M) ändringsförslag. Han 
finner att de avslås. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå ändringsförslagen röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifalla ändringsförslagen röstar nej. 

Regionfullmäktige avslår Anders Anderssons (KD) och Pär-Gustav 
Johanssons (M) ändringsförslag med resultatet 40 ja, 17 nej och 10 som 
avstår. Hur var och en röstar redovisas i protokollsbilaga 2. 
--- 
Härefter beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter från M och KD samt V reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina respektive förslag. 
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Protokollsanteckning 

Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en inriktning för hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna 
nås. Vi har under framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021–
2029 strävat efter att vara en konstruktiv deltagare i samtalet. I denna 
protokollsanteckning vill vi utöver framförda yrkanden också lämna tre kommentarer 
till beslutet. 

a) Otillräcklig analys av coronapandemins långsiktiga påverkan på kollektivtrafiken 

I trafikförsörjningsprogrammet nämns de kortsiktiga utmaningar som 
coronapandemin har medfört. Det konstateras också att effekterna kan bli 
långsiktiga: ”Effekterna av denna kris kommer att påverka oss på flera sätt 
framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en inverkan 
även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka.” 

Det görs dock ingen ansats till analys av vad inverkan kan tänkas bli. Vi menar att 
detta är en avgörande brist. Coronapandemin med dess framtvingande av nya 
beteendemönster har pågått så länge att dessa mönster kan förutsättas bli bestående. 
I Region Kalmar läns egen verksamhet, till exempel, har det skett en snabb 
utveckling i riktning mot digitala möten. Många människor har blivit medvetna om 
vinsterna med nya arbetssätt. Vi har svårt att se dessa förändringar rullas tillbaka. 

Detta får direkt påverkan på efterfrågan på kollektivtrafik. I 
trafikförsörjningsprogrammet noteras att knappt häften av vardagsresorna utgjordes 
av resor till och från arbete/studier eller tjänsteresor. Inköpsresor samt resor till 
olika fritidsaktiviteter stod för runt en femtedel av resorna vardera. Det är 
möjligtvis den sistnämnda kategorin som kan tänkas förbli oförändrad av 
coronapandemin. 

Utöver att kraven på social distansering har lett till en snabb utveckling av digitala 
arbetssätt, saknar vi en analys av vad den ökade medvetenheten om smittspridning 
allmänt innebär för kollektivtrafiken. I antologin Omstart för kollektivtrafiken – 
idéer för en hållbar framtid skriver Anders Wretstrand vid Skånetrafiken: ”I 
samband med covid-19 upplevs trängsel i peak-trafik på ett nytt och starkare sätt, 
trots att resandet totalt sett minskat. Det finns skäl att tro att denna förhöjda 
obehagskänsla kommer att vara en kvarstående effekt, även efter att pandemin blåst 
förbi och vaccin finns att tillgå.” 

b) Otillräcklig analys av de ekonomiska konsekvenserna av kraftigt ökat resande 

I trafikförsörjningsprogrammet fastslås ett mål om ökat resande motsvarande 3,5 
procent per år. Detta innebär att det år 2029 väntas göras 4 miljoner fler resor än 
2019. 

Samtidigt har Region Kalmar län idag en anmärkningsvärt hög produktionskostnad 
för kollektivtrafik. År 2019 gjordes 10 590 000 påstigningar till en kostnad på 888 
103 tkr, motsvarande 83,86 kronor per resa. I Kronoberg gjordes 10 612 000 
påstigningar till en kostnad på 627 797 tkr, motsvarande 59,16 kronor per resa. 
Motsvarande tal för Östergötland var 40,35 kronor, Blekinge 54,60 kronor och 
Gotland 67,02 kronor. Ingen annan region hade så höga kostnader i relation till 
antalet påstigningar. 

En ökning på 4 miljoner resor årligen ger vid dagens produktionskostnad ökade 
kostnader på 335,4 miljoner kronor. Även vid en självfinansiering på 50 procent 
innebär detta att kollektivtrafiken ska subventioneras med nästan 170 miljoner 
kronor mer år 2029 än 2019. 

Och även om det i trafikförsörjningsprogrammet slås fast att målet är 50 procents 
självfinansiering, konstaterar vi att det saknas åtgärder för såväl intäktsmaximering 
som kostnadsminimering. 

Mot bakgrund av detta, i kombination med att gällande regionplan saknar mål för 
kollektivtrafikens självfinansiering (50-procentsmålet gäller här bara på lång sikt, 
oklart hur lång) och den styrande majoriteten har hunnit förbinda sig till 
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kostnadsdrivande satsningar utan föregående analys som kan peka på tillräckligt 
resandeunderlag, vill vi i detta sammanhang uttrycka en farhåga om att 
resandemålet i praktiken överordnas självfinansieringsmålet. 

Utöver att detta är olyckligt i sig, finner vi det problematiskt ur demokratiskt 
perspektiv att framtida majoriteter i regionen budgetmässigt binds upp vid beslut 
fattade långt före tillträdet. Ett underskott enligt ovan kommer kraftigt att begränsa 
framtida majoriteters ekonomiska handlingsutrymme. 

c) Otillräcklig analys av ökat resande i relation till demografisk förändring 

Såväl behov av som efterfrågan på kollektivtrafik hänger nära samman med 
befolkningsunderlaget. Vi finner den demografiska analysen i 
trafikförsörjningsprogrammet otillfredsställande. 

Befolkningen i Kalmar län väntas av Statistiska Centralbyrån öka med 4,6 procent 
mellan 2019 och 2030. För att nå målet för resandeutvecklingen på 15 miljoner 
resor år 2029 krävs att antalet resor per individ i befolkningen ökar från 44,8 år 
2019 till 58,4, en ökning av individens resande med drygt 30 procent. 

Därutöver anser vi att analysen på ett tydligare sätt borde ha tagit sin utgångspunkt 
i befolkningens förändrade sammansättning. Ökningen sker inte i alla åldrar. 
Antalet kvinnor i åldern 25–64 var 57 449 år 2020 och väntas vara 57 297 år 2029. 
Antalet män i samma ålder var 60 528 år 2020 och väntas minska till 59 685 år 
2029. Med tanke på att resor till/från arbete samt tjänsteresor är en stor del av det 
resande kollektivtrafiken hanterar, är det inte oväsentligt att befolkningen i 
arbetsför ålder väntas minska under perioden som trafikförsörjningsprogrammet 
omfattar.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 64 den 17 mars 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 53 den 17 

februari 2021. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 28 den 18 februari 

2021. 
4. Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiknämnden daterad den 2 februari 

2021. 
5. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 7 

januari 2021. 
6. Förslag till trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021–

2029. 
7. Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 

2021–2029.
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§ 66  Ärendenummer RS 2021/100 

Tilläggsbudget 2021 av överskott/underskott i 2020 års 
bokslut 

Beslut 
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2021 för driftändamål avseende 
överskott/underskott i 2020 års bokslut med sammanlagt  
1 408 200 kronor. 
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av eget kapital. 

Bakgrund 
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag 
2021 av överskott/underskott i 2020 års bokslut avseende anslagen för 
utbildning av förtroendevalda. 
Tilläggsbudget 2021 motsvarar samma nivå som tilläggsbudgeten 
föregående år. Det innebär att de överskott som uppkommit under år 2020, 
som beror på lägre utbildningsaktivitet på grund av pandemin, inte förs 
vidare till nästkommande år. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 65 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2021 för driftändamål avseende 
överskott/underskott i 2020 års bokslut med sammanlagt  
1 408 200 kronor. 
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av eget kapital.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 65 den 17 mars 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2021.
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§ 67  Ärendenummer RS 2021/139 

Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020 
till protokollet. 

Bakgrund 
Under 2020 registrerades 632 ärenden hos patientnämnden, vilket är en 
minskning med 18 procent jämfört med 2019. Antalet ärenden ökade under 
årets första månader för att sedan minska i samband i med coronaepidemins 
påverkan på vården. Som tidigare är det fler kvinnor än män som lämnat 
synpunkter, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Mest frekventa 
ärendetyper 2020 har varit delaktighet, undersökning/bedömning och resultat 
i likhet med 2019. 
Nämnden har under 2020 skrivit tre rapporter, Patienter med långvarig 
smärta, Vårdens åtgärd och Klagomål relaterade till covid-19. 
Patientnämndens rapporter presenteras för sjukvårdsledningen och 
distribuerats till vårdgivarna. Tillsammans med landets patientnämnder och 
Inspektionen för vård och omsorg har en gemensam analys gjorts på 
synpunkter och klagomål, baserat på ärenden från 2019, gällande 
tillgänglighet. Huvudsakliga mottagare av patientnämndens rapporter är 
sjukvårdsledningen och lokal samverkansgrupp inom patientsäkerhet som 
ska ta fram en struktur för mottagande av patientnämndens rapporter. 
Tanken är att lyfta rapporter och eventuella åtgärdsförslag för 
sjukvårdsledningen. Patientnämnden har med detta större möjlighet att bidra 
till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom 
hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 66 den 17 mars 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020 
till protokollet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 

Föredragande 
Peter Högberg (S), patientnämndens ordförande 
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Madeleine Rosenqvist (KD), patientnämndens vice ordförande 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 66 den 17 mars 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2021. 
3. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020.
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§ 68  Ärendenummer RS 2021/321 

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Roger Gustafsson (C) från uppdraget som 
ledamot i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar för ny sammanräkning. 

Bakgrund 
Roger Gustafsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar 
Roger Gustafsson (C) från uppdraget samt överlämnar beslutet till 
länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium, daterat den 6 

april 2021. 
2. Avsägelse från Roger Gustafsson (C).
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§ 69  Ärendenummer RS 2021/316 

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Violet Petersson (KD) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning. 

Bakgrund 
Violet Petersson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar 
Violet Petersson (KD) från uppdraget samt överlämnar beslutet till 
länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium, daterat den 6 

april 2021. 
2. Avsägelse från Violet Petersson (KD).
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§ 70  Ärendenummer RS 2021/321 

Val av ledamot i regionala utvecklingsnämnden 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Roger Gustafsson (C) från uppdraget som 
ledamot i regionala utvecklingsnämnden.  
Ulrika Lindh (C) utses till ny ledamot. Uppdraget gäller för perioden 16 april 
2021 – 31 december 2022. 

Bakgrund 
Roger Gustafsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionala 
utvecklingsnämnden. 
Valberedningen beslutade § 10 den 14 april 2021 att föreslå 
regionfullmäktige att entlediga Roger Gustafsson (C) från uppdraget och 
utse Ulrika Lindh (C) till ny ledamot för perioden 16 april 2021–31 
december 2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 10 den 14 april 2021. 
2. Avsägelse från Roger Gustafsson daterad den 30 mars 2021.
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§ 71  Ärendenummer RS 2021/321 

Val av ledamot i folkhögskolestyrelsen 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Roger Gustafsson (C) från uppdraget som 
ledamot i folkhögskolestyrelsen. 
Ulrika Lindh (C) utses till ny ledamot. Uppdraget gäller för perioden 16 april 
2021–31 december 2022. 

Bakgrund 
Roger Gustafsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
folkhögskolestyrelsen. 
Valberedningen beslutade § 9 den 14 april 2021 att föreslå regionfullmäktige 
att entlediga Roger Gustafsson (C) från uppdraget och utse Ulrika Lindh (C) 
ny ledamot för perioden 16 april 2021–31 december 2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 9 den 14 april 2021. 
2. Avsägelse från Roger Gustafsson (C).
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§ 72 

Information från revisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om följande granskningar från revisorerna redovisas: 

- Granskning av investeringsprocessen i Region Kalmar län. 
- Granskning av sjukvårdens produktivitet och effektivitet. 

--- 

Föredragande 
Tuulikki Åkesson (M), regionens revisorer
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§ 73 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningar redovisas för regionfullmäktige: 

 Protokoll från krisledningsnämnden anmäls till regionfullmäktige: 
o 22 februari 2021 
o 1 mars 2021 
o 8 mars 2021 
o 15 mars 2021 
o 22 mars 2021 

 Hälsobokslut för Region Kalmar län 2020 (RS 2021/140). 

 Projektberättelse 2020 (RS 2021/207). 

 Inkomna granskningsrapporter 
o Svar på granskning av sjukvårdens produktivitet och 

effektivitet (RS 2020/1204). 
o Svar på granskning av undvikbara vårdskador (RS 2020/953). 

 Inkomna motioner och medborgarförslag 
o Motion från Michael Erlandsson (SD) – Krav på 

svenskakunskaper inom sjukvård (RS 2021/296). 
o Medborgarförslag - Ålems-krysset vid E22 (RS 2021/27). 
o Medborgarförslag - Biljettautomat i Ljungbyholm (RS 

2021/309). 

 Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar 
o Protokoll från regionstyrelsen 17 mars 2021. 
o Protokoll från kollektivtrafiknämnden 21 januari 2021. 
o Protokoll från kollektivtrafiknämnden 18 februari 2021. 
o Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård 9 februari 

2021. 
o Protokoll från beredningen för hållbarhet och folkhälsa 19 

februari 2021.
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§ 74  Ärendenummer RS 2021/332 

Interpellation - Vad görs det för att införa 
hemsjukhusets arbetssätt i hela regionen? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) och Martin Kirchberg (SD) har lämnat följande 
interpellation till ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer 
Jonsson (C): 
”I det pågående omställningsarbetet mot nära vård är det centrala att vården 
ska finnas tillgänglig när medborgarna behöver den. Samarbetet mellan 
sjukvårdens olika aktörer ska också förbättras. Därmed ska både kvaliteten 
på sjukvården och tryggheten för medborgaren öka, samtidigt som behovet 
av sjukhusinläggningar minskar. Primärvården ska vara navet i sjukvården, i 
tätt samarbete med kommun, ambulansvård och specialistvård. Den 
fortskridande digitaliseringen ska dras nytta av där det är lämpligt, till 
exempel vid hemmonitorering. En ännu viktigare del är dock att läkaren 
finns tillgänglig för besök hos i synnerhet de äldre patienterna, både på 
boenden och i de egna hemmen. Den ännu pågående pandemin har också 
påmint oss starkt om behovet av att läkaren finns nära våra äldre. 
Flera hälsocentraler och kommuner runtom i vårt län arbetar med förnyade 
arbetssätt och olika pågående projekt mot målet med en vård närmare 
medborgarna, till exempel projekt Oscar. En hälsocentral och kommun som 
dock sticker ut, är den framgångsrika Borgholmsmodellen med 
Hemsjukhuset. Alla patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds här 
en fast läkarkontakt i primärvården. Läkaren följer patienten genom alla steg 
i vården och har varje dag en viss tid avsatt för hembesök, när så behövs. 
Ambulanspersonal kan erbjuda patienten en läkartid dagen därpå i hemmet, 
istället för att köra till sjukhuset varigenom onödiga besök på akuten 
undviks. Arbetssättet har lett till att läkarna har mer tid för patienterna, 
kontinuiteten och tryggheten ökar, samtidigt som antalet sjukhusinläggningar 
kraftigt minskar. 
Borgholmsmodellen kräver initialt extra resurser, men genom att behovet av 
sjukhusvård kraftigt minskar är modellen, förutom den självklara mänskliga 
vinsten, långsiktigt lönsam. Detta frigör i sin tur resurser till andra 
nödvändiga satsningar inom hälso- och sjukvården. För att skynda på 
införandet av Borgholms sätt att arbeta i fler delar av länet har 
Sverigedemokraterna i vårt förslag till budget för Region Kalmar län avsatt 
20 miljoner kronor extra per år. Det är mycket angeläget att nu efterhöra hur 
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den styrande majoriteten tänker när det gäller införandet av detta sätt att 
arbeta på flera håll i regionen. 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande fråga: 

- Vad gör du för att öka takten i det förändringsarbete mot en mer 
patientnära och sammanhållen sjukvård runtom i hela vårt län, där 
Borgholmsmodellen och Hemsjukhuset redan visat vägen?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) har överlämnat interpellationen till regionrådet med 
ansvar för primärvården Yvonne Hagberg (S): 
”Hemsjukhusets arbetssätt har varit en framgångsfaktor för att skapa en god 
och nära vård. Det handlar om att skapa en trygg vård som passar patientens 
behov och deras vardag. 
Sedan tidigare finns det ett beslut att via Hälsoval Kalmar län breddinföra 
arbetssätt likt hemsjukhuset på samtliga hälsocentraler/läkarmottagningar i 
länet. Ekonomiska resurser har satsats både på att stärka primärvårdens 
samordningsansvar, samverkan med kommunerna och för att stimulera till 
att alla invånare ska få välja en fast läkarkontakt. Vi vill också stimulera 
hälsocentralerna till att arbeta utifrån hemsjukhusmodellen via 
ersättningssystemet i hälsovalsuppdraget. 
Varje hälsocentral är unik och har unika förutsättningar för att klara av sitt 
uppdrag. Det är inte möjligt att duplicera arbetssättet i Borgholm då alla 
hälsocentraler/läkarmottagningar ser olika ut och har olika förutsättningar 
både vad gäller geografi, resurser och patienter. 
En pandemi har kommit emellan men nu återupptas arbetet. Ett intensivt 
arbete pågår med att se över hur regionen inför revideringen av 
hälsovalsuppdraget 2022 kan ta ytterligare steg för att implementera 
arbetssättet på fler enheter och för att hitta parametrar som gör att vi kan 
följa att utvecklingen går i rätt riktning.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Martin Kirchberg (SD) - Vad 

görs det för att införa hemsjukhusets arbetssätt i hela regionen? 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
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§ 75  Ärendenummer RS 2021/333 

Interpellation - Hur går arbetet med att införa 
patientkontrakt? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt följande interpellation till 
ordföranden i beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C): 
”En av grundpelarna i arbetet för en vård närmare medborgarna är att öka 
medborgarnas delaktighet och aktiva deltagande i sin egen vård. Idealt ska 
detta styras av de olika typer av skriftligt formulerade överenskommelser 
mellan sjukvården och patienten som sammanfattas under benämningen 
patientkontrakt. Patientkontraktet ska vara en sammanhållen planering över 
patientens samtliga vård- och omsorgskontakter. Patientkontraktet ska bidra 
till att skapa kontinuitet i kontakten med sjukvården och skapa ett kvalitativt 
och säkert omhändertagande. Patientkontraktet förväntas innehålla vem som 
är fast vårdkontakt/läkarkontakt, planeringen framåt samt eventuella bokade 
tider. 
Det är mot denna bakgrund viktigt att ställa frågan om regionen har 
kriterier/riktlinjer för när patientkontrakt ska erbjudas och hur många 
patienter som idag erbjuds patientkontrakt. Enligt ledningsgruppen håller 
handlingsplanen för implementering av patientkontrakt just nu på att 
uppdateras och det arbetas med att tydliggöra arbetssätt med patientkontrakt. 
Ny handlingsplan är planerad att bli färdig efter den 31 mars. Då sökordet 
”patientkontrakt” inte går att följa upp ur patientens journal, gick det, på 
fråga, för några månader sedan inte heller att säga hur många patienter som 
då hade patientkontrakt. Det är likväl mycket viktigt att vi som 
förtroendevalda kontinuerligt följer upp hur arbetet med att implementera 
och standardisera patientkontrakt fortskrider i regionen. 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor: 

1. Har regionen ännu utarbetat definierade kriterier, eller ”minsta 
gemensamma nämnare”, för vad ett patientkontrakt ska innehålla och 
vilka patienter som ska erbjudas det. Om ej, när kan det förväntas? 

2. När kan vi förvänta oss att patientkontrakt är fullt ut infört i 
regionen? Om vi ej idag har uppgifter om hur många patienter som 
har patientkontrakt, kommer vi att veta detta i framtiden och i så fall 
när, så att detta sedan kontinuerligt kan följas upp?” 
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Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Har regionen ännu utarbetat definierade kriterier, eller ”minsta 
gemensamma nämnare”, för vad ett patientkontrakt ska innehålla och 
vilka patienter som ska erbjudas det? 

 När kan vi förvänta oss att patientkontrakt är fullt ut infört i 
regionen? 

 Om vi ej idag har uppgifter om hur många patienter som har 
patientkontrakt, kommer vi att veta detta i framtiden och i så fall när, 
så att detta sedan kontinuerligt kan följas upp? 

Svar: 
Införandet och användningen av patientkontrakt är angeläget och regionen 
har varit ledande i utarbetandet av denna modell för att skapa tydlighet i 
relationen mellan vården och patienten. En förebild i processen har varit den 
modell som finns vid ortopedkliniken i Oskarshamn. 
Regionen har definierat kriterier, vilka är desamma som de nationella. Det 
vill säga; sammanhållen planering + fast vårdkontakt (där även fast 
läkarkontakt är ett mått som följs upp) + överenskommen tid = 
Överenskommelse, se bild nedan. 

 
Tidigast hösten 2022 kan ett brett införande vara genomfört. Orsaken till 
detta är framförallt att pandemin har påverkat de planlagda aktiviteterna som 
finns. En annan påverkansfaktor är IT-teknisk; För att kunna följa upp krävs 
att det i Cosmic dokumenteras på ett strukturerat sätt, vilket i sin tur för med 
sig att alla medarbetare ska ha kunskap och tillämpa det i praktiken. Som 
ovan nämnt har detta inletts via PSVF-höftledsartros primärvård och SVF 
cancer. I och med införande av personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp (PSVF) ”Höftledsartros primärvård” har IT-Cosmic inlett 
arbetet med att i journalen ”bocka i” överenskommelse, men med anledning 
av att det endast rör detta vårdförlopp kan man inte säga att det är 
breddinfört. Sedan tidigare finns motsvarande stöd för de patienter som 
behandlas för cancer (SVF) – ”Min vårdplan cancer”. 
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En annan faktor är att regionen valt att följa det nationella arbetet och det 
stöd för införande som kan ges, med målet jämlik vård oavsett bostadsort, 
och även det nationella arbetet har påverkats av pandemin. 
Ytterligare ett svar är att de pågående regionala aktiviteterna som att 

a) utbilda i person- och familjecentrerat arbetssätt samt 
b) införa de nationellt framtagna PSVF inom fler områden än 

höftledsartros primärvård ska ses som stöd för införande tillika en 
successiv spridning av hur regionens medarbetare utvecklar 
arbetssättet och värdegrunden gällande både a) och b). 

Det är regionens mål att kunna mäta hur patientkontrakten används. För att 
nå detta ska vårdens medarbetare ges stöd och förutsättningar för att, genom 
en strukturerad vårddokumentation, dokumentera och skapa förutsättningar 
för att kunna ta ut validerad utdata på överenskommelse/patientkontrakt. 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Hur går 

arbetet med att införa patientkontrakt? 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 76  Ärendenummer RS 2021/347 

Interpellation - Covid 19:s efterverkningar  

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Leif Svensson (V) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou: 
”Aldrig tidigare har vi levt så nära aktuell forskning och det fungerar 
förhållandevis väl trots alla försök till fake news. Vi utvärderas fortlöpande 
och resultatet ger oss förhållningsregler i striden mot mikrovärlden. 
Sjukvården fungerar trots omfördelningar och nya uppgifter samt 
överbelastning på enskilda verksamheter. 
Mitt i det här står den enskilde friske, funktionshindrade, kroniskt sjuke med 
alla olika förutsättningar. Denna gång drabbas äldre samt de med 
systemsjukdomar samt ett mindre antal barn. Det vi kan vara helt överens 
om är att världen aldrig kommer att bli sig helt lik och hur det kommer att gå 
finns det oändligt antal teorier om. 
Nu har vissa forskare redan gått upp i helikopterperspektiv och börjat 
bearbeta följdverkningarna för alla under pandemin. Den 1/3 sände 
Vetenskapens värld en utmärkt kunskapsöversikt och kunde utifrån statistik 
konstatera ett antal bieffekter utöver Covid19 under pandemin såsom: 

 Antalet med sömnsvårigheter har ökat från 8 till 38 %. 

 Antalet diagnosticerade cancerfall hade minskat. 

 Antalet med hjärtsjukdomar hade minskat. 

 Kvinnor motionerade mindre medan män gjorde helt tvärtom. 

 Antalet med depressioner har ökat. 

 Barn rör sig mindre än önskvärt. 
M.m. 

Nu har vi möjlighet att verkligen bryta ned siffrorna och få dem ned på 
regionnivå samt påverka levnadsvanor och ansvar för den egna hälsan. 
Dessutom vet vi att den bästa perioden i livet när vi vill förändra våra 
levnadsvanor är vid livsomställningar och kriser. 
Därför frågar jag: 
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 Vad regionen har gjort och har för avsikt att agera med utifrån 
ovanstående siffror för att förhindra översjuklighet samt t.o.m. 
överdödlighet?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till ordförande för 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L): 
”Leif Svensson (V) frågar i en interpellation vad regionen har gjort och har 
för avsikt att agera med för att förhindra översjuklighet samt överdödlighet i 
spåren av covid-19-pandemin. 
Regionen har onekligen haft stora utmaningar beträffande folkhälsan det 
senaste året. Den statistik som finns att tillgå visar att en del har hittat former 
för att anpassa sig till situationen och samtidigt må bra eller bättre än 
tidigare. Det är däremot oroande att de som farit mest illa av pandemin är de 
som sedan tidigare hade lägst hälsa och sämre livsvillkor än genomsnittet. 
Gällande de exempel som nämns i interpellationen avseende 
hälsokonsekvenser av pandemin är det av vikt att både generella insatser och 
insatser riktade till specifika grupper erbjuds. 
Exempel på insatser som genomförts eller planeras: 
Vidmakthålla och utveckla insatser för rökstopp är prioriterat då rökning 
identifierats som en tydlig riskfaktor för dödlig Covid-19. Beräkningar i 
hälsokalkylator visar också att kostnaderna för vård (och personligt lidande) 
kopplat till rökning är stora varför tobaksarbetet alltid bör prioriteras. 
Pågående insatser är: Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning 
(Folktandvårdens Folkhälsoklinik), Tobakshjälpen (Folkhälsoutvecklare och 
Primärvård), Hälsoutbildning för nyanlända/utlandsfödda (Asyl- och 
flyktinghälsovården), Tobaksutbildning (Folkhälsoutvecklare och 
Primärvård), Utvecklande av digital tobaksutbildning, Uppmärksamma 
tobaksfria dagen kommunikativt 31 maj samt Tobaksfria veckan v. 47. 
Uppföljning tobaksfri och alkoholfri före och efter operation. 
Problematiken med att både barn och vuxna rör sig för lite fanns redan innan 
pandemin. Till detta kan läggas en ökning av ohälsosamma matvanor som 
tillsammans med stillasittande leder till bland annat övervikt och fetma med 
följdsjukdomar. Det är av yttersta vikt att arbetet på livsstilsmottagningarna, 
familjecentralerna och samverkan med kommuner och civilsamhälle 
fortlöper. Här är naturligtvis de riktade hälsosamtalen en viktig pusselbit för 
att fånga upp och ge stöd till de som behöver. Familjecentralerna har en 
viktig roll gällande stöd till de familjer som behöver stöd i att skapa och 
vidmakthålla hälsosamma levnadsvanor i familjen. 
Gällande vårdens screening och behandling av depressioner och andra 
psykiska problem pågår sedan tidigare ett aktivt och systematiskt arbete. 
Under pandemin har det i vården funnits en ökad uppmärksamhet för 
människors psykiska reaktioner i en märklig tid. 
Vårdmöten har kunnat genomföras både inom vårdval psykisk hälsa och 
psykiatrin. Formerna för dessa möten har varit via videolänk, telefonkontakt 
eller fysiska besök beroende på diagnos, behov och situation. Vården har 
ställt om och anpassat arbetsformer till den rådande situationen. 
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Användningen av internet-KBT har ökat och vårdval psykisk hälsa är 
bemannade för att möta det behovet. 
Vårdval psykisk hälsa erbjuder internetbaserad KBT för sömnsvårigheter 
vilket är väl anpassat till pandemisituationen. Därutöver finns möjlighet till 
individuell behandling via hälsocentralerna och psykiatrin. Då det är svårt att 
samla till grupper och föreläsningar under rådande omständigheter kommer 
regionen att använda sig av digitala föreläsningar där sömn är ett område. 
Andra områden där vårdval psykisk hälsa tar fram föreläsningar är stress, 
ångest och oro samt nedstämdhet och depression. Vi ser att över 100 
invånare i länet hittills har använt sig av det digitala självhjälpsprogrammet 
”hantera oro vid Covid-19” som är tillgängligt via 1177.se. 
Verksamheterna följer utvecklingen noggrant och är medvetna om att det 
behövs en beredskap för ett eventuellt ackumulerat vårdbehov i slutet av 
eller efter pandemin.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Regionfullmäktige Covid 19:s efterverkningar. 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 77  Ärendenummer RS 2021/359 

Interpellation - Hur kan vi använda samverkan mellan 
offentlig och idéburen sektor för att stärka den 
psykiska hälsan bland unga? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande interpellation till ordförande i 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L): 
”Arbetet med att utveckla en strategi för samverkan mellan idéburen och 
offentlig sektor på regional nivå går framåt. Vi ser positivt på de möjligheter 
till verksamhetsutveckling och nya sätt att arbeta som strategin skapar. 
Ett område där det offentliga idag inte räcker till är psykisk ohälsa bland 
barn, ungdomar och unga vuxna. I delbetänkandet God och nära vård – rätt 
stöd till psykisk hälsa ägnas mycket uppmärksamhet åt frågor om hur hälso- 
och sjukvården kan vara en brygga till andra insatser, till exempel från det 
civila samhället i form av föreningslivet, när det nätverk den som söker hjälp 
har omkring sig är för svagt. 
I utredningen står: ”Från föreningslivets sida har under utredningens gång i 
samband med dialoger och verksamhetsbesök påtalats att man kan se sig ha 
en större roll, och önskar mer av samverkan, med hälso- och sjukvården. 
Detta gäller inte minst i frågor kring psykiskt välbefinnande.” 
Samtidigt påpekas att det har saknats strukturer för samverkan mellan 
föreningsliv och sjukvård. Med den kommande strategin för samverkan 
skapas dock just en sådan struktur i Kalmar län. 
Mina frågor är 

 ser du ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa som ett lämpligt 
samverkansområde inom ramen för överenskommelsen mellan 
idéburen och offentlig sektor? 

 vilka åtgärder avser du att vidta för att strategins mål förverkligas i 
form av ett strukturerat samarbete där civilsamhället bidrar med vad 
det kan för att stärka den psykiska hälsan bland ungdomar och unga 
vuxna?” 
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Interpellationssvar 
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Maud Ärlebrant (KD) ställer i en interpellation två frågor kring samverkan 
mellan offentlig och idéburen sektor för att stärka den psykiska hälsan bland 
unga. 

 ser du ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa som ett lämpligt 
samverkansområde inom ramen för överenskommelsen mellan idéburen 
och offentlig sektor? 
Samverkan mellan idéburen och offentlig sektor bygger på delaktighet 
och ömsesidighet för båda parter och en överenskommelse kommer ha 
som målsättning att hitta lösningar på dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar. En sådan samhällsutmaning skulle kunna vara 
psykisk ohälsa, som jag ser som ett lämpligt samverkansområde. 

 vilka åtgärder avser du att vidta för att strategins mål förverkligas i form 
av ett strukturerat samarbete där civilsamhället bidrar med vad det kan 
för att stärka den psykiska hälsan bland ungdomar och unga vuxna? 
Redan idag samverkar vi med berörda aktörer för ökad psykisk hälsa hos 
länets invånare. 
Pandemin innebär en extra utmaning då länets invånare utsatts för stora 
påfrestningar som riskerar att påverka den psykiska hälsan negativt. Till 
exempel finns det samverkan mellan RF-SISU Småland, Region Kalmar 
län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län, där målgruppen är 
unga kvinnor 20–30 år gamla. Statistik visar att målgruppen är 
underrepresenterad i idrottsföreningar och att många unga kvinnor mår 
sämre. Vi arbetar också kontinuerligt med att använda befintliga 
strukturer, samverka med kommuner som når ut till ideella 
organisationer och samverka med bildningsförbunden i Kalmar län som 
är kopplade till folkhögskolorna. 
Utöver detta arbetar vi för att ta fram en överenskommelse mellan 
regionen och idéburen sektor, i syfte att få till ett mer strukturerat 
samarbete och dialog. Civilsamhället står för en stor och till viss del 
outnyttjad potential och jag ser fram emot att se hur ett mer strukturerat 
samarbete kan bidra till öka vår gemensamma kapacitet att lösa dagens 
och morgondagens samhällsutmaningar.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Hur kan vi använda 

samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för att stärka den 
psykiska hälsan bland unga? 

2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 78  Ärendenummer RS 2021/334 

Interpellation - Inför möjlighet till självscanning av egen 
kroppstemperatur för besökare och personal i 
regionala verksamheter 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Det är nödvändigt att på alla sätt minska risker för spridning av covid-19. 
En metod är att låta alla berörda själva scanna sin kroppstemperatur på ett 
användarvänligt sätt. Den som kontrollerar sig själv kan då få grönt ljus för 
sin kroppstemperatur. Om någon får rött ljus ska denne följa särskild rutin. 
Användning av scanner kan ske på till exempel våra sjukhus, hälsocentraler 
och folkhögskolor. 
Ökad användning av scanning för kontroll av kroppstemperatur skulle göra 
att fler medborgare känner trygghet. Därtill kan smittbärare som inte känner 
sig sjuka och inte uppfattar att de har några symtom upptäckas när mätning 
ger röd varningssignal. 
Våra frågor är följande: 

1. Vad gör du för att i möjligaste mån försäkra dig om att medborgare 
med covid-19-smitta inte oavsiktligt sprider smitta inom regionens 
verksamheter? 

2. Hur är din inställning till att anskaffa användarvänlig utrustning för 
att mäta egen kroppstemperatur vid prioriterade verksamheter? 

3. Hur snabbt kan användarvänlig utrustning finnas på plats i 
regionen?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Att minska smittspridningen av covid-19 är avgörande för att skydda liv 
och hälsa. Särskilda rutiner gäller idag vid regionens samtliga verksamheter. 
Bland annat uppmanas besökare och personal att hålla avstånd, undvika 
onödiga besök i vården samt helt avstå från icke akuta besök om individen 
uppvisar symtom. 
Problematiken med kontroll av kroppstemperatur med den typ av apparatur 
som föreslås är att det inte upptäcker asymtomatiska individer. Scanners som 
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indikerar på förhöjd kroppstemperatur förutsätter att individen har feber 
vilket samtliga covidsmittade inte har. 
Som frågeställarna poängterar kan det göra att fler medborgare känner en 
trygghet. Dessvärre vore det en falsk sådan som kan innebära att 
efterlevnaden av de avgörande rekommendationerna minskar. 
Det finns idag inget som indikerar att personer med feber medvetet eller 
omedvetet besöker regionens verksamheter annat än för akuta, eller 
självupplevt akuta, nödvändiga besök. Då det inte framkommit att personer 
med feber uppehåller sig vid regionens verksamheter i strid mot de riktlinjer 
som regionen har föreligger inte heller skäl att införa ytterligare potentiellt 
kostsamma åtgärder. 
Vidare är det svårt att ta ställning till förslagets sista fråga utan att det 
specificeras vilken typ av apparatur som åsyftas, samt tillgänglighet och pris 
på den samma samt vilken effekt ett sådant införande skulle få.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Inför 

möjlighet till självscanning av egen kroppstemperatur för besökare 
och personal i regionala verksamheter. 

2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 79  Ärendenummer RS 2021/337 

Interpellation - Hur säkerställer vi att det finns 
förutsättningar för precisionsmedicin i Region Kalmar 
län? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jimmy Loord (KD) har ställt följande interpellation till ordförande i 
beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C): 
”Precisionsmedicin – diagnostiska metoder och terapi för individanpassad 
utredning, prevention och behandling av sjukdom – förutspås förändra 
sjukvårdens funktionssätt i grunden. Ambitionen om rätt behandling till rätt 
patient vid rätt tidpunkt kommer att kunna uppnås i betydligt högre grad än 
vad som hittills har varit möjligt. 
I life science-strategin från 2019 uttalade regeringen att Sverige ska vara ett 
föregångsland när det gäller att implementera precisionsmedicin i vården, en 
ambition vars uppnående förutsätter regionernas medverkan. Samtidigt 
observerade regeringen: ”Denna förändring utmanar rådande arbetssätt, 
prioriteringar och strukturer och skapar nya behov. Sverige måste nu 
säkerställa att alla delar av vården har de förutsättningar som krävs för att 
denna systemtransformation ska kunna fortsätta.” 
Inför en kommande granskning av precisionsmedicinens påverkan på hälso- 
och sjukvården påpekar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att 
utvecklingen idag framför allt sker i akademin och i näringslivet, och att det 
många gånger är oklart hur utvecklingen ska kunna tas tillvara i hälso- och 
sjukvården och därigenom skapa nytta för patienter. Denna iakttagelse 
indikerar att det finns en risk att precisionsmedicinens potential inte 
förverkligas, inte för att det saknas resurser eller ambitioner utan på grund av 
organisatoriska begränsningar. 
Mina frågor är 

 vilken potential ser du i utvecklingen av precisionsmedicin för 
invånarna i Kalmar län och vilka initiativ avser du att ta för att 
potentialen ska komma dem till godo? 

 vilka arbetssätt, prioriteringar och strukturer i vår region bedömer du 
kan behöva förändras i ljuset av precisionsmedicinens genombrott? 

 har Region Kalmar län på egen hand eller tillsammans med andra den 
samverkan med näringslivet som enligt life science-strategin är en 
förutsättning för systemtransformation?” 
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Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Vilken potential ser du i utvecklingen av precisionsmedicin för 
invånarna i Kalmar län och vilka initiativ avser du att ta för att 
potentialen ska komma dem till godo? 

 Vilka arbetssätt, prioriteringar och strukturer i vår region bedömer du 
kan behöva förändras i ljuset av precisionsmedicinens genombrott? 

 Har Region Kalmar län på egen hand eller tillsammans med andra 
den samverkan med näringslivet som enligt life science-strategin är 
en förutsättning för systemtransformation? 

Svar: 
Precisionsmedicin – är ett samlingsbegrepp för behandlingar som har en 
riktad effekt – kallas även ibland målstyrd behandling. Det som avses är 
diagnostiska metoder och terapier för individanpassad utredning, prevention 
och behandling av sjukdom på individnivå eller på delar av befolkningen. 
Det handlar bland annat om molekylärbiologi, storskalig genetisk 
sekvensering, högupplösande avbildningsteknik, genterapier, biosensorer, 
möjlighet till uppkoppling och överföring av stora mängder data samt 
användning av artificiell intelligens (AI). 
Behandlingarna är ofta mycket kostsamma (inom onkologin flera hundra 
tusen kronor/patient/år) så det är viktigt att ”rätt” patient med matchande 
genetisk profil får tillgång till behandlingen eftersom den är effektlös i ”fel” 
patient. Alltmer kommer att handla om att matcha rätt patient med rätt 
behandling. För att kunna förutse vilka patienter som är lämpliga för de 
riktade behandlingarna behövs ofta analys av patientens eller tumörcellens 
arvsanlag och det ställer framförallt krav på diagnostik inom hälso- och 
sjukvården. I takt med att kunskapen snabbt ökar utvecklas också alltmer 
avancerade diagnosmetoder. 
Utvecklingen går mot en alltmer avancerad diagnostik genom genanalys där 
kraftfull datorteknik och artificiell intelligens ger behandlande läkare rätt 
beslutsunderlag. 
Det är en god utvecklingspotential för fältet precisionsmedicin och 
sjukvården i Region Kalmar län använder sig redan av flera målstyrda 
behandlingar. Inom HSF/Diagnostiskt centrum har man sedan 1 juni 2019 
etablerat den senaste genetiska diagnostiken NGS-teknik (NGS tekniken 
finns i nuläget vid alla landets universitetssjukhus + två regioner: Halland 
och Kalmar) som möjliggör en fördjupad genetisk analys av en patientens 
arvsanlag. Tekniken används idag för att kunna förutse vilka cancerpatienter 
som ska få tillgång till målstyrd cancerbehandling inom främst lungcancer, 
malignt melanom och koloncancer. 
Vilka förändringar som behövs sammantaget inom hälso- och sjukvården för 
att möta den medicinska utvecklingen och göra det möjligt för svårt sjuka 
patienter att få ta del av de medicinska genombrotten har nog ingen det 
fullständiga svaret på i nuläget. Region Kalmar län kan inte själva driva 
dessa frågor, men vi har som ambition att ligga med i framkant på 
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utvecklingen av precisionsmedicin och vi har en tongivande kompetens inom 
sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 
En del av de frågor som behöver adresseras på nationell nivå är exempelvis 
att förbättra hanteringen av stora mängder data samt etiska och juridiska 
överväganden om vem som får tillgång till individuella data och hur dessa 
data används. Nationellt finns också frågor om finansiering för en del av 
dessa nya behandlingar, men också hur de introduceras och sprids över 
landet. 
Arbetssättet, som beskrivits ovan, är etablerat inom onkologin och andra 
specialiteter inom sjukvården blir löpande uppdaterade om behandlingar via 
nationella vårdprogram. I vårdprogrammen finns ofta kriterier om vad som 
krävs för att en patient ska kunna behandlas med en målstyrd behandling – 
vilket ofta är en genetisk analys av patientens DNA. Således behöver vi 
inom Region Kalmar län ha väl fungerade diagnostik med uppgift att serva 
vårdgivande enheter. 
Region Kalmar län samverkar via sydöstra sjukvårdsregionen med den 
nationella satsningen inom Life science - Genomic Medicin Sweden (GMS). 
Exempelvis är medarbetare från Diagnostiskt centrum representerade i både 
SÖSR-grupperingar och även i nationella arbetsgrupper inom området 
precisionsmedicin. Samverkan med näringslivet, främst biotech och 
läkemedelsbolag, sker via deltagande med Genomic Medicine Sweden eller 
individuella möten t ex ”Nollvison cancer” m fl. Inom sydöstra 
sjukvårdsregionen förs även diskussion om gemensam samverkan med 
näringsliv vilket kopplar till både den nationella och sydöstra  
sjukvårdsregionens strategi inom life science. 
Sammantaget är det viktigt för mig att slå fast att invånare i Region Kalmar 
län ska ha tillgång till de behandlingar som blir rekommenderade att 
användas i Sverige genom t ex NT rådet. Det gäller oavsett om behandlingen 
ska ges i vår region, i sydöstra sjukvårdsregionen eller inom ramen för 
högspecialiserad vård.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD) - Hur säkerställer vi att det 

finns förutsättningar för precisionsmedicin i Region Kalmar län? 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 80  Ärendenummer RS 2021/343 

Interpellation - Ge folkhögskolorna bättre 
förutsättningar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation till regionala 
utvecklingsnämndens och folkhälsostyrelsens ordförande Karin Helmersson 
(C): 
”Folkbildning och folkhögskolorna i hela landet, liksom i Region Kalmar 
län, har haft ett mycket tufft år. Pandemin tvingade utbildningar från 
gymnasienivå och uppåt att ske på distans för att begränsa smittspridningen 
redan i början av året. 
Ett antal utbildningar som inte kunde genomföras på distans tvingades 
avslutas eller pausas. Konferensverksamheten har fått stängas, 
lunchmatsalarna minskas till minimum och internatverksamhet anpassats 
enligt Corona restriktioner. 
Folkhögskolorna är en grundbult i den svenska folkbildningskulturen och har 
bidragit till lärande och personlig utveckling hos en betydande del av vår 
befolkning. Arbetslösa kommer i jobb och både hälsotillstånd och livslängd 
påverkas mätbart av avklarade studier. Grupper fångas upp som exempelvis 
ungdomar på glid och vuxna som haft det tufft och behöver en andra chans 
för att klara gymnasieskolan. 
Folkhögskolorna möter upp utrikes födda i behov av att lära sig språket och 
träna sig i den svenska utbildningsformen. De fångar också upp personer 
med funktionsnedsättning som skulle ha svårt att klara sig det övriga 
utbildningssystemet. 
Folkhögskolorna har även utbildat många musiker, konstnärer och författare 
som gått vidare till att utgöra en vital del av svenskt kulturliv. 
I Region Kalmar län har alla verksamheter krav på en effektivisering på 1%, 
undantaget kulturen. 
Vi i Vänsterpartiet anser att kravet på effektivisering på folkhögskolorna är 
ohållbart om man vill att de ska överleva pandemin. 
Därför frågar vi: 

 Kommer regionmajoriteten i kommande budgetarbete att ta bort 
kravet på 1% effektivisering för folkhögskolorna?” 
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Interpellationssvar 
Karin Helmersson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Kommer regionmajoriteten i kommande budgetarbete att ta bort 
kravet på 1% effektivisering för folkhögskolorna 

Svar: 
Region Kalmar läns fyra folkhögskolor är viktiga av flera olika anledningar. 
De möter människor just där de befinner sig i livet, ger förutsättningar för att 
ta igen studier eller förkovra sig i specifika ämnen, de har en stark tradition 
och är viktiga som kulturaktörer. Att det idag finns de som ifrågasätter denna 
roll är djupt olyckligt. Folkhögskolestyrelsen följer upp resultaten för 
skolorna och vi ser vilken betydelse utbildningen har för enskilda individer 
och för vårt län. Min bild är att folkhögskolorna kommer ha en allt viktigare 
roll även framåt för att fortsätta bidra till den Regionala utvecklingen. 
Idag har länets folkhögskolor ett statligt stöd på 66 mkr, regionen bidrar med 
44 mkr och deltagarintäkterna står för 18 mkr. Stödet indexuppräknas men 
som på fler områden har statens index varit lägre än regionens index. Att 
verksamheten också arbetar med effektivisering ingår i Regionplanen och är 
således beslutat av fullmäktige. Under det senaste året har frågan kring 
mobilitetsersättning varit aktuell och en arbetsgrupp med representanter från 
länen har arbetat med frågan. Senaste mötet gavs signaler om att en lösning 
är i sikte vilket är viktigt framåt för folkhögskolornas ekonomi. 
En annan fråga är hur uppdragsutbildningar m.m. kommer se ut framöver. 
Här ser jag folkhögskolorna som väldigt viktiga aktörer och med sitt säte i 
länet, breda kompetens och framgångsrika arbetssätt är de utmärkta aktörer 
för denna typ av uppdrag. Jag hoppas att Folkhögskolornas uppdrag kommer 
utvecklas och tas tillvara än mer, de är unika.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) -  Ge folkhögskolorna bättre 

förutsättningar. 
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).
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§ 81  Ärendenummer RS 2021/356 

Interpellation - Möjligheter till fysträning vid regionens 
nya ambulansstationer 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD) har lämnat följande 
interpellation till regionrådet med ansvaret för primärvård Yvonne Hagberg 
(S): 
”I detta nu pågår förberedelser inför byggnationen av den nya 
ambulansstationen i Virserum. Denna, liksom även den tidigare byggda 
stationen i Ålem, kommer enligt byggplanerna inte att inkludera en 
träningslokal för de medarbetare som arbetar där. 
På grund av rådande pandemi och den stora smittorisk som råder i samhället 
är träning på externt gym inte att rekommendera för de medarbetare som 
jobbar i frontlinjen. Hur länge pandemin kommer att pågå är ännu inte 
säkert. Hur tillgängligheten till externa gym kommer att se ut i framtiden i 
länets mindre orter är inte heller säkert. 
Vad som däremot är säkert är att ambulansens medarbetare behöver kunna 
träna för att upprätthålla den fysiska kondition som krävs för att utöva ett 
påfrestande yrke såsom detta och därtill för att klara de tuffa fys-test som 
ambulansverksamheten i Region Kalmar län satt upp. 
Efter byggnationen av Ålems ambulansstation har många medarbetare där 
pekat ut avsaknaden av en fysträningslokal som problematisk. Idag tränar de 
”på nåder” i Räddningstjänstens lokaler. För de medarbetare som arbetar i 
Virserum, och därmed också varannan vecka i Hultsfred, kommer utbudet att 
likna Ålems men med möjlighet till träning på arbetstid ungefär en gång 
varannan vecka enligt fackliga företrädare från både Kommunal och 
Vårdförbundet. 
Vidare har inte bara medarbetare och fackliga företrädare utan också 
verksamhetschef pekat ut behovet av en fysträningslokal i det nya bygget 
såsom nödvändigt. Ändå väljer de politiskt ansvariga i Region Kalmar län att 
ignorera detta. 
Till Regionstyrelsen den 15 juni 2020 inkom Moderaterna och 
Kristdemokraterna med ett tilläggsyrkande under ärende 12 om att tillskapa 
nya ambulansstationer som inrymmer fysträningslokaler. Detta avslogs av 
Länsunionen. Den 25 mars i år inkom Vårdförbundet och Kommunal med en 
skrivelse, angående ärendenummer 2020/499, där de påtalar samma brister 
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och behov som Moderaterna och Kristdemokraterna lyfte på regionstyrelsen 
för tio månader sedan. 
Skrivelsen från Kommunal och Vårdförbundet bifogas denna interpellation. 
Våra frågor till Yvonne Hagberg (S) är: 

1. Varför har Länsunionen valt att ignorera de signaler som kommit från 
medarbetare, fackliga företrädare liksom chefer vad gäller behovet av 
fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna? 

2. Hur ställer Länsunionen sig till den skrivelse som inkommit från 
Kommunal och Vårdförbundet i frågan, som är särskilt aktuell då 
byggnationen av den nya stationen i Virserum nu påbörjats? 

3. Är Länsunionen beredda att lyssna på de medarbetare och fackliga 
företrädare som jobbar inom ambulansverksamheten och gå dem till 
mötes, eller mot vad grundar Länsunionen den tondövhet som präglat 
hela frågan kring fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna i 
Region Kalmar län?” 

Interpellationssvar 
Yvonne Hagberg (S) har överlämnat interpellationen till ordförande i hälso- 
och sjukvårdsberedningen Christer Jonsson (C), som lämnar följande svar: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Varför har Länsunionen valt att ignorera de signaler som kommit från 
medarbetare, fackliga företrädare liksom chefer vad gäller behovet av 
fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna? 

 Hur ställer Länsunionen sig till den skrivelse som inkommit från 
Kommunal och Vårdförbundet i frågan, som är särskilt aktuell då 
byggnationen av den nya stationen i Virserum nu påbörjats? 

 Är Länsunionen beredda att lyssna på de medarbetare och fackliga 
företrädare som jobbar inom ambulansverksamheten och gå dem till 
mötes, eller mot vad grundar Länsunionen den tondövhet som präglat 
hela frågan kring fysträningslokaler på de nya ambulansstationerna i 
Region Kalmar län? 

Svar: 
I juni 2020 fattade styrelsen beslut om genomförande av investeringen av ny 
ambulansstation i Virserum. Det var ett efterlängtat beslut med tanke på 
arbetsmiljö och garagemöjligheterna i nuvarande lösning. Det beslutet är nu 
under genomförande och kontrakt är skrivna. Det vore därför djup oansvarigt 
att avbryta processen och ett slöseri med skattebetalarnas pengar. 
När arbetet med Virserum inleddes så var byggnationen av 
ambulansstationen i Ålem normen för byggplaneringen av 
ambulansstationen. Här fanns inte fysträningslokal med i planeringen. 
Fysträningsfrågan fanns heller inte med initialt i byggplaneringen och under 
den process som fanns i Hälsosjukvårdsförvaltningen valde man av 
ekonomiska skäl att inte prioritera en sådan utökning av lokalerna, även om 
det finns sådana träningsmöjligheter på en del platser. 
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Om man ser till den konkreta situationen i Virserum så tjänstgör personalen 
även i Hultsfred, där det finns träningsmöjligheter genom samarbetet med 
Räddningstjänsten. Så det finns träningsmöjligheter på arbetstid om arbetet 
så medger. Det finns också ett egenansvar för att klara de fysiska krav som 
ett arbete innebär, det torde gälla även i detta fall. 
Ambulanspersonalen har därtill, precis som alla medarbetare i Region 
Kalmar län, möjlighet till friskvårdsbidrag, vilket är till för att uppmuntra 
och stimulera till fysisk aktivitet på fritiden. Friskvårdsbidraget går att 
använda över hela länet. 
Jag förstår att medarbetare har detta önskemål, även om vi i detta fall inte 
kunnat möta denna önskan. Så i Länsunionen har vi lyssnat på medarbetarna, 
men omständigheterna som redovisats här ovan, är sådana att önskemålen 
inte har kunnat tillmötesgås.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD) - 

Möjligheter till fysträning vid regionens nya ambulansstationer. 
2. Skrivelse från Skrivelse från Kommunal och Vårdförbundet om 

lokaler för fysisk träning på regionens ambulansstationer. 
3. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).

82Comfact Signature Referensnummer: 1084955



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-04-15 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 82  Ärendenummer RS 2021/358 

Interpellation - Vill Länsunionen satsa på en ny 
rehabbassäng i Mönsterås? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har ställt 
följande interpellation till regionrådet Yvonne Hagberg (S): 
”Länsunionen bedömer att en ny hälsocentral i Mönsterås kan stå färdig vid 
årsskiftet 2024–2025. Vi välkomnar detta, inte minst mot bakgrund av att 
frågan om ny hälsocentral i Mönsterås har diskuterats under väldigt lång tid. 
Det är positivt att regionen äntligen närmar sig mål. 
Däremot saknar vi fortfarande besked gällande rehab, som kommer att ges 
nya lokaler i anslutning till hälsocentralen. Kommer dessa lokaler att 
innefatta en ny rehabiliteringsbassäng? Mot bakgrund av att den nya 
centralen sätts i samband med utvecklingen mot nära vård tycker vi att det 
vore rimligt att invånarna i Mönsterås med omnejd framgent ska ha tillgång 
till rehabbassäng. 
Vi är medvetna om att det finns en process med programarbete för den nya 
hälsocentralen. Samtidigt anser vi, liksom regionrevisorerna lyfte fram i en 
granskning nyligen, att det behövs ökad transparens i investeringsbeslut. Det 
är inte tillfredsställande att ett färdigt paket läggs på politikens bord, utan 
folkvalda behöver tidigt ge besked om vad de prioriterar och varför. På så vis 
får också medborgarna en chans att bilda sig en uppfattning om de vägval 
som görs vid investeringar. 
Våra frågor är 

 hur stort anser du att värdet av tillgång till rehabbassäng i anslutning 
till hälsocentralens nya lokaler i Mönsterås skulle vara? 

 anser du mot bakgrund av denna bedömning att det är prioriterat att 
det byggs en ny rehabbassäng i anslutning till lokalerna i 
Mönsterås?” 

Interpellationssvar 
Yvonne Hagberg (S) har överlämnat interpellationen till ordförande i 
beredningen för hälso- och sjukvård Christer Jonsson (C), som lämnar 
följande svar: 
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”Interpellationen ställer följande frågor: 

 Hur stort anser du att värdet av tillgång till rehabbassäng i anslutning 
till hälsocentralens nya lokaler i Mönsterås skulle vara? 

 Anser du mot bakgrund av denna bedömning att det är prioriterat att 
det byggs en ny rehabbassäng i anslutning till lokalerna i Mönsterås? 

Svar: 
Över en tidsperiod på fem till femton år har efterfrågan på hydroterapi via 
Region Kalmar län minskat, samtidigt som intresset för egenträning, både i 
grupp och individuellt, har ökat. De anläggningar som ryms inom Regionens 
eget fastighetsbestånd och verksamhet har ett stort renoveringsbehov, och 
bedömningen är att det medicinska behovet av bassänger kommer att 
fortsätta att minska. 
När intresset för bassängträning för egenvård/friskvård samtidigt ökar, 
handlar det om individuella initiativ, vilket varmt välkomnas ur ett 
folkhälsoperspektiv. Det betyder inte att nyttan av behandlingsbad ska 
underskattas, flera patientgrupper har fortfarande ett stort behov av att kunna 
få hydroterapi. 
Mot bakgrund av detta är Region Kalmar läns inriktning att även i 
fortsättningen erbjuda bassängterapi och behandlingsbad. Detta ska ske med 
ett tillgänglighetsfokus och inriktningen är att hydroterapi ska bedrivas på 
Regionens sjukhusorter samt i Vimmerby i egen regi, om inte samverkan 
med kommuner går att forma. På övriga orter hyr ju regionen idag 
bassängmöjligheter och där är avsikten att samverkan mellan kommun och 
Region ska fortsätta. 
Det betyder att i Mönsterås ska vi fortsätta hyra av kommunen inom ramen 
för den samverkan vi har där. I enlighet med det Regionstyrelsebeslut som 
finns sedan tidigare är regionens ambition att så långt det är möjligt skapa 
möjlighet till hydroterapi utan att regionen bygger egna bassänglösningar.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson 

Ahlgren (KD) - Vill Länsunionen satsa på en ny rehabbassäng i 
Mönsterås? 

2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 83  Ärendenummer RS 2021/362 

Interpellation - Flexibla anställningsformer genom 
flexibla öppettider 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Carl Dahlin (M) och Madeleine Rosenqvist (KD) har ställt följande 
interpellation till personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S): 
”Ett av Region Kalmar läns främsta mål är att bli en av Sveriges bästa 
arbetsplatser. Fler insatser för att bli en mer attraktiv arbetsgivare bör 
välkomnas. Ett sätt för regionen att arbeta med att både rekrytera liksom 
behålla fler är att bli mer flexibel vad gäller anställningsformer så att 
exempelvis både seniorer liksom yngre lockas att stanna kvar eller att börja 
jobba i Region Kalmar län. Ett tillvägagångssätt kan handla om utökade 
möjligheter till kvälls- eller helgjobb eller möjligheten att börja jobba 
tidigare på dagen. 
Då långt ifrån alla bor i länets tre största orter där det finns sjukhus som kan 
erbjuda arbetstider dygnet runt, skulle en modell för att rekrytera liksom 
behålla personal i de övriga orterna kunna vara att hälsocentralernas 
öppettider varierar i större utsträckning än idag. I Region Kalmar län är 
hälsocentralerna främst öppna måndag till fredag, vissa från 07:30 andra från 
08 till senast 17 – inklusive drop-in men exklusive jour. Ingenstans är det 
öppet kvällstid och fåtalet såsom Nybro och Vimmerby har helgöppet. 
Kan hälsocentralerna i större utsträckning anpassa sina öppettider, ges inte 
bara medarbetarna utan också medborgarna i högre utsträckning möjlighet 
att få ihop det så kallade livspusslet. Exempelvis skulle några hälsocentraler 
kunna öppna redan klockan 06, medan andra stänga efter klockan 19, liksom 
fler skulle kunna erbjuda helgöppet. På så sätt breddar regionen 
attraktiviteten i arbetsplatsen för medarbetarna och därtill tillgängligheten för 
medborgarna. 
Med anledning av ovan undrar Moderaterna och Kristdemokraterna: 

 är Länsunionen beredda att arbeta mer aktivt för flexibla 
anställningsformer genom att uppdra till fler hälsocentraler i Region 
Kalmar län att erbjuda öppettider som inkluderar tidig morgon, 
kvällar liksom helgöppet där underlag och efterfrågan finns?” 
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Interpellationssvar 
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen: 
”Grundkravet i hälsovalsuppdraget är att en vårdenhet ska ha mottagningen 
öppen minst 40 timmar per vecka. Möjligheter och incitament till att utöka 
öppettider finns redan idag. I ersättningssystemet för hälsoval kan en 
vårdenhet som har öppet 45–50 timmar per vecka ersättas med 30 000 kr per 
månad och om vårdenheten har öppet mer än 50 timmar per vecka erhålls 60 
000 kr. 
När det gäller anställningsformer finns det i grunden finns två typer; 
tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Inom de 
anställningsformerna kan Region Kalmar län som arbetsgivare göra flexibla 
anpassningar utifrån verksamheternas behov och medarbetares individuella 
önskemål. I dialog med medarbetare kan omfattning och förläggning av 
arbetstider utifrån verksamhetens behov och medarbetares önskemål 
individualiseras. 
Därtill finns redan möjligheten att arbeta andra tider än klassiska 
kontorsarbetstider inom primärvårdsförvaltningen. Exempelvis finns 
jourcentraler i Vimmerby, Västervik, Kalmar, Nybro och Borgholm, där är 
det möjligt att arbeta andra tider än de traditionella kontorsarbetstiderna. 
Det är också viktigt att poängtera att alla medarbetare redan idag i dialog 
med närmaste chef har möjlighet att påverka omfattning och förläggning av 
arbetstider utifrån verksamhetens behov och medarbetarens önskemål.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Carl Dahlin (M) och Madeleine Rosenqvist (KD) - 

Flexibla anställningsformer genom flexibla öppettider. 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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Protokollsbilaga 1 § 50 Resultat av omröstning 1.

Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   
Anders Andersson (KD)  Nej  
Jonny Andersson (V)  Nej  
Malin Anell (S) Ja   
Leif Axelsson (SD) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   
Pia Edin (S) Ja   
Jonas Erlandsson (S) Ja   
Michael Erlandsson (SD) Ja   
Linda Fleetwood (V)  Nej  
Erik Fors (S) Ja   
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V)  Nej  
Suzanne Gustafson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD) Ja   
Ulrika Lindh (C) Ja   
Sune Olsson (SD) Ja   
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Anders Henriksson (S) Ja   
Martina Hessel (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Gunilla Johansson (S) Ja   

Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD) Ja   
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD) Ja   
Tomas Trossing (SD) Ja   
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Åke Aldman (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Anne Oskarsson (SD) Ja   
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Renée Solstad (S) Ja   
Lena Segerberg (S) Ja   
Tyra Graaf (KD)  Nej  
Malin Sjölander (M)  Nej  
Katrin Stagnell (S) Ja   
Leif Svensson (V)  Nej  
Bengt Thörnblad (C) Ja   
Peter Wretlund (S) Ja   
Johanna Wyckman (L) Ja   
Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Claus Zaar (SD) Ja   
Arne Sjögren (KD)  Nej  
Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Roland Åkesson (C) Ja   
Leif Larsson (C), ordförande Ja   
Resultat 45 22 00 
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Protokollsbilaga 1 § 50 Resultat av omröstning 2.

Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)   Avstår 
Christel Alvarsson (C) Ja   
Anders Andersson (KD)  Nej  
Jonny Andersson (V) Ja   
Malin Anell (S) Ja   
Leif Axelsson (SD)   Avstår 
Saad Benatallah (S) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   
Pia Edin (S) Ja   
Jonas Erlandsson (S) Ja   
Michael Erlandsson (SD)   Avstår 
Linda Fleetwood (V) Ja   
Erik Fors (S) Ja   
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Suzanne Gustafson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD)   Avstår 
Ulrika Lindh (C) Ja   
Sune Olsson (SD)   Avstår 
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Ing-Marie Karlsson (S) Ja   
Martina Hessel (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Gunilla Johansson (S) Ja   

Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)   Avstår 
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)   Avstår 
Tomas Trossing (SD)   Avstår 
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Åke Aldman (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Anne Oskarsson (SD)   Avstår 
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Renée Solstad (S) Ja   
Lena Segerberg (S) Ja   
Tyra Graaf (KD)  Nej  
Malin Sjölander (M)  Nej  
Katrin Stagnell (S) Ja   
Leif Svensson (V) Ja   
Bengt Thörnblad (C) Ja   
Peter Wretlund (S) Ja   
Johanna Wyckman (L) Ja   
Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Claus Zaar (SD)   Avstår 
Arne Sjögren (KD)  Nej  
Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Roland Åkesson (C) Ja   
Leif Larsson (C), ordförande Ja   
Resultat 40 17 10 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1084955



Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

SIGNATURSIDA

NAMN: Johan Jarl

IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722231672)
IDENTIFIKATIONS-ID: bf32a60446e24a09af37a61f17c9cb30
DATUM & TID: 2021-04-29 12:20:40 +02:00

NAMN: Leif Larsson

IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705251921)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0f2463b3dcff44ee8989bd0ae77a08bf
DATUM & TID: 2021-04-29 13:47:13 +02:00

NAMN: Suzanne Gustafson

IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46709207004)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9547d356e7394f619b940ddbab0b44a7
DATUM & TID: 2021-04-29 14:43:33 +02:00

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 1084955



NAMN: Jonas Erlandsson
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