
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-11-23--24 

 
  

Regionfullmäktige   
 
Tid och plats Onsdag 23 november 09:00-16.05 

Torsdag 24 november 09:00-17:30 
Glasannexet i Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar  
  

Beslutande 
 

Jonas Erlandsson (S), ordförande 
Anders Andersson (KD), vice ordförande                             
Angelica Katsanidou (S) §§ 155-209                     
Per Wimarsson (S)                          
Malin Wimmerström (S)                        
Åke Jägerö (S)                              
Rosie Folkesson (S)                        
Mattias Wärnsberg (S)                        
Cissi Hammar (S)                             
Peter Wretlund (S)                           
Lejla Radovic (S)                            
Elin Sejnehed (S)                            
Martina Aronsson (S)                         
Maria Ixcot Nilsson (S)                      
Henrik Nilsson Bokor (S)                    
Mattias Adolfson (S)                        
Malin Anell (S)                              
Anders Henriksson (S)                       
Pia Edin (S)                                 
Jonas Hellberg (S)                         
Steve Sjögren (S), ersättare för Marie Fransson (S)                           
Lasse Johansson (S)                          
Ilko Corkovic (S) §§ 155-216                           
Gunilla Johansson (S)                     
Kristina Sjöström (S)                       
Karin Helmersson (C) 
Ingela Pettersson (C), ersättare för Joachim Starck (C)                                   
Magnus Danlid (C)                                   
Mahmoud Al Mokdad (C)                            
Anna Östborg (C)                               
Emmy Ahlstedt (C) §§ 155-209   
Emma Halme (C), ersättare för Emmy Ahlstedt (C) §§ 209-218 
Lena Granath (V)                             
Daniel Ståhl (V)                             
Jonny Andersson (V)                          
Gylfi Saemundsson (V)                        
Sara Kånåhols (V)                             
Malin Sjölander (M)                         
Magnus Jernetz Gustavsson (M), ersättare för Elin Sjölander Landerdahl (M)                
Ellinor Troli (M), ersättare för Åsa Ottosson (M)                             
Robin Hanzl (M)                              
Lennart Hellström (M)                        
Pär-Gustav Johansson (M)                     
Daniel Lindvall (M)                          
Sven Sparavec (M)                            
Emma Lilliehorn (M)                          
Bernhard Neuman (M), ersättare för Monica Ljungdahl (M)                        
Carl Dahlin (M)                              
Eila Medin (M) 
Jimmy Loord (KD) 
Maud Ärlebrant (KD)                          
Ola Gustafsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD)                         
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)                
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 Sida 
2 (2) 

 

 Margreth Johansson (KD)                       
Arne Sjöberg (KD)                            
Andreas Salomonsson (KD), ersättare för Nathalia Johansson (KD)       
Martin Kirchberg (SD)                         
Bo Karlsson (SD)                              
Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD)                          
Erik Arvidsson (SD)                                                                    
Leif Axelsson (SD)                            
Anne-Marie Norman (SD), ersättare för Anni Juhl Nielsen (SD)                       
Michael Erlandsson (SD)                       
Lillemor Marcus Jonsson (SD)                  
Claus Zaar (SD)                               
Göran Gustafsson (SD)                         
Petra Gustafsson (SD)                         
Göran Bågenholm (SD)                          
 

Övriga närvarande Carl-Wiktor Svensson (KD) 
Bo Jonsson, regionrevisorerna 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör 
Moa Rosholm, regionsekreterare   

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 155-218  

 
  

Ordförande Jonas Erlandsson (S)  

 
  

Justerare Daniel Ståhl (V) Petra Gustafsson (SD)  
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 155    

Godkännande av föredragningslistan 

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

Förslag 
Ordförande Jonas Erlandsson (S) redovisar följande extra ärenden som läggs 
till föredragningslistan:   

• Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige   
--- 
Efter avslutad överläggning godkänner regionfullmäktige enhälligt 
föredragningslistan med de redovisade ändringarna.  
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§ 156    

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Daniel Ståhl (V) och Petra Gustafsson (SD) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 157    

Information från regionrevisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Bo Jonsson, regionrevisor, informerar regionfullmäktige om revisorernas 
granskning av delårsrapporten samt granskningen om god ekonomisk 
hushållning.  
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§ 158  Ärendenummer RS 2022/1238 

Val av femton ledamöter och sju ersättare samt 
ordförande och vice ordförande till regionala 
utvecklingsnämnden tillika folkhögskolestyrelsen från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026  

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till regionala 

utvecklingsnämnden tillika folkhögskolestyrelsen från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Karin Helmersson (C) Jens Robertsson (C) 
Pär-Gustav Johansson (M) Robin Hanzl (M) 
Malin Anell (S) Maria Ixcot Nilsson (S) 
Carl Dahlin (M) Tomas Trossing (SD) 
Sara Kånåhols (V) Jan Martinsson (V) 
Janita Kirchberg (SD) Helena Berzelius (KD) 
Ilko Corkovic (S) Per Wimarsson (S) 
Anne-Marie Norman (SD)  
Mahmoud Al-Mokdad (C)  
Erik Arvidsson (SD)  
Jonny Andersson (V)  
Carl-Wiktor Svensson (KD)  
Rosie Folkesson (S)  
Anders Andersson (KD)  
Peter Wretlund (S)  

 
2. Regionfullmäktige utser Karin Helmersson (C) till ordförande samt Pär-

Gustav Johansson (M) och Malin Anell (S) till vice ordförande till 
regionala utvecklingsnämnden tillika folkhögskolestyrelsen från och med 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, regionala utvecklingsförvaltningen   
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Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 159  Ärendenummer RS 2022/1239 

Val av sju ledamöter och tre ersättare samt ordförande 
och vice ordförande till kollektivtrafiknämnden från och 
med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026   

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 

kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Peter Wretlund (S) Per-Olof Johansson (S) 
Magnus Hultman (M) Daniel Braw (KD) 
Jens Robertsson (C) Linda Eriksson (C) 
Lillemor Marcus Jonsson (SD)  
Gylfi Saemundsson (V)  
Carl-Wiktor Svensson (KD)  
Marie Fransson (S)  

 
2. Regionfullmäktige utser Peter Wretlund (S) till ordförande och Carl-

Wiktor Svensson (KD) till vice ordförande till kollektivtrafiknämnden 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, Kalmar länstrafik  
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Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 160  Ärendenummer RS 2022/1240 

Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande 
och vice ordförande till Region Kalmar läns 
patientnämnd från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till Region 

Kalmar läns patientnämnd från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ledamöter           Ersättare 
Magnus Danlid (C) Jörgen Olsson (C) 
Eila Medin (M) Charlotte Carlgren (M) 
Åke Jägerö (S) Lena Persson (S) 
Jessica Hellman (SD) Gabriela Gallardo (SD) 
Lena Fyhr (V) Eva Joelsson (V) 
Madeleine Rosenqvist (KD) Arne Sjöberg (KD) 
Renée Solstad (S) Steve Sjögren (S) 

 
2. Regionfullmäktige utser Magnus Danlid (C) till ordförande och 

Madeleine Rosenqvist (KD) till vice ordförande till Region Kalmar läns 
patientnämnd från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, patientnämndens kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 161  Ärendenummer RS 2022/1241 

Val av elva ledamöter och fem ersättare samt 
ordförande och två vice ordförande till 
regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare i 

regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Mattias Adolfson (S) Malin Wimmerström (S) 
Lennart Hellström (M) Nathalia Johansson (KD) 
Emmy Ahlstedt (C) Joachim Starck (C) 
Monica Ljungdahl (M) Gunilla Nilsson (SD) 
Lena Granath (V) Lena Fyhr (V) 
Jimmy Loord (KD)  
Kristina Sjöström (S)  
Claus Zaar (SD)  
Lasse Johansson (S)  
Bo Karlsson (SD)  
Elin Sejnehed (S)  

 
2. Regionfullmäktige utser Mattias Adolfson (S) till ordförande samt Jimmy 

Loord (KD) och Emmy Ahlstedt (C) till vice ordförande för 
regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, regionstab samordning hälso- och 
sjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 162  Ärendenummer RS 2022/1242 

Val av nio ledamöter och tre ersättare samt ordförande 
och vice ordförande till regionfullmäktiges beredning 
för hållbarhet och folkhälsa från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter i regionfullmäktiges 

beredning för hållbarhet och folkhälsa från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Martina Aronsson (S) Per Adolfsson (S) 
Bernhard Neuman (M) Rebecka Englund (KD) 
Linda Eriksson (C) Sara-Lisa Ekedahl (S) 
Magnus Jernetz Gustavsson (M)  
Daniel Ståhl (V)  
Martin Kirchberg (SD)  
Mattias Wärnsberg (S)  
Margreth Johansson (KD)  
Pia Edin (S)  

 
2. Regionfullmäktige utser Martina Aronsson (S) till ordförande och Martin 

Kirchberg (SD) till vice ordförande för regionfullmäktiges beredning för 
hållbarhet och folkhälsa från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, regionstab hållbarhet och säkerhet, 
regionala utvecklingsförvaltningen  
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§ 163  Ärendenummer RS 2022/1243 

Val av tre ledamöter och tre ersättare till 
Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare i 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Angelica Katsanidou (S) Emmy Ahlstedt (C) 
Malin Sjölander (M) Jimmy Loord (KD) 
Mattias Adolfson (S) Lena Granath (V) 
 
 
Protokollsutdrag till: Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen, 
regionstab kansli 
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§ 164  Ärendenummer RS 2022/1244 

Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen till 
Samordningsförbundet i Kalmar län från och med den 1 
april 2023 till och med den 31 mars 2026 

Beslut 
 Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare i styrelsen till 
 Samordningsförbundet i Kalmar län från och med den 1 april 2023 till och 
 med den 31 mars 2026: 

Ledamöter      Ersättare 
Jonas Erlandsson (S) Pia Edin (S) 
Madeleine Rosenqvist (KD) Sven Sparavec (M) 
Bengt Thörnblad (C) Emma Halme (C) 

 
 
Protokollsutdrag till: Samordningsförbundet, regionstab kansli 
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§ 165  Ärendenummer RS 2022/1245 

Val av en revisor och en ersättare för att utföra 
granskning av Samordningsförbundet i Kalmar läns 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med årsstämman 2027 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Eva Wahlgren (C) till revisor och Yvonne Hagberg 
(S) till ersättare för att utföra granskning av Samordningsförbundet i Kalmar 
läns räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och 
med årsstämman 2027. 
 
Protokollsutdrag till: Samordningsförbundet, regionstab kansli, 
regionrevisionen  
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§ 166  Ärendenummer RS 2022/1246 

Val av fyra ledamöter varav en opolitisk ledamot samt 
en ordförande till styrelsen för Kalmar Öland Airport 
AB från och med bolagsstämman 2023 till och med 
2027 års ordinarie bolagsstämma 

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Kalmar 

Öland Airport AB från och med bolagsstämman 2023 till och med 2027 
års ordinarie bolagsstämma: 

 Ledamöter 
Peter Wretlund (S) 
Malin Sjölander (M) 
Christina Davidson (C) 
Vakant 
  

2. Regionfullmäktige utser Peter Wretlund (S) till ordförande till styrelsen 
för Kalmar Öland Airport AB från och med bolagsstämman 2023 till och 
med 2027 års ordinarie bolagsstämma. 

 
Protokollsutdrag till: Kalmar Öland Airport AB, regionstab kansli 
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§ 167  Ärendenummer RS 2022/1247 

Val av ett ägarombud och en ersättare till 
bolagsstämma för Kalmar Öland Airport AB från och 
med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Karin Helmersson (C) till ägarombud och Carl 
Dahlin (M) till ersättare till bolagstämma för Kalmar Öland Airport AB från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar Öland Airport AB, regionstab kansli 
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§ 168  Ärendenummer RS 2022/1248 

Val en lekmannarevisor och en ersättare till Kalmar 
Öland Airport AB från och med den 1 januari 2023 till 
och med 2027 års ordinarie bolagsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Klaus Leidecker (KD) till lekmannarevisor och 
Anna Larsdotter (KD) till ersättare för Kalmar Öland Airport AB från och 
med den 1 januari 2023 till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar Öland Airport AB, regionstab kansli, 
regionrevisionen 
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§ 169  Ärendenummer RS 2022/1249 

Val av ett ombud och en ersättare att företräda Region 
Kalmar län vid bolagsstämma i Kalmar Läns 
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) från och med den 
1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Angelica Katsanidou (S) till ombud och Malin 
Sjölander (M) till ersättare att företräda Region Kalmar län vid 
bolagsstämma i Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) från och 
med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, regionstab 
kansli 
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§ 170  Ärendenummer RS 2022/1250 

Val av en lekmannarevisor och en ersättare för 
granskning av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning 
AB:s räkenskaper och förvaltning från och med den 1 
januari 2023 till och med 2027 års ordinarie 
bolagsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Yvonne Hagberg (S) till lekmannarevisor och Eva 
Wahlgren (C) till ersättare för granskning av Kalmar läns 
Pensionskapitalförvaltning AB:S räkenskaper och förvaltning från och med 
den 1 januari 2023 till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, regionstab 
kansli, regionrevisionen  
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§ 171  Ärendenummer RS 2022/1251 

Val av ett ombud och en ersättare att företräda Region 
Kalmar län vid bolagsstämma för Almi Företagspartner 
Kalmar län AB från och med 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Peter Wretlund (S) till ombud och Monica 
Ljungdahl (M) till ersättare att företräda Region Kalmar län vid 
bolagsstämma för Almi Företagspartner AB från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Almi Företagspartner AB, regionstab kansli 
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§ 172  Ärendenummer RS 2022/1252 

Nominering av fyra ledamöter till styrelsen för Almi 
Företagspartner Kalmar län AB från och med 2023 års 
ordinarie bolagstämma till och med 2027 års ordinarie 
bolagsstämma 

Beslut 
 Regionfullmäktige nominerar följande ledamöter till styrelsen för Almi 
 Företagspartner Kalmar län AB från och med 2023 års ordinarie 
 bolagsstämma till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma: 

Ledamöter 
Lejla Radovic (S) 
Jimmy Loord (KD) 
Mahmoud Al-Mokdad (C) 
Rolf-Erik Edmark (SD) 

 
Protokollsutdrag till: Almi Företagspartner AB, regionstab kansli 
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§ 173  Ärendenummer RS 2022/1253 

Val av en lekmannarevisor och en ersättare för 
granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Anna Larsdotter (KD) till lekmannarevisor och 
Zaim Jelcinovic (SD) till ersättare för granskning av Almi Företagspartner 
Kalmar läns AB:s räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Almi Företagspartner AB, regionstab kansli, 
regionrevisionen  
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§ 174  Ärendenummer RS 2022/1254 

Val av en ledamot till styrelsen för Regionalt 
riskkapitalbolag Almi från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Mattias Adolfson (S) till ledamot till styrelsen för 
Regionalt riskkapitalbolag Almi från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Regional riskkapitalbolag Almi, regionstab kansli 
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Datum 
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§ 175  Ärendenummer RS 2022/1255 

Val av ett ombud och en ersättare att företräda Region 
Kalmar län vid bolagsstämma för Kalmar länstrafik AB 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Angelica Katsanidou (S) till ombud och Anders 
Andersson (KD) till ersättare att företräda Region Kalmar län vid 
bolagsstämma för Kalmar länstrafik AB från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar länstrafik AB, regionstab kansli 
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Datum 
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§ 176  Ärendenummer RS 2022/1256 

Val av en lekmannarevisor och en ersättare för 
granskning av Kalmar länstrafik AB:s räkenskaper och 
förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och med 
2027 års ordinarie bolagsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Zaim Jelcinovic (SD) till lekmannarevisor och 
Klaus Leidecker (KD) till ersättare för granskning av Kalmar länstrafik AB:s 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och med 
2027 års ordinarie bolagsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar länstrafik AB, regionstab kansli, 
regionrevisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 177  Ärendenummer RS 2022/1257 

Val av tre ledamöter och tre ersättare samt 
sammankallande till styrelsen för stiftelsen Kalmar läns 
museum tillika styrelse för Jenny Nyström och Curt 
Stoopendaals stiftelse från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026  

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till styrelsen för 

stiftelsen Kalmar läns museum tillika styrelse för Jenny Nyström och 
Curt Stoppendaals stiftelse från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Jonas Hellberg (S) Daniel Ståhl (V) 
Daniel Lindvall (M) Ola Gustafsson (KD) 
Jörgen Olsson (C) Christina Lönnqvist (S) 
 

2. Regionfullmäktige utser Jonas Hellberg (S) till sammankallande till 
styrelsen för stiftelsen Kalmar läns museum från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Stiftelsen för Kalmar läns museum, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 178  Ärendenummer RS 2022/1258 

Val av en revisor och en ersättare för att utföra 
granskning av stiftelsen Kalmar läns museums 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med 2027 års ordinarie årsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Sofia Åkesson (V) till revisor och Tuulikki Åkesson 
(M) till ersättare för att utföra granskning av stiftelsen Kalmar läns museums 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och med 
2027 års ordinarie årsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Stiftelsen Kalmar läns museum, regionstab kansli, 
regionrevisonen   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 179  Ärendenummer RS 2022/1259 

Val av en revisor och en ersättare för att utföra 
granskning av Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls 
stiftelses räkenskaper och förvaltning från och med 
den 1 januari 2023 till och med 2027 års ordinarie 
årsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Sofia Åkesson (V) till revisor och Tuulikki Åkesson 
(M) till ersättare för att utföra granskning av Jenny Nyströms och Curt 
Stoopendahls stiftelses räkenskaper och förvaltning från och med den 1 
januari 2023 till och med 2027 års ordinarie årsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse, 
regionstab kansli, regionrevisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 180  Ärendenummer RS 2022/1260 

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt en 
sammankallande till styrelsen för Kalmar läns 
musikstiftelse från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
1. Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till styrelsen för 

Kalmar läns musikstiftelse från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Sara Kånåhols (V) Matilda Wärenfalk (S) 
Åke Nilsson (KD) Emil Jörgensen (M) 
Rickard Bäck (S) Linda Eriksson (C) 
Erik Arvidsson (SD) Bo Karlsson (SD) 
Jenny Svänero (C) Gylfi Saemundsson (V) 

 
2. Regionfullmäktige utser Sara Kånåhols (V) till sammankallande till 

styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 

 
Protokollsutdrag till: Kalmar läns musikstiftelse, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 181  Ärendenummer RS 2022/1261 

Val av en lekmannarevisor och en ersättare för att 
utföra granskning av Kalmar läns musikstiftelses 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med 2027 års ordinarie årsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Zaim Jelcinovic (SD) till lekmannarevisor och 
Klaus Leidecker (KD) till ersättare för att utföra granskning av Kalmar läns 
musikstiftelses räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 2023 
till och med 2027 års ordinarie årsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar läns musikstiftelse, regionstab kansli, 
regionrevisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 182  Ärendenummer RS 2022/1262 

Val av tre ledamöter och tre ersättare till styrelsen för 
stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt 
sjuka i norra Kalmar län från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i Norra 
Kalmar län från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026: 

Ledamöter Ersättare 
Per Wimarsson (S) Jörgen Olsson (C) 
Elin Sjölander Landerdahl (M) Kerstin Lahi (KD) 
Malin Wimmerström (S) Lena Segerberg (S) 

 
Protokollsutdrag till: Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i 
norra Kalmar län, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 183  Ärendenummer RS 2022/1263 

Val av en revisor och en ersättare för att utföra 
granskning av stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond 
för reumatiskt sjuka i norra Kalmar läns räkenskaper 
och förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och 
med 2024 års ordinarie bolagstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Anna Larsdotter (KD) till revisor och Yvonne 
Hagberg (S) till ersättare för att utföra granskning av Stiftelsen Alvar Berta 
Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar läns räkenskaper och 
förvaltning från och med den 1 januari 2023 till och med 2024 års ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt 
sjuka i norra Kalmar län, regionstab kansli, regionrevisionen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 184  Ärendenummer RS 2022/1264 

Val en revisor för att utföra granskning av Stiftelsen 
Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmars 
räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 
2023 till och med 2027 års ordinarie årsstämma 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Klaus Leidecker (KD) till revisor för att utföra 
granskning av Stiftelsen Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i 
Kalmars räkenskaper och förvaltning från och med den 1 januari 2023 till 
och med 2027 års ordinarie årsstämma. 
 
Protokollsutdrag till: Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar, 
regionstab kansli, regionrevisionen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 185  Ärendenummer RS 2022/1265 

Val av två ledamöter och två ersättare till 
Övervakningsnämnden i Kalmar län från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
 Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till 
 Övervakningsnämnden i Kalmar län från och med den 1 januari 2023 till och 
 med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Eva Berglund (S) Emma Halme (C) 
Eva Folkesdotter Paradis (M) Arne Sjöberg (KD) 

 
 
Protokollsutdrag till: Övervakningsnämnden i Kalmar län, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 186  Ärendenummer RS 2022/1266 

Nominering av fem ledamöter och fem ersättare till 
Länsstyrelsen i Kalmar läns Viltförvaltningsdelegation 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige nominerar följande ledamöter och ersättare till 
Länsstyrelsen i Kalmar läns Viltförvaltningsdelegation från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Marcus Fridlund (S) Jan Martinsson (V) 
Folke Pleijert (KD) Daniel Lindvall (M) 
Magnus Larsson (C) Per Skogberg (C) 
Vakant (SD) Vakant (SD) 
Tobias Fagergård (S) Catrin Alfredsson (S) 

 
Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 187  Ärendenummer RS 2022/1267 

Val av två ledamöter och två ersättare till styrelsen för 
Regionsamverkan Sydsverige från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Angelica Katsanidou (S) och Malin Sjölander (M) 
till ledamöter samt Karin Helmersson (C) och Jimmy Loord (KD) som 
ersättare till styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige, regionstab kansli 
 

35Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 188  Ärendenummer RS 2022/1268 

Val av en ledamot och en ersättare till årsmötena för 
Regionsamverkan Sydsverige från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Peter Wretlund (S) till ledamot och Anders 
Andersson (KD) till ersättare till årsmötena för Regionsamverkan Sydsverige 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 189  Ärendenummer RS 2022/1269 

Val av två ledamöter och två ersättare till fullmäktige 
för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Mattias Adolfson (S) Lars Sandberg (C)  
Gudrun Brunegård (KD) Carl Dahlin (M) 

 
 
Protokollsutdrag till: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), 
regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 190  Ärendenummer RS 2022/1270 

Val av en ledamot och en ersättare till fullmäktige för 
kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg från och 
med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Mattias Adolfson (S) till ledamot och Carl Dahlin 
(M) till ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för Svenskt 
Ambulansflyg från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, 
regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 191  Ärendenummer RS 2022/1271 

Val av två ledamöter och en ersättare till styrelsen för 
Euroregion Baltic från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till styrelsen för 
Euroregion Baltic från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026: 

Ledamöter Ersättare 
Maria Ixcot Nilsson (S) Mahmoud Al Mokdad (C) 
Ellinor Troli (M) Andreas Salomonsson (KD) 

 
Protokollsutdrag till: Euroregion Baltic, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 192  Ärendenummer RS 2022/1272 

Val av en representant till Euroregion Baltic Youth 
Board från och med den 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Maria Ixcot Nilsson (S) till representant till 
Euroregion Baltic Youth Board från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Euroregion Baltic Youth Board, regionstab kansli  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 193  Ärendenummer RS 2022/1273 

Nominering av tre ledamöter till Regionala 
strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige nominerar följande ledamöter till regionala 
Strukturfondpartnerskapet i Småland och Öarna från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026: 

Ledamöter (en man och en kvinna nomineras för varje ledamotspost): 
Peter Wretlund (S) eller Malin Anell (S) 
Emma Lilliehorn (M) eller Robin Hanzl (M) 
Stihna Johansson Evertsson (C) eller Fredrik Lindwall (C) 

 
Protokollsutdrag till: Regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och 
Öarna, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 194  Ärendenummer RS 2022/1525 

Val av ett ombud och en ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Peter Wretlund (S) till ombud och Jimmy Loord 
(KD) till ersättare till Kommuninvests föreningsstämma från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Kommuninvest, regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 195  Ärendenummer RS 2022/1430 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Sofia Åkesson (V) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.   

Bakgrund 
Sofia Åkesson har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.  
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar Sofia 
Åkesson från uppdraget, samt att beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i 
Kalmar län för ny sammanräkning.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handling 
Avsägelse från Sofia Åkesson daterad den 17 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Sofia Åkesson (V), Länsstyrelsen i Kalmar län, 
regionstab kansli   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 196  Ärendenummer RS 2022/1592 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Elina Wahlström (V) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.   

Bakgrund 
Elina Wahlström har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.  
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar Elina 
Wahlström från uppdraget, samt att beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i 
Kalmar län för ny sammanräkning.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
Avsägelse från Elina Wahlström daterad den 20 november 2022 
 
Protokollsutdrag till: Elina Wahlström (V), Länsstyrelsen i Kalmar län, 
regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 197  Ärendenummer RS 2022/1217 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad av desinfektionsrum 
öron, näs- och halsmottagning, hus 48 Länssjukhuset i 
Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad av desinfektionsrum 
på öron-, näsa- och halsmottagningen, hus 48 inom fastigheten Kungsljuset 3 
i Kalmar enligt redovisat underlag. 

Bakgrund 
Endoskopiska undersökningar med fiberskop har ökat och enheten har inte 
tidigare haft en diskmaskin för endoskop utan rengjort dessa manuellt. Detta 
är en tidskrävande arbetsuppgift med ergonomiska och arbetsmiljömässiga 
nackdelar.  
Förslaget med en omdisponering av verksamhetens lokaler medger att ett väl 
fungerande diskdesinfektionsrum innehållande endoskopidiskmaskin kan 
etableras. Detta innefattar en ombyggnad av desinfektionsrummet och 
ren/packrum för att uppfylla de vårdhygieniska kraven och arbetsmiljön 
kring diskning av endoskop. Samtidigt med ombyggnation installeras ny 
belysning, el- och datauttag, kallelsesignal samt dörr med automatik. En 
anpassning av ventilationen sker utifrån förändrad rumsfunktion och 
maskinell utrustning. Inredning och utrustning kompletteras för alla aktuella 
rum.  
 
Mål och syfte 
Syftet med ombyggnationen är att säkerställa att diskning av endoskop sker 
på ett säkert och validerat sätt enligt hygieniska riktlinjer.  
 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,8 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 0,6 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,15 
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 

 

--- 
Regionstyrelsen lämnade § 212 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för ombyggnad av 
desinfektionsrum på öron-, näsa- och halsmottagningen, hus 48 inom 
fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar enligt redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 212 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut desinfektionsrum öron-näsa-hals Hus 48 

LSK, daterat 2022-09-08  
4. Förslag planlösning hus 48 plan 3 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 198  Ärendenummer RS 2022/1218 

Inriktnings- och genomförandebeslut - Ombyggnad av 
medicinavdelning 5, hus 20 Västerviks sjukhus 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnad av medicinavdelning 5, hus 20, Läkaren 9 vid 
Västerviks sjukhus enligt redovisat underlag. 

Bakgrund 
Medicinavdelning 5 är en allmän internmedicinsk avdelning med mycket 
korta vårdtider. Många multisjuka patienter vårdas på enheten och 
undersökningarna samordnas i möjligaste mån. Vårdavdelning 5 är 
lokaliserad i hus 20 som uppfördes år 1988. En enklare lokalanpassning 
gjordes 2018. Avdelningen innehåller fyra-, två- och en patientsrum, toalett 
och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen 
uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygienkrav och 
arbetsmiljö. Avdelningen är i stort behov av renovering avseende tekniska 
system, belysning och ytskikt. 
En mer enhetlig medicinklinik i hus 20 med liknande logistik och 
förutsättningar för att bedriva vård av inneliggande patienter på plan 4, 5 och 
6 i hus 20 kommer underlätta arbetet för både personal och patienter och ge 
redundans för att möta upp framtida vårdbehov. 
Förslaget innefattar en utformning av planlösningen utifrån byggnadens 
förutsättningar, med strävan att förbättra och modernisera arbets- och 
vårdmiljö utan att väsentligt reducera antalet vårdplatser. Planlösningen ger 
också möjlighet till större utrymmen för vårdnära administration. 
Avdelningskök och övriga lokaler får bättre logistik och mer ändamålsenlig 
utformning. Förslaget innefattar även en renovering av ytskikt och 
uppdatering av tekniska system. 
 
Mål och syfte 
Ombyggnaden utförs för att få ändamålsenliga lokaler uppbyggda kring vård 
i enpatientrum eller tvåpatientrum, vilket främjar patientsäkerhet, integritet, 
säker vårdmiljö, reducerar vårdtid och underlättar personalens arbetsmiljö. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 46,9 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 4,0 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,4 
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 2,6 Mkr/år. Driftkostnaderna 
avseende drift- och underhåll samt energi bedöms vara oförändrade, liksom 
driftkostnader avseende lokalvård. Driftskostnader för IT beräknas till 0,04 
Mkr/år. 
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Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 213 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra ombyggnad av medicinavdelning 5, hus 20, Läkaren 9 vid 
Västerviks sjukhus enligt redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 213 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut, Ombyggnad  

medicinavdelning 5 hus 20 VSH, daterat 2022-09-12 
4. Förslag planlösning Hus 20 plan 5 
5. Förslag planlösning Hus 07 plan 6 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 199  Ärendenummer RS 2022/1219 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för interventionsrum 7 
Radiologiska kliniken, hus 19 Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad för interventionsrum 
7, Radiologiska kliniken, hus 19 inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar, 
enligt redovisat underlag. 

Bakgrund 
Interventionssalar är huvudsakligen placerade på radiologisk avdelning. På 
interventionssal används kateterteknik för invasiva ingrepp tillsammans med 
röntgenteknik för åtkomst till patientens kärlsystem i diagnostiskt eller 
terapeutiskt syfte. Ingreppen ska kunna ändras till öppen kirurgi vid 
komplikationer. Sövning ska kunna utföras och det ska finnas installationer 
för anestesi med medicinska gaser och utsug samt plats för narkosapparat 
och personal. Utanför salen behövs stödfunktioner med plats för preoperativ 
handtvätt, röntgenförkläden, förråd av sterilt och höggradigt rent material 
och akututrustning, precis som för en operationssal. 
Den befintliga utrustningens livslängd löper ut 2024 och då upphör garanti 
på reservdelar. En upphandling av röntgenutrustning pågår. Förslaget 
innebär en modernisering och renovering av periferangiolab i samband med 
utbyte av radiologisk utrustning.  
Slussen för preoperativ handtvätt utökas. Ny operationsventilation för att 
förebygga luftburen smitta installeras och garanterar rekommendationer för 
den här typen av kirurgi. Ny belysning anpassas utifrån den nya 
utrustningen. Rummet får nya ytskikt, operationslampor samt medicinska 
försörjningsenheter för anestesiutrustning. Inredning/skåp för sterilt förråd 
som inte klarar hygienkrav byts ut. Slussfunktionen förbättras både i 
personal- och patientsluss med ny dörrautomatik och styrning. 
 
Mål och syfte 
Ombyggnation för ny utrustning och installation av operationsventilation för 
infektionskänslig kirurgi säkerställer hög kvalitet och tillgänglighet för 
perifera angioundersökningar och interventioner. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 6,4 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 2,8 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,59 
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
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Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 214 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för ombyggnad för 
interventionsrum 7, Radiologiska kliniken, hus 19 inom fastigheten 
Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 214 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut, hybridperiferangio LSK,  

daterat 2022-09-08 
4. Förslag planlösning Hus 19 Lab 7 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
 

50Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 200  Ärendenummer RS 2022/1220 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad och installation av 
närutsug för analgesiapparatur och 
lustgasdestruktionsanläggning, kvinnokliniken hus 07, 
Västerviks sjukhus 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad och installation av 
närutsug för analgesiapparatur och lustgasdestruktionsanläggning hus 07, 
Läkaren 9 vid Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag. 

Bakgrund 
Förlossningsavdelningen på Västerviks sjukhus har fem förlossningsrum och 
ett badrum som är utrustade med lustgas. Inom förlossningsvården är lustgas 
en basal smärtlindringsmetod. Livslängden för nuvarande analgesiutrustning 
löper ut under början av 2023. Modern analgesiutrustning kräver 
dubbelmask för att transportera bort överskottet från patientens 
utandningsluft.  
Det är viktigt att förhindra läckande lustgas eftersom detta är ett allvarligt 
problem för arbetsmiljön. Personal kan få huvudvärk, illamående och 
trötthet. Lustgas är dessutom en skadlig växthusgas, så omhändertagande av 
läckage och destruktion av utsläpp är nödvändig. 
Utsugsystemet måste moderniseras och filtrera samt leda ut 
evakueringsgaser via ett speciellt fläktsystem som stoppar lustgasutsläppet 
ända till dess att lustgasen destruerats och leds ut från sjukhuset. Förslaget 
innefattar en installation av utsugssystem tillsammans med lustgas-
destruktionsanläggning, håltagning för kanalisation till de förlossningsrum 
som har behov av lustgas samt anpassning i varje rum med ejektorutsug för 
dubbelmask. Nya schakt skapas genom hela byggnaden för att leda 
överskottsgasen till destruktionsanläggning som placeras i fläktrum. 
 
Mål och syfte 
Målet är att säkerställa att modern förlossningsvård kan bedrivas med säker 
smärtlindring via modern utrustning och minska lustgasutsläppet. 
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Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 5,4 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,25 Mkr/år. Årliga 
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 215 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
” Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för ombyggnad och installation av 
närutsug för analgesiapparatur och lustgasdestruktionsanläggning hus 07, 
Läkaren 9 vid Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 215 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 
3. Underlag för inriktningsbeslut, utsug för analgesiapparatur hus 07 VSH, 

daterat 2022-09-08 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 201  Ärendenummer RS 2022/1221 

Inriktningsbeslut - Nybyggnad för hälsocentral, 
distriktsrehabilitering och psykiatrisk öppenvård i 
Mönsterås 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för nybyggnad av hälsocentral, 
distriktsrehabilitering samt öppenvårdsmottagning psykiatri inom fastigheten 
del av Mönsterås 7:1 i Mönsterås, enligt redovisat underlag. 

Bakgrund 
Det pågår ett planarbete inom fastigheten del av Mönsterås 7:1. Nuvarande 
hälsocentral, i inhyrda lokaler, är belägen cirka 500 meter från planområdet. 
Lokalerna för såväl hälsocentral som samrehabiliteringen är 
underdimensionerade och motsvarar inte det aktuella behovet av yta. 
Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och uppfyller inte dagens krav på 
rumsstorlek, hygien, akustik, luft, termisk komfort och belysning. 
I och med nybyggnationen placeras hälsocentral, distriktsrehabilitering och 
öppenvårdsmottagning psykiatri i en och samma byggnad med en gemensam 
huvudentré. Det blir en modern byggnad i två plan med lokaler som 
uppfyller verksamheternas behov. Fastigheten del av Mönsterås 7:1 har ett 
bra läge inom orten och är lättillgänglig både till fots, med bil och via 
kollektiva färdmedel. 
Ett gemensamt hus med flera av regionens verksamheter i Mönsterås medför 
samordningsvinster och optimerar lokaleffektiviteten genom samnyttjande 
av gemensamma ytor. Genom samlokalisering uppnås tydliga patientvinster 
med närhet och snabbhet i bedömning och därmed en patientsäkrare vård.  
 
Mål och syfte 
Förslaget syftar till 
• hållbara, funktionella och flexibla lokaler, utformade utifrån 
evidensbaserad design, som främjar god arbetsmiljö.  
• funktionell, effektiv och läkande vårdmiljö som stödjer ett patientnära 
arbetssätt och som ökar kvaliteten i vårdarbetet. 
• en utformning av lokalerna som stödjer samverkan i vårdprocesserna och 
samarbetet mellan verksamheterna. 

Bedömning enligt barnrättsperspektivet 
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär 
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid 
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framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela 
processen. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 136 Mkr, 
verksamhetsutrustning till 12,7 Mkr och konstnärlig utsmyckning till 1,1 
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 7,5 Mkr/år. Årliga 
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 216 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för nybyggnad av hälsocentral, 
distriktsrehabilitering samt öppenvårdsmottagning psykiatri inom fastigheten 
del av Mönsterås 7:1 i Mönsterås, enligt redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 216 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut, Nybyggnad hälsocentral Mönsterås, 

daterat 2022-09-07 
4. Förslag utformning Mönsterås Hälsocentral 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, primärvårdsförvaltningen  
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§ 202  Ärendenummer RS 2022/1222 

Inriktningsbeslut - Om- och tillbyggnad för 
neonatalenheten, hus 15 Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för om- och tillbyggnad av lokaler för 
neonatalenheten hus 15 inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt 
redovisat underlag. 

Bakgrund 
Omkring tio procent av alla nyfödda barn i Sverige behöver neonatalvård. 
Neonatalvården har som övrig vård utvecklats i snabb takt de senaste åren. 
Det gäller både den medicinska vården och omvårdnaden av barnen där 
familjens betydelse för barnets hälsa och utveckling uppmärksammats i allt 
större utsträckning. 
I neonatalenhetens nuvarande lokaler på Länssjukhuset i Kalmar är platsen 
kring barnet trång och svåråtkomlig. Föräldrar behöver kunna bo 
tillsammans med barnet dygnet runt om minimal separation från barnet ska 
vara möjlig. Trånga lokaler är även en stor riskfaktor för vårdskador till följd 
av vårdrelaterade infektioner såsom spridning av multiresistenta bakterier. 
Det redovisade förslaget innebär en om- och tillbyggnation på hus 15 för 
hela enheten vilket säkerhetsställer goda och nära samband. En modern 
neonatalavdelning med alla dess funktioner där en förbättring av det interna 
flödet och logistiken uppnås. Placeringen i hus 15 uppfyller kraven för nära 
kommunikation mot BB, förlossning och operation.  
Enligt barnkonventionen har barn rätt till trygghet och omvårdnad av sina 
föräldrar. Detta beaktas genom att skapa förutsättningar för samvård och att 
ge föräldrarna möjlighet till att ge omvårdnad, omsorg, vägledning och 
skydd, på ett sätt som respekterar både barnets individualitet och växande 
förmågor. 
I förslaget möjliggörs samvård genom tillskapande av samvårdsrum där det 
nyfödda barnet och den nyförlösta mamman kan vistas tillsammans med 
minimal separation.  
Intensivvård bedrivs också inom enheten och fyra intensivvårdsplatser finns. 
Ytorna är öppna och ger god överblickbarhet för vårdpersonalen. Kopplat till 
dessa platser finns stödfunktioner såsom övervakningsplats, förråd, 
läkemedelsrum och samtalsrum/expedition. 
Personalens ytor utformas för att stödja patientnära vård och för att 
underlätta för olika bemanningsnivåer över dygnet.  
 

55Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 

 

Mål och syfte 
Förslaget syftar till att 

• skapa lokaler som är hållbara, stödjer effektiva vårdprocesser, 
personcentrerad vård och främjar god arbetsmiljö samt minskar 
risken för vårdrelaterade infektioner.  

• verksamhetens kritiska samband utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv tillgodoses och förbättras. 

• skapa moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med 
familjefokuserad omvårdnad.  

Bedömning enligt barnrättsperspektivet 
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär 
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid 
framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela 
processen. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 123,7 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 18,2 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 1,2 
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 5,7 Mkr/år. Årliga 
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 217 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för om- och tillbyggnad av lokaler 
för neonatalenheten hus 15 inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt 
redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen 31 oktober 2022, § 217 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut, Om- och tillbyggnad för neonatal hus 15 

LSK, daterat 2022-09-12 
4. Förslag Planlösning tillbyggnad Neonatal hus 15 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 203  Ärendenummer RS 2022/1223 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för sammanhållen 
administration Regionservice, hus 21 Västerviks 
sjukhus 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad av sammanhållen 
administration regionservice, hus 21 inom fastigheten Läkaren 9 vid 
Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag. 

Bakgrund 
Regionservice administration är idag lokaliserade på olika ställen inom 
sjukhusområdet och är små enheter med gemensam chef. Det finns stora 
fördelar med att samlokalisera alla enheterna för att kunna nyttja 
personalytor och faciliteter gemensamt, minska det totala ytbehovet och bli 
en mer effektiv verksamhet. 
Det redovisade förslaget innebär att arkivpersonal, kundtjänst och teleservice 
samlokaliseras i tomställda lokaler vid huvudentrén i hus 21. Samtidigt görs 
en större och mer öppen väntzon för patienter, som när de väntar på skjuts 
eller färdtjänst, kan ha uppsikt över utemiljön. Två sjukhusgemensamma 
mötesrum iordningställs. I detta projekt anpassas lokaler för personalklubben 
i hus 12 plan 2. 
Mål och syfte 
Syftet med förslaget är att samlokalisera regionservice administration för att 
ge ökad samverkan och en effektivare verksamhet. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 8,2 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 1,25 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,5 
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 218 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
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Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad av sammanhållen 
administration regionservice, hus 21 inom fastigheten Läkaren 9 vid 
Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 218 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut, Ombyggnad för sammanhållen 

administration, hus 21 Västerviks sjukhus, daterat 2022-09-08 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice 
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§ 204  Ärendenummer RS 2022/1224 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för 
sprutbytesmottagning hus 12, Västerviks sjukhus 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad av lokaler för 
sprutbytesmottagning hus 12 inom fastigheten Läkaren 9 i Västervik, enligt 
redovisat underlag. 

Bakgrund 
Sprututbytesprogrammet omfattar utbyte av sprutor och kanyler till personer 
som missbrukar narkotika. Sprututbyte är en aktivitet som ingår i en så 
kallad lågtröskelverksamhet, där framgång med avgiftning och stopp för 
missbruk inte kunnat erhållas.  
Verksamheten inriktar sig på sprututbyte utifrån två huvudsakliga syften. Det 
ena är att förebygga och begränsa spridning av blodburna infektioner bland 
personer som injicerar droger. Använda sprutor, kanyler och så kallade 
injektionsverktyg, byts ut mot nya sterila. Det andra syftet är att skapa en 
kontaktyta och på så sätt kunna stötta individer med insatser som på sikt kan 
leda till ett liv utan droger. Utvidgning och strukturering av 
sprututbytesprogrammet är under uppbyggnad i regionen. Västerviks sjukhus 
har fram tills nu inte haft denna typ av mottagning.   
Det redovisade förslaget innefattar en ombyggnad av hus 12 vid Västerviks 
sjukhus, där en tomställd yta omdisponeras och byggs om till en mottagning 
för sprutbytesprogrammet med separat in- och utgång. Nya dörrar förses 
med skalskydd. Ny inredning och utrustning monteras i aktuella rum. Ny 
belysning, el- och datauttag installeras utifrån rumsfunktion. Ventilationen 
anpassas och ny kallelsesignal installeras. 
Mål och syfte 
Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra sprutbytesprogram i Västervik.  
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,2 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 0,1 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,07 
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 

59Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 

 

---  
Regionstyrelsen lämnade § 219 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för ombyggnad av lokaler för 
sprutbytesmottagning hus 12 inom fastigheten Läkaren 9 i Västervik, enligt 
redovisat underlag”.  
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 219 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut sprutbytesmottagning Hus 12 Västerviks 

sjukhus, daterat 2022-09-09 
4. Förslag planlösning Hus 12, Sprutbytesmottagning 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 205  Ärendenummer RS 2022/1225 

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för Teleservice hus 01, 
Vallmon 17 Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering för ombyggnad för Teleservice, hus 01 
inom fastigheten Vallmon 17 i Kalmar, enligt framtaget underlag. 

Bakgrund 
Teleservice är idag lokaliserade i hus 15 på Länssjukhuset i Kalmar, där elva 
personer arbetar med att besvara Region Kalmar läns inkommande samtal. 
Telefonisterna sitter i telefon hela sin arbetstid och besvarar cirka 300 samtal 
per dag. Telesupporten har utökats med flera medarbetare sedan lokalerna 
togs i bruk. Telefonisterna sitter väldigt tätt på liten yta och det påverkar 
luftkvalitén och ljudnivån i lokalen.  
Lokalens luftmiljöegenskaper som har undersökts uppfyller gällande krav. 
Ljudnivåer och stressande faktorer med fler personer i rummet än vad det är 
dimensionerat för samt brist på dagsljusinsläpp, bedöms som en 
arbetsmiljörisk. Framtida utökning och rekryteringar försvåras med 
nuvarande lokaler. 
Utredning avseende Vallmon 17 hus 01 har genomförts och visar att ett 
våningsplan är lämpligt både i storlek och med möjlighet till anpassning för 
teleservices olika funktioner. Enheten har krav på flera elkraftslag för att 
säkra den viktiga funktion som teleservice har i kris och krigssituationer. 
Nya el- och datarum förläggs i varje våning och säkrar redundans och full 
funktion vid strömavbrott. 
Mål och syfte 
Målet är att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna på teleservice. 
Genom ombyggnad skapas lokaler som är anpassade för telefoni-
verksamhetens olika funktioner och antal medarbetare. 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 13,2 Mkr och 
verksamhetsutrustning till 1,2 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,73 
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för 
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså 
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning. 
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---  
Regionstyrelsen lämnade § 220 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:   
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra program- och projektering för ombyggnad för Teleservice, 
hus 01 inom fastigheten Vallmon 17 i Kalmar, enligt framtaget underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 220 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022 
3. Underlag för inriktningsbeslut teleservice hus 01 Vallmon Länssjukhuset 

i Kalmar, daterat 2022-09-08  
4. Förslag planlösning Teleservice, Vallmon 17, Hus 01 
 
Protokollsutdrag till: Regionservice  
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§ 206  Ärendenummer RS 2022/750 

Komplettering av regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden med mera för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Regionfullmäktige fastställer komplettering av Regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden med mera för mandatperioden 2023-2026 som 
innebär att ett arvoderat deltidsuppdrag för Beredningen för hållbarhet och 
folkhälsa läggs till, i samma omfattning som gäller för regionstyrelsens 
personalutskott.  
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom budgetram för de 
förtroendevalda.  

Bakgrund 
Den 29 september 2022, § 131, beslutade regionfullmäktige att fastställa 
reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera, 
att gälla för mandatperioden 2023-2026. Av dessa följer att ordföranden och 
vice ordförande för regionfullmäktige, patientnämnden, revisionen samt 
regionstyrelsens personalutskott i olika omfattning ska ha deltidsuppdrag och 
uppbära årsarvode.   
Efter regionfullmäktiges beslut har en partipolitisk överenskommelse gjorts 
som innebär att ytterligare ett arvoderat deltidsuppdrag för 
regionfullmäktiges Beredning för hållbarhet och folkhälsa ska läggas till, i 
likhet med vad som gäller för regionstyrelsens personalutskott. 

 Procentsats Uppdragets 
omfattning 

Regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa 

ordförande  
vice ordförande  

54 
36 

60 % 
40 % 

 
Av överenskommelsen följer att majoritet och opposition har att utse 
ordförande respektive vice ordförande till antingen personalutskottet eller 
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa, vilket beror på hur partierna 
fördelar ansvarsområden och ordförandeuppdrag bland region- och 
oppositionsråd. Det nu tillagda uppdraget innebär inte någon utökning av 
antalet uppdrag eller kostnader. Partierna ansvarar för att fördela uppdragen 
inom given ram. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 228 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige fastställer komplettering av Regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden med mera för mandatperioden 2023-2026 som 
innebär att ett arvoderat deltidsuppdrag för Beredningen för hållbarhet och 
folkhälsa läggs till, i samma omfattning som gäller för regionstyrelsens 
personalutskott.  
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom budgetram för de 
förtroendevalda”.  
---  
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen 31 oktober 2022, § 228 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, löneservice, regionstab ekonomi 
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§ 207  Ärendenummer RS 2022/815 

Budget för Region Kalmar läns revisorer 2023 

Beslut 
Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag för 2023 till 4 657 000 
kronor. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 8 § kap 11 ska regionfullmäktiges presidium bereda 
förslag till budget för revisorerna inför regionfullmäktiges beslut. 
Revisorerna yrkar i sitt äskande för 2023 på ett anslag på 4 840 000 kronor, 
vilket innebär en ökning på 286 000 kronor jämfört med 2022 års 
utgångsläge. Som motivering för ökningen anger revisorerna: 

- Extrakostnader för utbildning och arvode under årets sex första 
månader, när nuvarande och kommande lekmannarevisorer är 
verksamma parallellt. 

- Kompensation för utökat antal revisionsobjekt i samband med 
regionbildningen 2019. 

- Utökning av den grundläggande granskningen under mandatperioden 
2018–2022. 

- Uppräkning för indexökning av kostnader för löner, arvoden, 
granskningar och upphandlingar. 

Regionfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna tilldelas ett anslag på  
4 657 000 kronor för 2023, vilket motsvarar uppräkning med LPIK 3,3 
procent minskat med effektiviseringskrav på en procent. Detta bör utifrån 
revisorernas ekonomiska redovisning täcka uppdragets nuvarande 
omfattning. 
--- 
Efter avslutad överläggning besluta regionfullmäktige enligt 
regionfullmäktiges presidiums förslag.  

Handlingar 
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium - Budget för Region Kalmar 

läns revisorer 2023  
2. Regionrevisorernas budgetäskande för verksamhetsåret 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionrevisionen, regionstab ekonomi 
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§ 208  Ärendenummer RS 2022/815 

Regionplan 2023-2025 

Beslut 
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2023–

2025 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra 
årsbudget för 2023, varvid  

• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget  

• bilaga 2 driftramar 

• bilaga 3 kassaflödesbudget 

• bilaga 4 balansbudget 

• bilaga 5 A och B investeringsbudget  

• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022 
2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 11:86 kronor 

per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor). 
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård, 

att gälla från och med den 15 januari 2023.  
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från 

och med den 1 januari 2023.  
Reservation 
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas för kommande kalenderår. 
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.  
Regionplan 2023–2025 är ett strategiskt plan- och styrdokument som binder 
samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska 
vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och 
kvalitet.  
I samband med behandling av regionplanen behandlas också förändringar av 
priser och avgifter. 
---  
Regionstyrelsen lämnade § 229 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
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”1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2023–
2025 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget 
för 2023, varvid  
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget  
• bilaga 2 driftramar  
• bilaga 3 kassaflödesbudget  
• bilaga 4 balansbudget  
• bilaga 5 A och B investeringsbudget  
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022  
2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 11:86 kronor per 
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).  
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård, 
att gälla från och med den 15 januari 2023.  
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och 
med den 1 januari 2023”. 
Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Angelica Katsanidou (S), Karin Helmersson (S), Lena Granath (V), 

Malin Wimmerström (S), Malin Anell (S), Peter Wretlund (S), Emmy 
Ahlstedt (C), Mattias Adolfson (S), Magnus Danlid (S), Anna Östborg 
(C), Sara Kånåhols (V), Cecilia Hammar (S), Kristina Sjöström (S), 
Gunilla Johansson (S), Leila Radovic (S), Jonny Andersson (V) och 
Martina Andersson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  

2. Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD), Margreth Johansson (KD), 
Pär-Gustav Johansson (M), Robin Hanzl (M), Carl Dahlin (M), Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD), Maud Ärlebrant (KD), Lennart Hellström (M), 
Emma Lilliehorn (M) och Bernhard Neuman (M), föreslår att 
regionfullmäktige ska bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 
förslag till budget och regionplan för Region Kalmar län 2023-2025 
(protokollsbilaga 1).  

3. Martin Kirchberg (SD), Bo Karlsson (SD), Michael Erlandsson (SD), 
Claus Zaar (SD) och Petra Gustavsson (SD) föreslår att 
regionfullmäktige ska bifalla Sverigedemokraternas förslag till 
regionbudget 2023-2025 (protokollsbilaga 2) 

4. Malin Anell (S), Emmy Ahlstedt (C), Sara Kånåhols (V) föreslår att 
regionfullmäktige avslår Moderaterna och Kristdemokraternas samt 
Sverigedemokraternas förslag.   

--- 

Propositionsordning 
Regionstyrelsens förslag till Regionplan 2023-2025 behandlas avsnitt för 
avsnitt. Följande propositionsordning fastställs: 
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• I förekommande fall ställer ordförande regionstyrelsens förslag till 
regionplan mot de särskilda yrkanden som i förhand redovisats från 
partierna. Med särskilda yrkanden avses förslag som ska lyftas fram 
och behandlas vart och ett för sig. Övriga redovisade yrkanden 
behandlas samlat. Omröstning genomförs där så begärs.  

• Därefter ställer ordföranden regionstyrelsens förslag mot 
Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget och 
regionplan för Region Kalmar län 2023-2025 och 
Sverigedemokraternas förslag till regionbudget 2023-2025 i de delar 
som inte tidigare behandlats.  

• Efter att samtliga avsnitt i regionplanen behandlats frågar 
ordföranden om regionfullmäktige vill besluta enligt regionstyrelsens 
förslag till beslut i ärendet.  

1-4 Inledande avsnitt 
Ordförande konstaterar att några särskilda yrkanden inte redovisats i 
avsnittet, och frågar om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens 
förslag till regionplan i del 1-4 Inledande avsnitt eller Sverigedemokraternas 
förslag i avsnittet. Han finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens 
förslag.  

Avsnitt 5 – Invånare och kund: Nöjda invånare och samarbetspartners  
Ordförande konstaterar att några särskilda yrkanden inte redovisats i 
avsnittet. Ordförande frågar för vart och ett av förslagen om 
regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag i avsnitt 5, 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag eller Sverigedemokraternas 
förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Avsnitt 6 – Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
Moderaterna och Kristdemokraterna har redovisat följande särskilda 
yrkanden vilka behandlas vart och ett för sig: 2, 7, 9 och 11. 
--- 
Efter överläggningen frågar ordförande för vart och ett av de särskilda 
yrkandena om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. Han finner att 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för 
samtliga särskilda yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 

röstar nej 
I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 2 - En energikommission inrättas med uppgift att tillförsäkra länets 
näringsliv tillförlitlig elförsörjning till rimliga kostnader. 35 röstar ja och 32 
röstar nej. Hur var och en röstar framgår av protokollsbilaga 3. 
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Yrkande 7 - Det i dialog med PTS införs ett regionalt stöd avsett för 
telefonoperatörer med syfte att påskynda uppgraderingen samt 
utbyggnationen av mobilnätet i länets glesbygd.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 4. 

Yrkande 9 - Det införs länsfärdtjänst införs.  
- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 

röstar framgår av protokollsbilaga 5. 
Yrkande 11 - Alla mål rörande energiproduktion uppdateras i enlighet med 
ändringen av nationella målet för elproduktion från 100 procent förnybart till 
100 procent fossilfritt och Region Kalmar län inför tydliga mätbara mål för 
nationellt närproducerad mat.  

- 35 röstar ja och 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 6.  

--- 
Sverigedemokraterna har redovisat följande särskilda yrkanden vilka 
behandlas var och ett för sig: 9, 10, 11 och 13.  
--- 
Därefter frågar ordförande för vart och ett av de särskilda yrkandena om 
regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Sverigedemokraternas förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för samtliga yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Sverigedemokraternas förslag röstar nej.  

I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 9 - Sverigedemokraternas avsnitt om miljövänlig energi med 
rubriken ”Ny kraft till hela Kalmar län”, arbetas in i texten.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 7. 

Yrkande 10 - Regionen ska upphöra att finansiera så kallad 
”klimatkompensation”.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 8. 

Yrkande 11 - Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som 
på andra sätt arbetar med det svenska kulturarvet ska utökas. Från och med 
2023 anslås 5 mnkr för detta ändamål.  

- 35 röstar ja, 13 röstar nej och 19 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 9. 

Yrkande 13 - Kulturinstitutioner ska stimuleras att öka sin grad av 
självfinansiering och att i högre grad söka samarbete och stöd även från 
privata aktörer.  
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- 35 röstar ja, 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 10. 

--- 
Härefter frågar ordförande för vart och ett av förslagen om regionfullmäktige 
vill bifalla regionstyrelsens förslag i avsnitt 6, Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag eller Sverigedemokraternas förslag i de delar 
som inte tidigare behandlats. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. 

Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och 
säkert 
Moderaterna och Kristdemokraterna har redovisat följande särskilda 
yrkanden vilka behandlas vart och ett för sig: 14, 18, 19, 20, 23, 28 och 29.  
--- 
Efter överläggningen frågar ordförande för vart och ett av de särskilda 
yrkandena om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. Han finner att 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för 
samtliga särskilda yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 

röstar nej. 
I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 14 - Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en 
ambulanshelikopter tillsammans med övriga regioner i sjukvårdsregionen.  

- 35 röstade ja och 32 röstade nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 11. 

Yrkande 18 - Regionfullmäktige beslutar om en målsättning för hur många 
listade patienter varje läkare ska ansvara för.  

- 35 röstar ja och 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 12. 

Yrkande 19 - Regionen startar upp verksamhet med bedömningsbilar.  
- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 

röstar framgår av protokollsbilaga 13. 
Yrkande 20 - Valfrihet i barn- och ungdomspsykiatrin skapas genom att göra 
BUP till en del av vårdvalet.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 14. 

Yrkande 23 - Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon stärks och att 
tidbokning möjliggörs.  

- 35 röstar ja och 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 15. 
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Yrkande 28 - Det riktade statliga bidraget för fler vårdplatser används för 
avsett ändamål.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 16. 

Yrkande 29 - Cancercentrum inrättas på länets tre sjukhus.  
- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 

röstar framgår av protokollsbilaga 17. 
--- 
Sverigedemokraterna har redovisat följande särskilda yrkanden vilka 
behandlas vart och ett för sig: 20, 21, 24, 26, 32 och 34.  
--- 
Ordförande frågar för vart och ett av de särskilda yrkandena om 
regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Sverigedemokraternas förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för samtliga yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Sverigedemokraternas förslag röstar nej.  

I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 20 - Patientansvarig läkare ska under mandatperioden genomföras i 
Region Kalmar län, med första prioritet på multisjuka och kroniskt sjuka, 
men även övriga patienter med allvarliga sjukdomstillstånd. 35 röstar ja, 12 
röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 18. 
Yrkande 21 - 20 mnkr per år anslås för att för att accelerera arbetet med ett 
införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets hälsocentraler.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 19. 

Yrkande 24 - Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta arbetsmodeller för 
sjukvården, med målet att öka den tid som läkaren tillbringar med patienter.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 20. 

Yrkande 26 - Resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin utökas med 5 
mnkr, i vilket ska innefattas inrättande av en barn- och ungdomspsykiatrisk 
slutenvårdsplats i Västervik.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 21. 

Yrkande 32 - Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala 
god svenska. Därför ska regiondirektören ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom 
sjukvården och ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna bedöma 
medarbetares språkkompetens.  

71Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 

 

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 22. 

Yrkande 34 - En egenavgift införs för språktolkning vid icke-akut vård i de 
fall annan ersättning för tolkningen inte utgår till regionen och patienten 
ifråga vistats i Sverige i två år eller längre. Undantagna är de fem nationella 
minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid användas i största 
möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för 
regionen, tjänar en egenavgift vid språktolkning också som incitament att 
snabbare lära sig svenska och ger en rättvisare kostnadsinhämtning visavi 
andra patientgrupper.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 23. 

--- 
Ordförande frågar för vart och ett av förslagen om regionfullmäktige vill 
bifalla regionstyrelsens förslag i avsnitt 7, Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag eller Sverigedemokraternas förslag i de delar 
som inte tidigare behandlats. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. 

Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser 
Moderaterna och Kristdemokraterna har redovisat följande särskilda 
yrkanden vilka behandlas vart och ett för sig: 31, 32, 35 och 36.    
--- 
Efter överläggningen frågar ordförande för vart och ett av de särskilda 
yrkandena om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. Han finner att 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för 
samtliga särskilda yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 

röstar nej. 
I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten:  
Yrkande 31 - Det tydliggörs att kostnaderna för hyrbemanning under 
mandatperioden får uppgå till max 2 procent av de totala personalkostnaderna.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 24. 

Yrkande 32 - Det görs en riktad lönesatsning för särskilt yrkesskickliga 
sjuksköterskor och att lönespridningen ökar.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 25. 

Yrkande 35 - Det inrättas en personalkriskommission.  
- 35 röstar ja och 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 

protokollsbilaga 26. 
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Yrkande 36 - Det startas ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom 
akutsjukvården.  

- 36 röstar ja, 20 röstar nej och 11 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 27. 

--- 
Sverigedemokraterna har redovisat följande särskilda yrkanden vika 
behandlas vart och ett för sig: 43, 44, 47, 48, 51 och 52.  
--- 
Därefter frågar ordförande för vart och ett av de särskilda yrkandena om 
regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Sverigedemokraternas förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för samtliga yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Sverigedemokraternas förslag röstar nej.  

I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 43 – Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskeutbildningen ska utökas. 6 mnkr ska anslås i form av 
handledarpeng och förstärkning av ersättningen till verksamheten.  

- 35 röstar ja och 32 röstar nej. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 28. 

Yrkande 44 - Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur 
uppdragsutbildning kan inrättas, så att antalet platser på 
sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För 2023 ska 4 mnkr avsättas för 
att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2024 ökas detta till 8 mnkr.  

- 35 röstar ja, 13 röstar nej och 19 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 29. 

Yrkande 47 - 2023, 2024 och 2025 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som 
ska användas för personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller 
arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, utbildningsmöjligheter, styrt av en 
långsiktig strategi för att göra regionen till en attraktiv arbetsgivare.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 30. 

Yrkande 48 - Från och med 2023 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, 
styrda av en långsiktig strategi, där utbildning och erfarenhet premieras, 
liksom behovet att långsiktigt trygga bemanningen.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 31. 

Yrkande 51 - Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i 
uppdrag att utforma och inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade 
vårdplatser vid regionens tre sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i 
trygghet, utan risk att bli utsatta för våld från aggressiva patienter eller 
medföljande personer. 20 mnkr avsätts för detta i investeringsbudgeten.  
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- 35 röstar ha, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 32. 

Yrkande 52 - En översyn görs av rutinerna för användningen av väktare 
och/eller ordningsvakter vid regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen 
utformas i direkt samråd med personalen. Medel om 5 mnkr årligen ska 
avsättas från och med 2023.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 33. 

--- 
Ordförande frågar för vart och ett av förslagen om regionfullmäktige vill 
bifalla regionstyrelsens förslag i avsnitt 8, Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag eller Sverigedemokraternas förslag i de delar 
som inte tidigare behandlats. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag.  

Avsnitt 9 – Ekonomi: God ekonomisk hushållning  
Moderaterna och Kristdemokraterna har redovisat följande särskilda 
yrkanden vilka behandlas vart och ett för sig: 41 och 46.  
--- 
Efter överläggningen frågar ordförande för vart och ett av de särskilda 
yrkandena om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
Moderaterna och Kristdemokraternas förslag. Han finner att 
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för 
samtliga särskilda yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 

röstar nej. 
I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten:  
Yrkande 41 - Målsättningen för kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska 
vara minst 50 procent under mandatperioden.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 34. 

Yrkande 46 - Det införs tidsdifferentierade biljettpriser i kollektivtrafiken 
genom att priset sänks med 15 procent på icke-rusningstider.  

- 35 röstar ja, 20 röstar nej och 12 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 35. 

--- 
Sverigedemokraterna har redovisat följande särskilda yrkanden vilka 
behandlas vart och ett för sig: 58, 60.  
--- 
Ordförande frågar för vart och ett av de särskilda yrkandena om 
regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag eller 
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Sverigedemokraternas förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs för samtliga yrkanden.  
Omröstning genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Sverigedemokraternas förslag röstar nej.  

I samtliga omröstningar beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag med resultaten: 
Yrkande 58 - Tandvård ska från och med 2023 vara avgiftsfri för alla från 85 
år och uppåt och avgiften reducerad med hälften för alla från 80 till 84 år.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 36. 

Yrkande 60 - Organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska 
ideologier och extrema organisationer, ska inte få ta del av skattefinansierat 
stöd. En sådan organisation är Ibn Rushd, som har visat sig ha kopplingar till 
Muslimska brödraskapet samt islamistiska talare. Därför ska regionen inte 
bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd.  

- 35 röstar ja, 12 röstar nej och 20 ledamöter avstår. Hur var och en 
röstar framgår av protokollsbilaga 37. 

--- 
Ordförande frågar för vart och ett av förslagen om regionfullmäktige vill 
bifalla regionstyrelsens förslag i avsnitt 9, Moderaterna och 
Kristdemokraternas förslag eller Sverigedemokraternas förslag i de delar 
som inte tidigare behandlats. Han finner att regionfullmäktige bifaller 
regionstyrelsens förslag. 

Avsnitt 10 – Uppdrag   
Ordföranden frågar om regionfullmäktige vill bifalla regionstyrelsens förslag 
i avsnitt 10 - Uppdrag. Han finner att så är fallet.  

Regionplan 2023-2025  
Efter att samtliga avsnitt i regionplanen behandlats frågar ordföranden om 
regionfullmäktige vill besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut i 
ärendet. Han finner att så är fallet, det innebär att:  
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2023–2025 
samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 
2023, varvid  
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget  
• bilaga 2 driftramar 
• bilaga 3 kassaflödesbudget 
• bilaga 4 balansbudget 
• bilaga 5 A och B investeringsbudget  
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022 
2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 11:86 kronor per 
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor). 
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3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård, 
att gälla från och med den 15 januari 2023.  
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och 
med den 1 januari 2023. 
Reservation  
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 229 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2022 
3. Regionplan 2023–2025 med bilagor 
4. Prislista för allmän- och specialisttandvård, Folktandvården i Kalmar län 
5. Prislista Kalmar länstrafik 
6. Budgetförslag för Region Kalmar län 2023-2025, Sverigedemokraterna 
7. Budgetförslag och regionplan för Region Kalmar län 2023-2025, 

Moderaterna och Kristdemokraterna 
8. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25 

oktober 2022 gällande Prislista Kalmar länstrafik samt biljett - och 
prismodell från och med 2023 – förändringar 

9. Synpunkter till Regionstyrelsens sammanträde 31 oktober 2022 avseende 
budgetförslag för Regionplan 2023-2025, Vision 

10. Protokollsutdrag § 31 från regionstyrelsens plan- och budgetberedning 
den 19 oktober 2022 

 
Protokollsutdrag till: Regionstab ekonomi 
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§ 209  Ärendenummer RS 2022/1321 

Återredovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag.  

Bakgrund 
Motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats inom ett år från det 
att de väcktes ska enligt kommunallagen 5 kap, 35 §, årligen redovisas till 
regionfullmäktige. Regionfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
För närvarande har följande tre motioner inte slutbehandlats inom ett år från 
det att de väcktes:  
1. Inför semesterväxling i Region Kalmar Län (RS 2021/1047), ställd av 
Carl Dahlin (M). Planeras att behandlas av regionfullmäktige den 2 mars 
2023.  
2. Kontaktpolitiker önskas (RS 2021/1094), ställd av Kaj Holst (M), Carl 
Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). Planeras att behandlas av 
regionfullmäktige den 2 mars 2023.  
3. Strategisk satsning på mest sjuka äldre (RS 2021/1150), ställd av Jimmy 
Loord (KD), Arne Sjöberg (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Anders 
Andersson (KD), Gudrun Brunegård (KD), Maud Ärlebrant (KD), Nina 
Åkesson Nylander (KD). Planeras att behandlas av regionfullmäktige den 2 
mars 2023.  
För närvarande finns inga medborgarförslag som inte har slutbehandlats 
inom ett år från det att de väcktes. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 210 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
---  
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 210 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 210  Ärendenummer RS 2022/1322 

Återredovisning av överlämnade medborgarförslag 
2022 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som 
överlämnats till nämnd för beslut. 

Bakgrund 
Medborgarförslag ska enligt kommunallagen 5 kap, 35 §, om möjligt 
slutbehandlats inom ett år från det att de väcktes. I de fall ett 
medborgarförslag har överlämnats till en nämnd ska nämnden, enligt 
kommunallagen 6 kap, 34 §, årligen informera regionfullmäktige om de 
beslut som fattats i de överlämnade ärendena. Nämnden ska även informera 
om de ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att de väcktes. 
Följande medborgarförslag som har överlämnats till nämnd efter 
återredovisningen till regionfullmäktige den 17 november 2021 har 
slutbehandlats:  

1.  Ändra om rutten för bussen till Byxelkrok. (RS 2021/1106) (KTN 
2021/177). Förslaget överlämnades till kollektivtrafiknämnden som 
beslutade § 9 den 20 januari 2022 att avslå medborgarförslaget.  

2. Återkoppling om vård och bemötande (RS 2022/295). Förslaget 
överlämnades till regionstyrelsen som beslutade § 122 den 15 juni 
2022 att besvara medborgarförslaget.  

För nuvarande finns inga överlämnade medborgarförslag som inte har 
slutbehandlats inom ett år från det att de väcktes.  
Vid 2021 års återredovisning av överlämnade medborgarförslag redovisades 
sex medborgarförslag som överlämnade, samtliga till 
kollektivtrafiknämnden. Fem av de förslagen var vid det tillfället inte 
slutbehandlade.  
Samtliga förslag har nu slutbehandlats och fått följande beslut:  

1. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/780) (KTN 
2021/122). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 9 den 20 januari 
2022 att avslå medborgarförslaget.  

2. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/781) (KTN 
2021/123). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 10 den 20 januari 
2022 att avslå medborgarförslaget.  
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3. Fria busskort till alla ungdomar (RS 2021/785) (KTN 2021/124). 
Kollektivtrafiknämnden beslutade § 11 den 10 januari 2022 att avslå 
medborgarförslaget.  

4. Möjlighet att ta med cykel på buss för arbetspendling (RS 2021/820) 
(KTN 2021/125). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 12 den 10 
januari 2022 att besvara medborgarförslaget.  

5. Tätare kollektivtrafik i Trekanten (RS 2021/977). 
Kollektivtrafiknämnden beslutade §13 den 10 januari 2022 att 
besvara medborgarförslaget.  

--- 
Regionstyrelsen lämnade § 211 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som 
överlämnats till nämnd för beslut”. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionstyrelsen enligt regionstyrelsens 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 211 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstan kansli  
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§ 211  Ärendenummer RS 2022/1226 

Energieffektiviseringsplan 2023-2030 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag 
att fortsätta processen och genomföra åtgärder enligt redovisad 
energieffektiviseringsplan 2023-2030. 

Bakgrund 
Region Kalmar län ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och 
hälsomässigt sunda. Vi väljer förnyelsebar el i egenägda fastigheter och 
försörjer verksamheten med ren förnyelsebar energi. Hushållning och 
effektivisering av energi är viktig i våra lokaler och verksamheter. 
Under åren 2012 till 2021 har en mängd olika energieffektiviserande 
åtgärder genomförts, främst i tekniska system för fastighetsdrift. Sedan den 
förra energieffektiviseringsplanen beslutades har utveckling inom energi-
omställningen i Sverige och Norden inneburit en stor förändring gällande 
prisutveckling på främst el. Att fortsätta genomföra energieffektivisering 
inom fastighetsbeståndet är i nuläget, med stor osäkerhet kring 
energiprisutvecklingen, det bästa sättet att minimera den ekonomiska risken 
mot ännu högre energipriser. 
Energieffektiviseringsplanen 2023-2030 ska vara ett styrande dokument för 
att fortsätta arbetet med energieffektivisering i byggnader samt minska 
energianvändningen. Utöver effektivisering visar planen även på möjligheten 
till minskad klimatpåverkan genom att öka andelen egenproducerad 
förnyelsebar energi till byggnaderna i länet i enlighet med 
Handlingsprogram för fossilbränslefri Region 2030.  
Mål 
Följande mål för energieffektivisering föreslås för åren 2023-2030 

• Användningen av el och värme i egenägda byggnader ska senast år 
2030 vara lägre än 150 kWh/m2 lokalyta, vilket innebär en minskning 
med 14 procent jämfört 2021. 

• Den lokalt på fastigheterna egenproducerade förnybara elenergin ska 
öka så att år 2030 produceras årligen minst 1600 MWh el direkt till 
byggnader, vilket motsvarar en ökning från 1 procent till 5 procent av 
2021 års elanvändning. 

Energieffektiviserande åtgärder har flera nyttor. Belastningen minskar på el- 
och värmenät och möjliggör utbyggnad inom befintliga elnäts abonnemang 
och dess effektbegränsningar. Utbyte av föråldrade system ökar kvalitet, 
driftsäkerhet och tillgänglighet och sänker kostnaden för energi. 
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För att nå målen föreslås följande åtgärder: 

• Utökning av egenproducerad elkraft-solceller 

• Nybyggnation med kravställning för låg energianvändning. 
Nuvarande kravnivå för nybyggnad är 50 kWh/m2 

• Energieffektivisering i befintliga byggnader 

• Utbyte till närvarostyrd LED-armatur 

• Behovsstyrd ventilation 

• Effektivare fläktar och ventilationsaggregat 

• Åtgärder i värme- och kylsystem 

• Minska energianvändningen genom översyn och ökad kunskap kring 
rutiner och förhållningssätt till hur användning av lokaler, 
medicinteknisk utrustning, datorer och IT-utrustning sker 

Ekonomi 
Totalt bedömt investeringsbehov för att uppfylla energieffektiviserings-
planen uppgår till 93 Mkr fram till och med år 2030. 
Beräknad total besparing av kostnader för energi under livstiden för 
föreslagna åtgärder uppgår till ca 12 Mkr/år när alla åtgärder är vidtagna. 
Besparingskalkylen visar nettobesparing där investering är avräknad enligt 
livscykelkostnadsmetoden. 
Ekonomisk uppföljning av energiinvesteringsplanen görs kontinuerligt inför 
delårsboksluten. 
---  
Regionstyrelsen lämnade § 221 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
och genomföra åtgärder enligt redovisad energieffektiviseringsplan 2023-
2030”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisar Pär-Gustav Johansson (M), med 
instämmande av Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) och Carl-Wiktor 
Svensson (KD) följande protokollsanteckning:  
”Som ett motiv för ökade satsningar på solceller på regionens egna 
byggnader anges i energieffektiviseringsplanen att elpriset ”framåt i tiden 
kommer att vara mer volatilt och att styras av väder och tillgänglig 
vindkraftsproduktion i större utsträckning. 
Vi vill med denna protokollsanteckning anmäla vår åsikt att detta är ett 
scenario som redan är verklighet och till stor del är framkallat av 
energipolitiska beslut under tidigare regeringar som resulterat i 
nedläggningar av en stor del av Sveriges fossilfria och planerbara 
elproduktion. Med en ny regering och därmed nya politiska förutsättningar 
för planerbar och fossilfri elproduktion kan denna situation på sikt förändras 
till det bättre, med stabilare och lägre elpriser samt en vardag där tillgången 
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till el inte styrs av vädret. Detta kommer i så fall också att minska dagens 
beroende av fossilel från olja, kol och gas. 
Därmed blir det också av yttersta vikt, både för att säkra regionens tillgång 
till el och för den gröna omställningen i Kalmar län, att Region Kalmar län 
framgent verkar aktivt för en utökad produktion av fossilfri och planerbar el, 
inte bara för väderberoende el från exempelvis solkraft och vindkraft.” 
---  
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 221 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2022 
3. Energieffektiviseringsplan 2023-2030 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen, Regionservice  
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§ 212  Ärendenummer RS 2022/505 

Strategi - Öka ungas sociala inkludering 

Beslut 
Regionfullmäktige antar strategin Öka ungas sociala inkludering att gälla för 
2023 tills vidare. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige gav regiondirektören i uppdrag att redovisa ett förslag till 
strategi för att öka de ungas sociala inkludering, detta efter ett initiativ från 
beredningen för invånarfrågor. Beredningen för invånarfrågor tar 
utgångspunkt i rapporten Fokus 18 – Vilka ska med? från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt i Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP).  
Strategin syftar till att öka den sociala inkluderingen för unga i åldern 16–25 
i Region Kalmar läns verksamheter. En prövning av barnets bästa har gjorts. 
Ungas sociala inkludering beskrivs utifrån fem centrala aspekter: 
tillhörighet, delaktighet i samhällslivet, möjligheter till inflytande, 
samhällsservice och sociala relationer.  
Med utgångspunkt i LUPP inhämtas ungas i gymnasiets (årskurs 2) 
upplevelse av social inkludering i Kalmar län. Ett arbete med att genomlysa 
Region Kalmar läns insatser inom området har genomförts för att ge 
ytterligare stöd för föreslagna insatser.  

Strategi för att öka ungas sociala inkludering i Region Kalmar län: 
• Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad 

invånarmedverkan genom att: 
- Använda dokumentet Praktiska anvisningar för att 

inhämta barns synpunkter, kunskap och erfarenheter – 
bemöta barn 

- Använda dokumentet Strategi för invånare- patient- och 
närståendemedverkan inom hälso- och sjukvården 

- Använda de metoder som utvecklas med fokus på 
områden med särskilda utmaningar 

- Stödja utveckling av nya former för ungas 
invånarmedverkan  

- Öka kännedomen hos unga hur de kan påverka 
verksamheterna 

• Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa som kan 
användas för att stärka ungas inflytande genom att:  

- Utveckla gemensam samlingsplats för data, studier och 
forskning via Fakta Kalmar län unga 

84Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 

 

- Utveckla samarbetet med länets kommuner, myndigheter 
och civilsamhället kring kunskapsinhämtning exempelvis 
genom LUPP 

• Testa nya kommunikationsvägar och kommunikation till unga genom 
att: 

- Använda innovation och digitala tekniker och testa nya 
kommunikationsvägar  

- Involvera unga vid val av kommunikation och 
kommunikationsvägar  

• Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag genom att:  
- Inkludera unga i invånarmedverkan  

• Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt 
barnkonventionen genom att: 

- Ta del av sidan Fakta Kalmar län unga 
- Systematiska utbildningsinsatser via Kompetensportalen 
- Inhämta handledning från Region Kalmar läns 

barnrättssamordnare 

• Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar läns 
verksamheter genom att: 

- Utveckla digitalt kontaktformulär för intresseanmälan till 
praktikplats och sommarjobb   

- Utveckla samarbetet med universitet och lärosäten kopplat 
till studenters examensarbeten  

- Utveckla standardiserad utvärdering för sommarjobbare 
och praktikanter 

---  
Regionstyrelsens lämnade § 224 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige antar strategin Öka ungas sociala inkludering att gälla 
för 2023 tills vidare”. 
Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för 

att arbeta in de vuxnas, 18-25 år, åsikter i de frågor som ställdes till 
barnen. I andra hand föreslår Martin Kirchberg, med instämmande från 
Pär-Gustav Johansson (M), att Region Kalmar län gör en utredning om 
hur ett ungdomsråd skulle kunna implementeras för att öka ungdomars 
inflytande över sin vardag och framtid.  

2. Malin Anell (S) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag och avslår Martin Kirchberg och Pär-Gustav 
Johanssons tilläggsförslag. 

---  
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionfullmäktige vill att 
ärendet ska avgöras idag eller återremittera det enligt Martin Kirchbergs 
förslag. Han finner att det ska avgöras idag.  
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Därefter frågar ordförande om regionfullmäktige vill besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. Han finner att så är fallet. 
Slutligen frågar ordförande om regionfullmäktige vill bifalla eller Martin 
Kirchberg och Pär-Gustav Johanssons tilläggsförslag eller avslå det enligt 
Malin Anells förslag. Han finner att det avslås. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för Malin Anells förslag att avslå 
tilläggsförslaget röstar ja. 

- Ledamot som röstar för att bifalla Martin Kirchberg och Pär-Gustav 
Johanssons förslag röstar nej. 

Regionfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget med resultatet 34 ja, 32 
nej och en ledamot frånvarande. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 38.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 224 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022 
3. Strategi - Öka ungas sociala inkludering  
4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 

oktober 2022, § 143 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsnämnden  
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§ 213  Ärendenummer RS 2021/1071 

RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola 
och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering 

Beslut 
Regionfullmäktige antar aktualiserad RELEVANT – En strategi för 
samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, att gälla för 2023-2024.  

Bakgrund 
Skolkulturstrategin RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola 
och kultur i Kalmar län antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen 
för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet med 
strategin är att öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt 
finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla 
elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags 
kultur. 
Genom en aktualiserad version av RELEVANT får kommunerna, 
Linnéuniversitetet och de regionala kulturverksamheterna, som ingår i 
strategin, ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan. 
Aktualiseringen innebär också en återstart i form av ökad dialog och 
uppföljning av det prioriterade området skola och kultur vilket kan fungera 
som ett stöd för fortsatt samverkan.  
Förslaget till den aktualiserade skolkulturstrategin RELEVANT har varit ute 
på remiss fram till den 31 mars 2022, totalt inkom det 13 remissvar. 10 av 12 
av länets kommuner lämnade remissvar och nätverket Kulturarenan som 
består av representanter från de regionala kulturverksamheterna lämnade ett 
gemensamt svar. 
Av remissvaren följde sammanfattningsvis följande synpunkter.  

• att begreppet skolkulturgaranti behöver förtydligas,  

• att elever från gymnasiet och förskolan bör inkluderas,  

• att representationen i strategins bilder behöver öka,  

• att fler aktuella forskningsrön bör inkluderas i strategin samt att 
regionens roll och uppdrag i strategin bör förtydligas. 

• att inköp av professionella produktioner skall göras genom respektive 
länsinstitution,  

• att lokala kulturutövare och kulturutövare från andra regioner bör 
synliggöras,  

• att strategin även behöver inkludera bibliotek och kulturskoleverksamhet 
och att modellen för projektet Kulturcrew bör nämnas.  
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Utöver dessa svar återkom avtalet med Kalmar länstrafik för 
subventionerade resor till kulturinstitutioner som en fråga som behöver ses 
över då många av de svarande anser att detta avtal inte fungerar i praktiken.   
Utifrån remissvaren har en ny aktualiserad version av skolkulturstrategin 
tagits fram under våren 2022. I den nya versionen har elever från förskola 
och gymnasiet inkluderats, mer aktuell forskning på området har tillförts och 
fler representativa bilder använts i materialet. I den aktualiserade version har 
även begreppet skolkulturgaranti och regionens roll och uppföljning av 
strategin förtydligats.  
I processen för aktualiseringen av skolkulturstrategin RELEVANT har en 
enkel prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har beaktats i 
aktualiseringen i enlighet med Barnkonventionen. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 225 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige antar aktualiserad RELEVANT – En strategi för 
samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, att gälla för 2023-2024”. 
---  
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 225 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022 
3. RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län, 2023-2024 
4. Samrådsredogörelse - RELEVANT - En strategi för samverkan mellan 

skola och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering 
5. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 

oktober 2022, § 141 
 

 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen  
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§ 214  Ärendenummer RS 2021/1069 

Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024, 
aktualisering 

Beslut 
Regionfullmäktige antar aktualiserad Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar 
län 2023-2024. 

Bakgrund 
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de 
prioriteringar regionen vill föra i fråga om regional kulturverksamhet inom 
alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. 
Kulturplanen omfattar även strategiska områden som är kopplade till de 
övergripande målen i kulturplanen som är baserade på de prioriterade 
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.  
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag 
via kultursamverkansmodellen som enligt förordning (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska bidra till att 
de nationella kulturpolitiska målen uppnås.   
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den 
befintliga kulturplanen för Region Kalmar län gäller till och med 2022. 
Revideringen görs i två steg på grund av corona-pandemin; först en 
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en 
revidering av kulturplanen som gäller från och med 2025. 
Kalmar läns kommuner och regionala kulturorganisationerna har haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter till remissversionen av aktualiserad 
kulturplan.  
Under aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts av 
kulturplanen. 

Aktualiseringen har fokuserat på: 
1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)  
2. Tydligare struktur 
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade 

utvecklingsområdena 
4. Beaktande av corona-pandemins påverkan av kulturlivet 
5. Uppdatering lagar och ansvar 
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 
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7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter 
och Agenda 2030 

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024 har varit utsänd på 
remiss till kommuner, kulturverksamheter, organisationer inom 
civilsamhället och myndigheter. Det inkom 26 skriftliga remissvar.  
Remissinstansernas synpunkter har beaktats i förslaget till aktualisering av 
Kultur att växa i – Kultuplan Kalmar län 2023-2024. Regionala 
utvecklingsnämndens förslag till kulturplan kommer att föreläggas 
regionfullmäktige för beslut. När kulturplanen antagits tecknar regionala 
utvecklingsnämnden reviderade överenskommelser med regionala 
kulturorganisationer med utgångspunkt från prioriteringarna i Kultur att växa 
i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 226 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige antar aktualiserad Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar 
län 2023-2024”. 
Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Bo Karlsson (SD), med instämmande av Michael Erlandsson (SD), 

föreslår 
 - i första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att ta fram en ny 
kulturplan för Region Kalmar län, där fokus ligger på demokratiseringen och 
breddningen av den offentligfinansierade kulturen och på det svenska 
kulturarvet. Av kulturplanen ska också uttryckligen framgå att föreningar, 
institutioner eller organisationer som ägnar sig åt att torgföra och propagera 
politiskt betingad ideologi eller som stöder aktiviteter som ökar 
segregationen inte ska erhålla offentligt kulturstöd från Region Kalmar län. 
Inte heller ska planen innehålla politiskt styrda uppmaningar rörande 
invandringens omfattning eller väga in etnicitet. Inte heller ska planen 
förespråka kvotering eller innehålla politiskt betingade ställningstaganden 
till frågan om könsidentitet.  
- i andra hand att alla politiskt styrda referenser i nuvarande kulturplan 
stryks, till exempel förespråkande av ökad invandring från andra kulturer (s. 
7), styrning av kulturen till att väga in etnicitet, antydningar om kvotering 
eller att kulturen på politisk väg ska styras till att ta viss ställning när det 
gäller frågan om könsidentitet (s. 7 och s. 22). 
 
2. Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag och avslå Bo Karlssons (SD) ändringsförslag. 
--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Han finner att 
ärendet ska avgöras idag.  
Därefter frågar ordförande om regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag eller Bo Karlsson (SD) och Michael Erlandssons 
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(SD) ändringsförslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Malin Anells förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Bo Karlsson och Michael Erlandssons 

ändringsförslag röstar nej.  
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt Malin Anells förslag med resultatet 54 ja, 
12 nej och en ledamot frånvarade, vilket innebär att regionstyrelsens förslag 
bifalls. Hur var och en röstar framgår av protokollsbilaga 39.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 226 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022 
3. Samrådsredogörelse Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-

2024, aktualisering 
4. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024 
5. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 

oktober 2022, § 140 
 
Protokollsutdrag till: Kulturrådet, regionala utvecklingsförvaltningen  
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§ 215  Ärendenummer RS 2021/1070 

Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län 2030, aktualisering 

Beslut 
Regionfullmäktige återremitterar den regionala utvecklingsstrategin genom 
minoritetsåterremiss i syfte att ändra regionala utvecklingsstrategin 
återremitteras i syfte att ändra skrivningar om förnybar energiproduktion till 
fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta betydelsen av länets kärnkraft 
för en grön omställning och tryggad elförsörjning.  

Bakgrund 
Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som styr det 
regionala utvecklingsuppdraget har regionen i uppdrag att ta fram en 
regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska vara en långsiktig och 
övergripande strategi för länets hållbara utveckling. Av förordningen följer 
att den regionala utvecklingsstrategin ska ses över minst en gång under 
mandatperioden. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS 2030, beslutades 
våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet, genomförandet 
samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och genomförandet 
kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer. 
I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 2021 göra en 
aktualisering av strategin. Enligt beslut i regionstyrelsen den 15 juni 2021, § 
112, ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena fortsatt 
prioriteras: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande  

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; digital omställning, 
kompetensförsörjning och internationalisering. 
Regionstyrelsen beslutade också följande fokus för aktualiseringen: 

1. Uppföljning av indikatorer 
2. Analys av corona-pandemins påverkan 
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade 

utvecklingsområdena 
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4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och 
program förhåller sig till varandra och till den regionala 
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.  

Strategin har utifrån ovan granskats och fått ny layout. I processen för 
aktualiseringen har en enkel prövning av barnets bästa genomförts. Därmed 
har barnets bästa beaktats i enlighet med Barnkonventionen. 
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region 
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i 
samtliga av länets kommuner. 
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin har under januari-mars 
2022 varit på remiss enligt beslut i RUN 24 november 2021.  
Inkomna yttranden har sammanställts, bedömts och beaktats enligt bilaga 1 
Samrådsredogörelse och förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi 
efter remissförfarande finns i bilaga 2. 
---  
Regionstyrelsen lämnade § 227 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att växa i - Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030”. 
Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Pär-Gustav Johansson (M) med instämmande från Martin Kirchberg 

(SD) och Ola Gustafsson (KD) föreslår att den regionala 
utvecklingsstrategin återremitteras i syfte att ändra skrivningar om 
förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion samt i strategin 
lyfta betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad 
elförsörjning. 

2. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag. 

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras enligt Pär-Gustav 
Johanssons (M) med fleras förslag. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Regionfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras genom 
minoritetsåterremiss med resultatet 34 ja, 32 nej och en ledamot frånvarande. 
Hur var och en röstar framgår av protokollsbilaga 40.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 227 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2022 
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3. Samrådsredogörelse Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län 2030 

4. Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 
5. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden den 5 oktober 2022, 

§ 142 
6. Beslut från regionala utvecklingsnämndens presidium den 26 oktober 

2022, § 16 
7. Kompletterad samrådsredogörelse för Klimat att växa i – Regional 

utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, aktualisering 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 216  Ärendenummer RS 2022/750 

Inkallelseordning 

Beslut 
Regionfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder, 
beredningar med flera under mandatperioden 2023–2026. 

Bakgrund 
Enligt 6 kap 16 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser. 
Ersättare inträder i första hand inom sin partigrupp i den ordning den blivit 
invalda i den instans uppdraget gäller. I de fall ingen ersättare för det egna 
partiet finns tillgänglig kallas ersättare för annat parti enligt en turordning 
som regionfullmäktige fastställt. Inför beslutet har respektive parti meddelat 
den prioriteringsordning som är önskad. 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning: 

Socialdemokraterna (S) S, C, V, M, KD  

Centerpartiet (C) C, S, V, KD, M 

Moderaterna (M)* M, KD, SD, C, S, V 

Kristdemokraterna (KD) KD, M, SD, C, S, V 

Vänsterpartiet (V) V, S, C, KD, M 

Sverigedemokraterna (SD) SD, M, KD 

*I regionstyrelsen har Liberalerna sista ersättarplatsen för Moderaterna och 
inträder därför som ersättare före Kristdemokraterna i regionstyrelsen.  
Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas såvida det inte i lag eller 
förordning föreskrivs något annat. 
---  
Regionstyrelsen lämnade § 223 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
” Regionfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i styrelser, 
nämnder, beredningar med flera under mandatperioden 2023–2026.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt redovisat 
förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 31 oktober 2022, § 223 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, politiska sekreterare 
 

96Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-23--24 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 217  Ärendenummer RS 2022/744 

Delårsrapport januari-augusti 2022 samt revisorernas 
granskningsrapport 

Beslut 
1. Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2022-01—08 till 

handlingarna. 
2. Regionfullmäktige noterar revisorernas granskningsrapport av 

delårsrapporten till protokollet. 

Bakgrund 
För kommuner och regioner gäller lag om kommunal redovisning. I lagen 
stadgas bland annat att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild 
redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från 
räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
Delårsrapport avseende perioden 2022-01—08 har upprättats. Rapporten 
finns som bilaga till denna framställning. Under rubriken 
Förvaltningsberättelse beskrivs årets första åtta månader med utgångspunkt 
från de fyra målområdena Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare 
samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av Region Kalmar läns 
strategiska mål. Allt siffermaterial redovisas därefter under rubriken 
Finansiella rapporter. Flera av resultaten för måtten som mäter av 
måluppfyllnaden är ännu inte tillgängliga varför ingen sammanfattande 
bedömning av om Region Kalmar har en god ekonomisk hushållning görs. 
Region Kalmar län uppvisar i delårsrapporten ett positivt resultat för 
perioden, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna, med 180,9 mnkr. 
För helåret 2022 beräknas ett resultat på 0 mnkr, vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse på 194,9 mnkr. Balanskravsresultatet i prognosen är positivt 
och uppgår till 367,1 mnkr, där orealiserade förluster i placerade 
pensionsmedel ökar resultatet i balanskravsutredningen med motsvarande 
belopp. 
Förvaltningarna/nämnderna beräknar i helårsprognosen ett underskott mot 
budget på 396,9 mnkr medan gemensamma poster för pensioner, skatter och 
finansnetto lämnar ett överskott mot budget med 202,0 mnkr. 
De största budgetunderskotten uppvisas för hälso- och sjukvårds-
förvaltningen med 335,3 mnkr, Kalmar länstrafik med 104,7 mnkr samt för 
regionservice med 26,0 mnkr. Det pågående kriget i Ukraina ger ett 
säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över och framför allt 
i Europa. Många råvarupriser har stigit, börserna har fallit och om kriget drar 
ut på tiden leder det för Region Kalmar läns del till fortsatt ökade kostnader 
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för beredskap samt prisökningar främst inom områdena för byggnation, 
energi och livsmedel. Under andra tertialet har smittspridningen av covid-19 
fortsatt påverkat regionens verksamheter, men även om det fortfarande finns 
en stor smittspridning så har verksamheten gradvis börjat normaliseras och 
återgå till grunduppdraget. Arbetet fortgår nu med att systematiskt ta sig an 
det uppdämda vårdbehovet samtidigt som det bedrivs en god och säker vård 
för patienter som söker vård. Inom kollektivtrafiken ökar biljettintäkterna 
kontinuerligt när folk börjar åka kollektivt igen. Den allmänna 
kostnadsutvecklingen med inflation, ökade bränsle- och elpriser, har dock 
gjort att kostnadsökningarna blivit större än de sakta ökande intäkterna, och 
kompenseras inte av dessa. Den positiva budgetavvikelsen avseende 
gemensamma poster för finansieringen beror i huvudsak på ökade 
skatteintäkter då den nominella tillväxten av skatteunderlaget är fortsatt hög. 
Nämnder/förvaltningar som uppvisar budgetunderskott i prognosen arbetar 
kontinuerligt med handlingsplaner för att minska kostnaderna. 
Verksamhetsdialoger förs kontinuerligt med samtliga förvaltningar. 
Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan 
extern upplåning. Kassaflödet efter andra tertialet är negativt med 86,1 mnkr 
med fortsatt god likviditet. Helårsprognosens kassaflöde beräknas också bli 
negativt med 413,5 mnkr. Vid årets slut beräknas likviditeten ändå vara god 
och uppgå till 1 014,0 mnkr med en kassalikviditet på 115,8 procent. 
Region Kalmar läns revisorer ska behandla delårsrapporten inför 
regionfullmäktiges behandling av ärendet. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 230 den 31 oktober 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2022-01—08 till 
handlingarna.”  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag.  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag regionstyrelsen den 31 oktober, § 230 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022 
3. Delårsrapport 
4. Intern kontroll augusti 2022 med underbilaga Intern kontroll uppföljning 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab ekonomi, regionrevisionen 
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§ 218    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige för kännedom: 

1. Inkomna motioner och medborgarförslag 
a. Medborgarförslag - Tolkkostnader i alla vårdsituationer där 

vårdpersonalen bedömer att det är nödvändigt för god vård, RS 
2022/1489 

2. Protokoll från regionstyrelsen, nämnden och beredningar  
a. Protokoll från sammanträde med regionstyrelsen den 17 

respektive 31 oktober 2022, RS 2022/37 
b. Protokoll från sammanträde med kollektivtrafiknämnden den 6 

respektive 25 oktober 2022, RS 2022/215 
c. Protokoll från sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 

den 5 oktober 2022, RS 2022/214 
d. Protokoll från sammanträde med beredningen för hälso- och 

sjukvård den 13 oktober 2022, RS 2022/47 
e. Protokoll från sammanträde med beredningen för invånarfrågor 

den 20 september 2022, RS 2022/48 
3. Övriga anmälningsärenden 

a. Projektberättelse efter augusti 2022 avseende 
fastighetsinvesteringar, RS 2022/1327 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Region Kalmar län står inför svåra tider. Efter flera år av stora statliga bidrag uppvisar 

majoritetens förslag till budget för 2023 ett underskott på 150 miljoner kronor och ett avstånd 

till resultatmålet för god ekonomisk hushållning på hela 350 miljoner kronor.  

 

Moderaterna och Kristdemokraterna har under föregående mandatperiod återkommande 

varnat för denna utveckling och efterlyst såväl tydliga prioriteringar som nytänkande. I detta 

dokument redovisar vi våra förslag för förnyelse och ekonomi i balans.  
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Kapitel 2. Ekonomi  
 

Det behövs bättre överblick över regionens ekonomi i syfte att skapa beredskap för sämre tider 

ekonomiskt. Därför bör mandatperioden inledas med ett grundläggande arbete för att 

genomlysa hela regionens ekonomi med ett kunskapsunderlag för planering av verksamheten 

och en bättre ekonomistyrning. Detta för att kunna identifiera undvikbara kostnader och 

säkerställa resurseffektivt användande. Genom att göra en ordentlig genomlysning av de 

gemensamma resurserna kan vi se till att varje krona används klokt och att satsningar kan göras 

på områden kopplade till kärnuppdraget. 

 

Att ha koll på ekonomin är det mest grundläggande. Moderaterna och Kristdemokraterna har 

vid flertalet tillfällen lagt förslag på hur vi ska få bättre kontroll över ekonomin. Bland annat 

att se över investeringar som gjorts för att få en bild över vad som gör nytta och vad som inte 

används utan bara kostar pengar. Senast en genomlysning gjordes var 2002, och det ser vi 

konsekvenserna av nu. 

 

Regionen behöver dessutom dra nytta av den förnyelse som sker i näringslivet. Det vill vi göra 

genom att i högre grad upphandla digitala lösningar. Samtidigt måste Regionen tydligare 

redovisa vilka ekonomiska och personella effekter satsningarna medfört.  

 

I dag lägger Regionen omkring en kvarts miljard kronor per år på att hyra in personal. Hade 

dessa pengar i stället satsats på befintliga medarbetare hade behovet av att hyra in personal 

aldrig blivit så stort. Vi vill att de resurser som i dag läggs på hyrbemanning gradvis förs över 

till den egna personalen i form av högre löner och bättre arbetsmiljö. 

 

Vi måste intensifiera arbetet med att sänka kostnaderna för bland annat inhyrd personal. Därför 

bör regionstyrelsen under den period budgeten avser, arbeta med effektiviseringar och möjliga 

besparingar. En av målsättningarna ska vara att kostnaderna för hyrbemanning inte överstiger 

2 procent av den totala personalkostnaden. 

 

Under 2021 tappade kollektivtrafiken omkring hälften av biljettintäkterna. Även under 2022, 

ett år då det i huvudsak inte har funnits några pandemirelaterade restriktioner eller negativa 

rekommendationer gällande kollektivtrafik, väntas budgetunderskott i storleksordningen 100 

miljoner kronor. Det är ohållbart. Regionen ska inte subventionera kollektivtrafik med mer än 

50 procent. Vi måste ha ett kostnadseffektivt utbud av resor med buss och tåg, där 

kollektivtrafiken till större del finansieras av intäkter via biljetter och avgifter. En utredning 

som har gjorts på uppdrag av Kalmar länstrafik har visat på en potential att stärka ekonomin 

med 30 miljoner kronor genom att tidsdifferentierade priser införs. Denna potential vill vi 

tillvarata. 

 

Kollektivtrafiken är en idealisk plattform för marknadsföring. Vi vill se högre mål för 

försäljning av reklam ombord på bussar och tåg samt utreda införande av reklam på fordonen. 

 

En ekonomi i balans bedöms förutsätta ett nytt och förändrat arbetssätt där digitaliseringens 

möjligheter nyttjas och där samverkan mellan vårdens olika aktörer sker. Vi vill se en plan för 

de förändringar avseende arbetssätt, digitalisering och samverkan som sammantaget krävs för 

att åstadkomma avsedd ekonomisk effekt. 
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Vi yrkar att  

• Det görs en genomlysning av ekonomin i syfte att kunna göra nödvändiga satsningar 

och rusta regionen för framtida kriser 

• Ett kunskapsunderlag för utvecklad ekonomistyrning tas fram 

• Digitala lösningar i större utsträckning upphandlas 

• Regiondirektören ges i uppdrag att stegvis överföra kostnaderna för hyrbemanning till 

insatser på den egna personalen och arbetsmiljön 

• Regionstyrelsen arbetar med effektiviseringar och möjliga besparingar, samt vidtar 

åtgärder för att nå tvåprocentsmålet för hyrbemanning 

• Målsättningen för kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska vara minst 50 procent 

under mandatperioden 

• Införa reklam på bussar och tåg 

• Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för ett nytt och förändrat arbetssätt 

där digitaliseringens möjligheter nyttjas och där samverkan mellan vårdens olika 

aktörer sker i syfte att möjliggöra ekonomi i balans 
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Kapitel 3. Sjukvård  
 

Sjukvården måste förnyas och utvecklas för att möta människors behov och vara en attraktiv 

arbetsplats.  

 

Det är oacceptabelt att många människor i dag får vänta mycket längre på vård än vad 

vårdgarantin föreskriver. Utvecklingen med att stänga vårdplatser har gått för långt. För att 

arbeta bort vårdköerna behövs bland annat nya vårdplatser. Region Kalmar län väntas under 

2023 ta emot ett riktat statligt bidrag på minst 10 miljoner kronor för att öka antalet vårdplatser. 

En summa som vi anser ska gå till införandet av närvårdsplatser på något av länets sjukhus. 

 

Region Kalmar har i dag 1 980 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en 

rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. I dag har Kalmar län en målsättning om att 

siffran ska ner till 1750 invånare per läkare. Därför måste det skyndsamt beslutas om en 

målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, och när det ska vara i 

nivå med Socialstyrelsens rekommenderade nivå, samt tas fram en strategi för fast läkare med 

rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet. Finansiering av detta 

ska ske via det statliga bidrag regionen kommer få på 120 miljoner kronor för god och nära 

vård. 

 

Samtidigt behöver den nära vården utvecklas. Med detta menar vi den vård och det stöd som 

invånaren kan få i eller i närheten av sitt hem, och som minskar behovet av sjukhusbesök. 

Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon måste förbättras. Primärvården på 

landsbygden bör utvecklas genom fler filialer. Vi vill se äldremottagningar med vårdpersonal 

som är specialiserade på äldres sjukdomar och anpassade till äldres behov.  

 

De mest sköra äldre är en växande grupp som har stora behov av sjukvård. Sjukvården måste i 

större utsträckning utgå ifrån de mest sköra äldres förutsättningar.  

 

Många människor har i dag stor vana av att använda digitala lösningar, och förväntan på att 

vårdbesök ska kunna göras digitalt växer. Därför bör Region Kalmar län utveckla en digital 

hälsocentral med möjlighet till listning och som är tillgänglig dygnet runt. 

 

Även ambulansvården behöver utvecklas. Trots att Kalmar län delvis är glesbefolkat och har 

långa avstånd saknar regionen till skillnad från många andra regioner i Sverige tillgång till 

ambulanshelikopter. Detta måste ändras på. Vi vill också permanenta verksamheten med 

bedömningsbilar som ökar människors trygghet och gör att ambulanser kan användas mer 

effektivt.  

 

Cancersjukvården i Kalmar län både kan och behöver stärkas. Genom att etablera 

cancercentrum på Kalmar läns tre sjukhus kan regionen erbjuda patienterna en mer tillgänglig 

och jämlik cancervård, som dessutom blir mer samlad. På ett cancercentrum bedrivs bland annat 

vård och omsorg, cancerrehabilitering, palliativ vård men också forskning. 

 

Många människor som har drabbats av sjukdom behöver hjälp och stöd för att i största möjliga 

utsträckning komma tillbaka till det liv de hade innan sjukdomen slog till. Vi vill öka 

möjligheterna till rehabilitering för exempelvis cancer- och covidpatienter.  
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För att Kalmar län ska kunna bibehålla välfärden utanför de större tätorterna måste även 

landsbygdsinvånarna erbjudas god och nära vård. Därför måste det under 2023 etableras minst 

en ny vårdenhet utanför någon av kommunkärnorna. 

 

Vi vill förstärka arbetet mot ensamhet bland äldre genom att Regionen kommer överens med 

ideella föreningar och organisationer om att ta ansvar för sociala aktiviteter. Vi tror att sådan 

“social aktivitet på recept” skulle vara en viktig insats för att bryta ensamheten. 

 

Långa vårdköer har länge varit en utmaning för regionen. Därför vill vi inrätta en generalplan 

för tillgänglighet. Med generalplan avser vi en tydlig och transparent plan för hur vårdköerna 

ska minska, månad för månad. Verksamheterna är fria att utifrån generalplanens delmål arbeta 

med de metoder som de själva bedömer mest lämpliga för att nå målen. Medborgarna ska lätt 

kunna följa hur arbetet är tänkt att fortgå och hur det lyckas. 

 

Uteblivna läkarbesök, operationer och sjukvårdande behandlingar leder bland annat till ökande 

kostnader och växande vårdköer. Det är därför rimligt att ett uteblivet besök debiteras högre än 

i dag. 

 

Enligt patientlagen har vårdgivaren en skyldighet att informera patienter om de rättigheter de 

har, bland annat när det gäller möjligheten att söka vård utanför den egna hemregionen. För att 

patienten ska ha realistiska förutsättningar att använda denna rättighet krävs att information 

görs tillgänglig. 

 

Västerviks sjukhus har stängt ner den palliativa enheten för vård av svårt sjuka patienter i livets 

slutskede. Detta på grund av personalbrist och väntan på att ny personal ska rekryteras. Nu 

krävs det att regionen prioriterar lönefrågan och ser över en lönesatsning på sjuksköterskor. 

 

Vi yrkar att  

• Regionen öppnar nya vårdplatser 

• Det riktade statliga bidraget för fler vårdplatser används för avsett ändamål 

• Regionfullmäktige beslutar om en målsättning för hur många listade patienter varje 

läkare ska ansvara för 

• Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon stärks och att tidbokning möjliggörs  

• Förutsättningarna för att inrätta äldremottagningar i primärvården utreds och minst en 

hälsocentral i vårdvalet ges möjlighet att bli en äldremottagning 

• Regionen utvecklar en digital hälsocentral som är tillgänglig dygnet runt  

• Regionen startar upp verksamhet med bedömningsbilar 

• Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans 

med övriga regioner i sjukvårdsregionen  

• Cancercentrum inrättas på länets tre sjukhus  

• Regionen satsar på cancerrehabilitering och covidrehabilitering  

• Det under 2023 etableras minst en ny vårdenhet utanför någon av kommunkärnorna 

• Samverkan mellan regionen och civilsamhället stärks genom ett 

civilsamhälleskontrakt för social aktivitet på recept 

• En generalplan för tillgänglighet utarbetas 

• Regionen höjer avgifterna för uteblivna sjukvårdsbesök 

• Informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare vårdköer förbättras 
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Kapitel 4. Barn och ungas hälsa  
 

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är mycket oroväckande. God tillgänglighet, 

tidiga insatser och tydliga vägar till stöd är avgörande. Genom att erbjuda fler aktörer inom 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kan tillgängligheten öka och köerna minska. Därför bör 

BUP bli en del av vårdvalet. Men även en större del av de neuropsykiatriska utredningarna bör 

göras av privata aktörer för att öka tillgängligheten. 

 

Att söka nya och effektiva metoder ökar chansen att nå målet att fler barn och unga ska få hjälp 

i tid. Om Region Kalmar län inför tjänsten ”En väg in” kan barn och unga komma i kontakt 

med sjukvårdsrådgivare, antingen via telefon eller digitalt, för att få stöttning. 

 

Vi yrkar att  

• Valfrihet i barn- och ungdomspsykiatrin skapas genom att göra BUP till en del av 

vårdvalet  

• Regionen ökar tillgängligheten genom att upphandla en större andel av de 

neuropsykiatriska utredningarna och annan vård som är i behov av upphandling 

• En väg in för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt inrättas och att den ligger 

under barn- och ungdomshälsan  
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Kapitel 5. Medarbetarna  
 

Det finns ingen sjukvård utan medarbetarna. Ska Region Kalmar län klara sitt uppdrag krävs 

att medarbetare trivs, stannar kvar och gör karriär inom regionens verksamheter. Det växande 

beroendet av inhyrd personal är ett tydligt tecken på att personalpolitiken under lång tid har 

brustit. Vi anser att hela organisationen måste vidta kraftfulla åtgärder och reformera sättet att 

arbeta. Därför vill vi sätta samman en personalkriskommission som kan utvärdera situationen 

och arbetet hittills och som kan ta vara på och implementera goda exempel från de arbetsplatser 

som fungerar bra.  

 

För att en arbetsplats ska fungera bra måste medarbetarna få rätt förutsättningar att utföra sitt 

uppdrag. Underbemanning leder till ökad belastning och ökat beroende av tillfälliga lösningar, 

till exempel hyrbemanning. Därför måste en översyn av grundbemanningen genomföras. 

 

Arbetet med att sänka kostnaderna för inhyrd personal måste intensifieras. Därför bör 

regionstyrelsen under den period budgeten avser, arbeta med effektiviseringar och möjliga 

besparingar. En av målsättningarna ska vara att kostnaderna för hyrbemanning inte överstiger 

2 procent av den totala personalkostnaden. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill se en satsning på särskilt yrkesskickliga 

sjuksköterskor. Särskilt yrkesskicklig är den som med sin erfarenhet och kompetens på ett 

alldeles speciellt vis bidrar till verksamheten, som kan handleda nya medarbetare och som 

utmärker sig genom sin praktiska kunskap.  

 

För att Region Kalmar län ska bli en mer attraktiv arbetsgivare vill vi i ett pilotprojekt införa 

arbetstidsförkortning. I dag är det allt färre som vill jobba i de tyngre 24-7-verksamheterna som 

till exempel på akutmottagning. Med mer tid för återhämtning mellan passen kan i stället fler 

lockas att stanna kvar eller söka sig till denna viktiga verksamhet. Det måste också bli mer 

förmånligt att jobba obekväma arbetstider och möjligheten att höja Ob-tillägget bör därför ses 

över. 

 

Vi yrkar att  

• Det inrättas en personalkriskommission  

• Det görs en genomlysning av grundbemanningen och tillses att det finns rimliga 

förutsättningar att göra ett gott arbete  

• Det tydliggörs att kostnaderna för hyrbemanning under mandatperioden får uppgå till 

max 2 procent av de totala personalkostnaderna  

• Det görs en riktad lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor och att 

lönespridningen ökar 

• Det startas ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom akutsjukvården  

• Regionen ser över möjligheten att höja Ob-tillägget 
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Kapitel 6. Trafik  
 

Välfungerande infrastruktur och kollektivtrafik skapar frihet och välstånd. Kalmar län har länge 

blivit styvmoderligt behandlat när det gäller statliga pengar till upprustning av infrastrukturen. 

Detta måste det bli ändring på. Resandet i kollektivtrafiken behöver stimuleras genom en tydlig 

prissignal som gör det attraktivt att resa när det är lågtrafik.  

 

Den nya regeringens kursändring inom infrastrukturpolitiken innebär en omprioritering från 

nya och resursslukande järnvägsspår för höghastighetståg, till satsningar på befintlig 

infrastruktur. Det ger ökade möjligheter till satsningar i länet. Men för att få till nödvändiga 

upprustningar av vägar och järnvägar i länet, måste regionen ta ansvar för ett tidigt och 

samordnat påverkansarbete riktat direkt mot regeringsmakten som fattar de avgörande besluten 

om fördelningen av resurser i landet. 

 

Människor som använder färdtjänst är i dag i stort hänvisade till att bara resa inom den kommun 

där de bor. Detta anser vi är orimligt. Den som har rätt till färdtjänst ska kunna resa inom hela 

länet.  

 

Även när det gäller sjukresor råder stor ojämlikhet. Sjukresor är till för personer som av 

medicinska skäl behöver transport med specialfordon. Regelverket för dessa resor måste formas 

så det tar hänsyn till den enskildes situation och behov. 

 

Vi yrkar att  

• Region Kalmar län verkar för ett Kalmarlänspaket inom infrastrukturen för att komma 

ifatt efter alla år av eftersatta investeringar  

• Det införs tidsdifferentierade biljettpriser i kollektivtrafiken genom att priset sänks 

med 15 procent på icke-rusningstider  

• Det införs länsfärdtjänst  

• En väntetidsgaranti för sjukresor införs 
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Kapitel 7. Näringsliv och landsbygd  
 

Näringslivet är på många sätt grunden för en framgångsrik verksamhet inom Region Kalmar 

län. Ett dynamiskt näringsliv skapar jobb som i sin tur ger skatteintäkter. Arbete bidrar till hälsa 

och förebygger ohälsa. Region Kalmar län har i sin tur ansvar för regional utveckling, där 

näringsliv och kultur är viktiga delar. Vi vill höja ambitionerna för ett rikare län. 

 

En stabil elförsörjning på sikt är en grundförutsättning för näringslivet i länet. Den nya 

nationella energipolitiken ger också nya utvecklingsmöjligheter för ett kärnkrafts- och 

bioenergilän som Kalmar län. En förändring av det nationella energimålet och ökat fokus på 

fossilfri och planerbar elproduktion behöver få genomslag i regionala styrdokument. Regionen 

måste ta ett samordnande ansvar för att trygga länets elförsörjning och driva påverkansarbetet 

för utbyggd elproduktion i Kalmar län. 

 

Institutioner som får bidrag från regionen behöver avkrävas att hitta kostnader, se över 

möjligheter att öka sina intäkter och hitta samordningsvinster med andra kulturinstitutioner. 

Detta för att ge regionen möjligheter att ekonomiskt stötta fler aktörer och bidra till att kulturen 

görs mer tillgänglig i hela länet. Vi ser även positivt på samarbeten med näringslivet och 

kultursponsring som en del i detta, vilket regionen bör verka för ska ske i större omfattning. 

 

Kalmar län är en av Sveriges främsta turistdestinationer. Många av företagen i sektorn är dock 

små och saknar egna resurser för nationell marknadsföring. Vi vill att Regionen ska ta ett ökat 

ansvar för att marknadsföra länets besöksmål. 

 

Kommunal vuxenutbildning är också en viktig möjlighet för invånare att öka sina chanser till 

jobb. I dag är människor i praktiken begränsade till det komvuxutbud som finns i deras 

hemkommuner. Detta vill vi ändra på. Man ska kunna söka komvuxutbildning i alla länets 

kommuner. Genom att ta del av den utbildning som passar bäst, får man också störst chans att 

komma i arbete. 

 

Länet har länge haft en ekonomisk utveckling som släpar efter landet som helhet. Flera av 

kommunerna hamnar långt ner på listan när företagarna själva utvärderar företagsklimatet i 

länets kommuner. Därför är det viktigt att regionen tar ett större ansvar för ett förbättrat 

företagsklimat i hela länet. 

 

Folkhögskolorna är viktiga för länets utveckling och tillväxt genom att rusta människor till att 

söka jobb. Därför bör folkhögskolorna ges i uppdrag att i samverkan med samhället få till stånd 

fler yrkesutbildningar inom bristyrken i länet samt genomföra fler uppdragsutbildningar. 

Folkhögskolorna har också en viktig roll i integrationsarbetet. De som läser på folkhögskolorna 

ska komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier. 

 

Den allt snabbare digitaliseringen av samhället ger länet stora möjligheter. Men i dagsläget är 

inte bredbandet tillräckligt utbyggt på landsbygden, vilket innebär att länets 

landsbygdsinvånare har svårare att följa den digitala utvecklingen i samhället. För att kunna 

investera mer i bredbandsinfrastrukturen i länet måste regionen få ett ökat statligt stöd till 

bredbandsutbyggnad. 

 

Bristfällig mobiltäckning är ett påtagligt och grundläggande problem för många invånare och 

företag i länet. Utbyggnaden av mobilnätet går inte tillräckligt snabbt. Vi vill därför införa ett 
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regionalt stöd avsett för telefonoperatörer som påskyndar uppgraderingen samt utbyggnationen 

av mobilnätverket och därmed förbättringen av mobiltäckningen i länets glesbygd. 

 

Vi yrkar att  

• Region Kalmar län inför tydliga mätbara mål för nationellt närproducerad mat  

• En energikommission inrättas med uppgift att tillförsäkra länets näringsliv tillförlitlig 

elförsörjning till rimliga kostnader  

• Alla mål rörande energiproduktion uppdateras i enlighet med ändringen av nationella 

målet för elproduktion från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt 

• Regionen sätter tydliga mål och krav på kulturverksamheter att öka inslaget av 

sponsring 

• Regionen ska ta ansvar för nationell marknadsföring vad gäller besöksnäringen i länet 

• Regionen tar initiativ till att ett avtal tas fram mellan länets kommuner som möjliggör 

för länsinvånarna att ta del av och söka komvuxutbildning i länets alla kommuner i de 

fall då utbildningen inte finns i hemkommunen 

• Regionen tar fram säkra, effektiva och tillförlitliga metoder för att mäta 

företagsklimatet i länet samt i samverkan med kommunerna arbetar för ett förbättrat 

företagsklimat 

• Regionen ger folkhögskolorna i uppdrag att ta fram fler yrkesutbildningar inom 

bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar  

• Det i dialog med PTS införs ett regionalt stöd avsett för telefonoperatörer med syfte att 

påskynda uppgraderingen samt utbyggnationen av mobilnätet i länets glesbygd 
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Kapitel 8. Sammanställning budgetplan 
 

Satsningar i mkr   

Personal/Särskilt yrkesskickliga 20  

Arbetstidsförkortning projekt  2  

BUP NP-utredningar och vårdval 6  

Länsfärdtjänst   7  

Ambulanshelikopter   10  

Bedömningsbilar  1  

Närvårdsplatser  10  

Äldremottagningar  2  

Satsning läkare primärvården 12  

1177   2  

Digital hälsocentral  3,4  

Cancercentrum inkl. rehabilitering 2  

Tillväxt och besöksnäring  2  

Energikommission  0,5  

Utbyggnation mobilnät  1 

   

   Summa: 80,9  

 

 

Besparingar i mkr   

Effektivisering  4,9  

Tidsdifferentierade biljettpriser 24  

Digitala möten  4  

Reklam länstrafiken  7  

Uteblivna besök   3  

Minskad hyrbemanning  20  

Självfinansieringsgrad 47% 18  

   

   Summa: 80,9  
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Kapitel 9. Bilaga 
 

Tilläggsyrkanden på Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv – Regionplan 2023 - 

2025 

 

5.1 Hälsa och välbefinnande 

1. Samverkan mellan regionen och civilsamhället stärks genom ett 

civilsamhälleskontrakt för social aktivitet på recept 

 

6.0 Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 

2. En energikommission inrättas med uppgift att tillförsäkra länets näringsliv tillförlitlig 

elförsörjning till rimliga kostnader  

 

6.1 Kompetensförsörjning i Kalmar län 

3. Regionen tar initiativ till att ett avtal tas fram mellan länets kommuner som möjliggör 

för länsinvånarna att ta del av och söka komvuxutbildning i länets alla kommuner i de 

fall då utbildningen inte finns i hemkommunen 

4. Regionen ger folkhögskolorna i uppdrag att ta fram fler yrkesutbildningar inom 

bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar  

 

6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse 

5. Regionen ska ta ansvar för nationell marknadsföring vad gäller besöksnäringen i länet 

6. Regionen tar fram säkra, effektiva och tillförlitliga metoder för att mäta 

företagsklimatet i länet samt i samverkan med kommunerna arbetar för ett förbättrat 

företagsklimat 

 

6.4 En levande landsbygd 

7. Det i dialog med PTS införs ett regionalt stöd avsett för telefonoperatörer med syfte att 

påskynda uppgraderingen samt utbyggnationen av mobilnätet i länets glesbygd 

 

6.5 Infrastruktur och kommunikationer 

8. Region Kalmar län verkar för ett Kalmarlänspaket inom infrastrukturen för att komma 

ifatt efter alla år av eftersatta investeringar  

 

6.6 Kollektivtrafik 

9. Det införs länsfärdtjänst  

10. En väntetidsgaranti för sjukresor införs 

 

6.7 Grön omställning 

11. Alla mål rörande energiproduktion uppdateras i enlighet med ändringen av nationella 

målet för elproduktion från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt 

12. Region Kalmar län inför tydliga mätbara mål för nationellt närproducerad mat 

 

6.8 Kultur i hela länet 

13. Regionen sätter tydliga mål och krav på kulturverksamheter att öka inslaget av 

sponsring 

 

7.1 Person-, familjecentrerade och nära arbetssätt 

14. Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans 

med övriga regioner i sjukvårdsregionen  
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15. Det under 2023 etableras minst en ny vårdenhet utanför någon av kommunkärnorna 

16. Förutsättningarna för att inrätta äldremottagningar i primärvården utreds och minst en 

hälsocentral i vårdvalet ges möjlighet att bli en äldremottagning 

17. Regionen satsar på cancerrehabilitering och covidrehabilitering 

18. Regionfullmäktige beslutar om en målsättning för hur många listade patienter varje 

läkare ska ansvara för 

19. Regionen startar upp verksamhet med bedömningsbilar 

 

7.2 Hälsa för barn och unga 

20. Valfrihet i barn- och ungdomspsykiatrin skapas genom att göra BUP till en del av 

vårdvalet  

21. En väg in för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt inrättas och att den ligger 

under barn- och ungdomshälsan  

 

7.3 En tillgänglig vård 

22. Regionen öppnar nya vårdplatser 

23. Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon stärks och att tidbokning möjliggörs  

24. Regionen utvecklar en digital hälsocentral som är tillgänglig dygnet runt  

25. En generalplan för tillgänglighet utarbetas 

26. Regionen ökar tillgängligheten genom att upphandla en större andel av de 

neuropsykiatriska utredningarna och annan vård som är i behov av upphandling 

27. Informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare vårdköer förbättras 

28. Det riktade statliga bidraget för fler vårdplatser används för avsett ändamål 

 

7.5 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård 

29. Cancercentrum inrättas på länets tre sjukhus  

 

8.0 Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser 

30. Det görs en genomlysning av grundbemanningen och tillses att det finns rimliga 

förutsättningar att göra ett gott arbete  

 

8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

31. Det tydliggörs att kostnaderna för hyrbemanning under mandatperioden får uppgå till 

max 2 procent av de totala personalkostnaderna  

 

8.2 Utveckla och behålla medarbetare 

32. Det görs en riktad lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor och att 

lönespridningen ökar 

33. Regionen ser över möjligheten att höja Ob-tillägget 

34. Regiondirektören ges i uppdrag att stegvis överföra kostnaderna för hyrbemanning till 

insatser på den egna personalen och arbetsmiljön 

35. Det inrättas en personalkriskommission  

36. Det startas ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom akutsjukvården  

 

9.1 God ekonomisk hushållning 

37. Det görs en genomlysning av ekonomin i syfte att kunna göra nödvändiga satsningar 

och rusta regionen för framtida kriser 

38. Ett kunskapsunderlag för utvecklad ekonomistyrning tas fram 

39. Digitala lösningar i större utsträckning upphandlas 
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40. Regionstyrelsen arbetar med effektiviseringar och möjliga besparingar, samt vidtar 

åtgärder för att nå tvåprocentsmålet för hyrbemanning 

41. Målsättningen för kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska vara minst 50 procent 

under mandatperioden 

42. Införa reklam på bussar och tåg 

43. Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för ett nytt och förändrat arbetssätt 

där digitaliseringens möjligheter nyttjas och där samverkan mellan vårdens olika 

aktörer sker i syfte att möjliggöra ekonomi i balans 

44. Regionen höjer avgifterna för uteblivna sjukvårdsbesök 

45. Att nedanstående satsningar och besparingar adderas till ekonomikapitlet 

 

Satsningar i mkr   

Personal/Särskilt yrkesskickliga  20  

Arbetstidsförkortning projekt   2  

BUP NP-utredningar och vårdval 6  

Länsfärdtjänst    7  

Ambulanshelikopter   10  

Bedömningsbilar   1  

Närvårdsplatser   10  

Äldremottagningar   2  

Satsning läkare primärvården  12  

1177    2  

Digital hälsocentral   3,4  

Cancercentrum inkl. rehabilitering 2  

Tillväxt och besöksnäring  2  

Energikommission   0,5 

Utbyggnation mobilnät  1  

   

    Summa: 80,9  

 

 

Besparingar i mkr   

Effektivisering   4,9  

Tidsdifferentierade biljettpriser  24  

Digitala möten   4  

Reklam länstrafiken  7  

Uteblivna besök    3  

Minskad hyrbemanning  20  

Självfinansieringsgrad 47%  18  

 

    Summa: 80,9 

 

9.5 Förändringar i priser och avgifter 

46. Det införs tidsdifferentierade biljettpriser i kollektivtrafiken genom att priset sänks 

med 15 procent på icke-rusningstider  
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SAMMANFATTNING 
Sverigedemokraternas ledstjärna är att varje skattekrona ska användas för att tillförsäkra med-
borgarna bästa möjliga sjukvård och service. Detta kräver att man har modet och kraften att 
göra de prioriteringar som är nödvändiga. Ett mod som Sverigedemokraterna har men som nu-
varande styre i regionen har visat sig sakna. 

Region Kalmar län är i en mycket svår ekonomisk situation. År efter år har sjukvården i reg-
ionen gått med stora underskott. Kostnaden för inhyrd sjukvårdspersonal är fortsatt rekordhög 
och målet om oberoende av hyrpersonal har den sittande regionmajoriteten misslyckats full-
ständigt med att nå. Hade styret tagit arbetet med att sänka kostnaden för hyrpersonal på 
större allvar så hade höjda kostnader orsakade av yttre faktorer såsom energikris och inflation 
varit lättare att parera nu. 

Förutom de höga kostnaderna minskar det omfattande användandet av hyrpersonal trygg-
heten för medborgarna och många tvingas ofta träffa en ny läkare vid varje besök. Sverigede-
mokraterna vill därför att Region Kalmar län under kommande mandatperiod inför patientan-
svarig läkare, som tar det medicinska helhetsansvaret. Detta stärker kontinuiteten, säkerheten 
och tryggheten för patienten. 

En annan viktig faktor för både en god och patientsäker sjukvård med hög tillgänglighet och för 
sänkta hyrpersonalkostnader är att Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
både förmår att rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Vi satsar under 
treårsperioden hela 165 mnkr mer än majoriteten för att förbättra löner, arbetsvillkor och ar-
betsmiljö för sjukvårdens medarbetare. 

Många äldre får inte den tandvård de behöver då kostnaden blir för svår att bära. För att bidra 
till att avhjälpa missförhållandet har Sverigedemokraterna i det s.k. Tidöavtalet kommit överens 
med regeringspartierna M, KD och L om att utreda hur tandvårdens högkostnadsskydd kan 
stärkas för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. I väntan på denna utredning avsätter 
Sverigedemokraterna 18 mnkr årligen för fri eller rabatterad tandvård för äldre. 

En viktig del av Tidöavtalet är att den sedan länge pågående raseringen av Sveriges en gång 
närmast perfekta elsystem äntligen kan stoppas och istället återuppbyggas. För Kalmar län be-
tyder det på sikt lägre och mer stabila elpriser, vilket är mycket viktigt för konsumenterna, men 
helt avgörande för näringslivet, vilka skapar vår välfärds grundstomme. Vi föreslår ett antal reg-
ionala åtgärder för att snabbt kunna få fram mer planerbar toppeffekt i länet. 

För att frigöra resurser till våra satsningar lägger vi stora besparings- och effektiviseringsåtgär-
der för de närmaste tre åren om sammanlagt 523 mnkr. Hit hör en kraftig effektivisering av den 
under det senaste decenniet våldsamt svällande icke-vårdnära byråkratin. Byråkratiseringen 
fortsätter tyvärr år efter år, på bekostnad av det vårdnära arbetet. 

Vidare föreslår vi en demokratisering av den offentligfinansierade kulturen och värnande om 
kulturarvet. Det offentliga stödet till kulturen ska i högre grad än idag riktas mot sådan kultur 
som medborgarna verkligen efterfrågar. Har man ett utbud som tilltalar och intresserar ett 
större antal medborgare så ökar också möjligheten att stå på egna ben. 

En samlad bild av alla våra satsningar och omprioriteringar finns i tabellen på nästa sida. 
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Våra satsningar och omprioriteringar 
 

 
 

År 2023 utgår från att skattesatsen fastställs till oförändrade 11,86 öre per skattekrona. 

 

2022-10-26 

För Sverigedemokraternas regiongrupp i Kalmar län 

 

Martin Kirchberg  Bo Karlsson 

 

Claus Zaar   Petra Gustafsson  

Våra satsningar och omprioriteringar
2023 2024 2025

Satsningar
Höjd säkerhet vid sjukhusen 5 5 5

Ökad satsning på hemsjukhuset 12 20 20

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för vårdpersonalen 20 25 30

Särskilda lönesatsningar 30 30 30

Omställning av vårdutbildade som har andra tjänster 0 10 20

Ytterligare medel till barn- och ungdomspsykiatrin 5 5 5

Nya utbildningsplatser för sjuksköterskestudenter 4 8 8

Handledarpeng för förstärkning av verksamhetsförlagd utbildning 6 6 6

Fri parkering i samband med planerade vårdbesök 4 4 4

Utökad undersökning av bröstcancer med MR-kamera 5 5 5

Rabatt på tandvård från 80 år och helt avgiftsfri från 85 år 18 18 18

Levandegöra kulturarvet för att stärka svensk samhörighet 5 5 5

Stärka lokala livsmedelsproducenter genom ökade lokala inköp 1 2 2

Summa 115 143 158

Omprioriteringar
Sjukvård istället för byråkrati -60 -115 -135

Återställ 2021 års personalstat för handläggare och chefer -20 -40 -40

Minskad generell besparing 10,8 10,8 10,8

Demokratisering av kulturen och nödvändig prioritering av sjukvården -18,1 -18,1 -18,1

Bibehållen ram och även besparing för bildning -2,0 -2,0 -2,0

Bibehållen ram och även besparing för kultur -3,4 -3,4 -3,4

Sänkta politikerarvoden -8,7 -8,7 -8,7

Översyn av konsultkostnader -4 -4 -4

Stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning -6 -6 -6

Högre avgift om man uteblir från bokat vårdbesök -3 -3 -3

Översyn av utbildningskostnader - utbildning ska ge vårdnytta -3 -3 -3

Slopat stöd till islamistiska organisationer (Ibn Rushd) -0,25 -0,25 -0,25

Summa -118 -193 -213
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MEDBORGARNAS VÅRD OCH HÄLSA 
Sjukvården i Kalmar län befinner sig idag i en svår kris. Majoritetens oförmåga att lösa den allt 
mer alarmerande personalsituationen riskerar att orsaka att vi inte längre kan upprätthålla en 
god och patientsäker vård. Därför måste nu målet att lösa personalkrisen i sjukvården gå före 
allt annat. Det innebär att ytterligare resurser måste tillföras för att förbättra rekryteringen till 
sjukvårdsyrkena. Detta ska ske genom satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö och 
ökning av antalet utbildningsplatser för sjuksköterskestudenter (se nedan s. 18-21). Parallellt 
med detta ska resurser frigöras genom fler åtgärder som minskar beroendet av och kostnaden 
för dyr inhyrd personal inom hela sjukvården. I nästa steg ska de resurser som frigjorts genom 
att minska beroendet av hyrbolag användas för att ytterligare förstärka sjukvårdens resurser, 
både med fasta läkare vid alla länets hälsocentraler och fast anställda sjuksköterskor vid vår tre 
sjukhus. Ska vi ha en möjlighet att uppnå allt detta, måste vi börja nu.  

Sverigedemokraternas vision av en god sjukvård är en sjukvård där ett helhetsansvar tas för att 
det är patientens behov som styr. Detta innebär att ansvar tas för att patienten och 
medborgaren har en fast läkarkontakt att vända sig till, att man inte behöver återkomma för 
varje ny undersökning och att man inte bollas mellan olika huvudmän. Den vårdsökandes 
delaktighet i den egna vården är avgörande.  

Medborgarna, i många fall äldre och sköra, ska alltid kunna förlita sig på att det finns en läkare 
på nära håll, som känner patienten och är tillgänglig för patienten, på mottagningen, i 
hemmet, eller med ett samtal på bildskärm. Det är läkaren och sjuksköterskan i primärvården 
som ska ha den samordnande rollen, både i förhållande till kommun och till specialistvård. På 
så sätt undviks onödiga resor till och från sjukhus och att patienten måste återkomma för varje 
ny undersökning. I denna vision går det läkande arbetet, tryggheten och tilliten hand i hand, 
patienten och sjukvårdspersonen känner varandra och arbetar sig tillsammans fram mot 
läkning och hälsa.   

Patientansvarig läkare ger medborgaren trygg och säker vård 
I Region Kalmar län är det idag endast 43,5 % av patienterna i hemsjukvården som har en fast, 
kontinuerlig läkarkontakt, definierat som andel patienter inom sjukvården som haft 3 eller flera 
besök i primärvården under 1 år som varit hos patientens fasta läkarkontakt. För övriga 
patienter är detta kontinuitetsmått 25 %. Att hela tiden konfronteras med nya läkare leder till att 
känslan av otrygghet ökar för många människor. Att varje gång behöva relatera sin 
sjukdomsbild för en ny läkare innebär också en tidsspillan, både för sjukvården och för den 
enskilde patienten.  

Den låga graden av kontinuitet för patienterna inger oro. Sverigedemokraterna vill därför att 
Region Kalmar län under kommande mandatperiod inför patientansvarig läkare (PAL). En 
patientansvarig läkare, som tar det medicinska helhetsansvaret och är ”spindeln i nätet”, 
stärker kontinuiteten, säkerheten och tryggheten för patienten. Systemet ger också bättre 
arbetsmiljö, eftersom den ökade kontinuiteten kombineras med ett tydligare ansvar. Därmed 
underlättas både samverkan och teamarbete mellan olika aktörer inom sjukvården. 
Läkarförbundet förordar idag att patientansvarig läkare ska (åter)införas generellt. 
Läkarföreningar och specialistföreningar anser att användningen av patientansvarig läkare, 
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som är insatt i sjukdomshistoria och behandling, underlättar vårdkontakterna och minskar 
andelen onödiga sjukvårdskontakter.  

Den patientansvarige läkaren i primärvården är den som ska ha det kontinuerliga ansvaret för 
patienten. Det är också denne som har kontakten med den kommunala hemsjukvården. Vid 
specifika behandlingar och sjukhusvård ska det finnas en patientansvarig specialistläkare, som 
har kontinuerlig kontakt med PAL i primärvården. Vid införandet av patientansvarig läkare ska 
särskilt de patientgrupper prioriteras som specialistföreningar och andra läkarföreningar är 
ense om har det största behovet av PAL: kroniskt sjuka, sköra äldre, multisjuka, patienter med 
komplicerade sjukdomstillstånd och/eller långvarig sjukvårdskontakt, patienter under 
behandling eller utredning, cancerpatienter och patienter vid sluten eller specialiserad 
vårdinrättning som behöver uppföljning.  

Möjligheten att införa patientansvarig läkare i Region Kalmar län är beroende av att vi lyckas 
begränsa beroendet av hyrläkare till ett minimum (se nedan s. 18-21). Det kräver också att 
läkarna får mer tid för patienterna. Det är därför viktigt att minska den tid läkarna idag 
använder för pappersarbete, som istället kan skötas av medicinska sekreterare.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Patientansvarig läkare ska under mandatperioden genomföras i Region Kalmar län, 
med första prioritet på multisjuka och kroniskt sjuka, men även övriga patienter 
med allvarliga sjukdomstillstånd. 

Hemsjukhuset över hela länet  
Ytterligare en förutsättning för en god och patientsäker sjukvård är att primärvården runtom i 
vårt län fungerar så, att läkarna vid hälsocentralerna alltid finns tillgängliga även för hembesök. 
Regionen ska därför påskynda genomförandet av det så kallade Hemsjukhuset, även benämnt 
Borgholmsmodellen, över hela länet. Detta innebär att alla patienter som befinner sig i den 
kommunala hemsjukvården ska erbjudas en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som 
kontinuerligt ska ha ansvar för varje enskild patient. Läkaren ska följa patienten genom alla 
steg i vården och vid behov görs hembesök. Medborgaren ska i största möjliga utsträckning 
vårdas i sin hemmiljö.  

Detta arbetssätt innebär att patienterna i högre grad kan slippa onödiga sjukresor eller att 
läggas in på sjukhus. Det innebär också att sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning finns 
tillgänglig för dem som är i störst behov av vård. Förutom den självklara vinsten för patienten i 
form av bättre och tryggare sjukvård och en förbättrad hälsa, ger det över tid färre 
sjukhusbesök och en mindre belastning på i synnerhet sjukhusvården. Detta leder också till 
lägre kostnad per vårdtillfälle, vilket i sin tur ger resurser till andra nödvändiga satsningar inom 
hälso- och sjukvården. Detta exemplifieras av analyser, som visar att ett läkarbesök på sjukhus, 
för gruppen äldre sköra patienter, ger flera gånger högre sjukvårdskostnad totalt än ett 
primärvårdsbesök.  

Arbetssättet med Hemsjukhuset kräver, i synnerhet initialt, extra resurser. Det S-ledda styret i 
Region Kalmar län har hittills inte varit villigt att skjuta till de resurser som krävs och därför går 
fortfarande arbetet med en utbyggnad av en god och nära vård över hela länet trögt och 
långsamt. Sverigedemokraterna satsar 12 mnkr första året och därefter 20 mnkr per år för att 
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accelerera arbetet med ett införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets 
hälsocentraler. 

Sverigedemokraterna föreslår  

• 12 mnkr anslås första året, och därefter 20 mnkr per år för att för att accelerera 
arbetet med ett införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets 
hälsocentraler. 

Primärvårdens resurser ska användas bättre  
För att nå båda dessa målet med fast läkarkontakt och fast anställda läkare i primärvården, 
krävs att primärvårdens resurser disponeras bättre än idag. Till det viktigaste som måste göras 
hör att frigöra läkarnas tid, så att den i så hög grad som möjligt används till just patienterna. 
Idag använder läkarna i genomsnitt bara cirka en tredjedel av sin tid till direktkontakt med 
patienterna. Läkare ska vara läkare. De administrativa uppgifterna måste hållas på ett absolut 
minimum. Alla administrativa uppgifter som medicinska sekreterare kan utföra, ska också 
utföras av medicinska sekreterare. Lärdomarna från covid-19-pandemin ska också utnyttjas: 
Det handlar om att använda sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt, så att läkarnas tid 
med patienterna kan ökas. Hit hör det samarbete kring personalbemanningen som många 
hälsocentraler inledde under pandemin, i form av så kallade i tvilling- och trillingenheter. 
Hälsocentralerna ska bemannas jämnare med läkare och annan sjukvårdspersonal, så att det 
inte blir personalbrist på vissa hälsocentraler. Ett sätt att arbeta är satellitverksamhet, med 
läkare som har sin bas på sin egen hälsocentral, men i praktiken är stationerad på annan 
hälsocentral, där det idag är brist på läkare. 

Sverigedemokraterna föreslår  

• Primärvårdsdirektören får i uppdrag att utreda hur hälsocentralernas personella 
resurser kan samordnas och användas bättre, inkluderat möjligheten till 
satellitverksamhet.  

Återuppbygg tryggheten i samhället 
Sverige har under de senaste decennierna kommit att präglas av en alltmer tilltagande 
otrygghet. Samhället har förlorat kontrollen över den stigande brottsligheten. Vi ser ett hela 
tiden ökat antal utanförskapsområden, där kriminella gäng i allt högre grad styr människornas 
vardag. När etableringen av kriminella når en viss styrka får de till slut så stor makt att alla som 
bor på en viss plats tvingas att förhålla sig till dem. Dit rättsstaten inte når, blir den enskildes rätt 
till skydd och säkerhet istället en angelägenhet för olika självutnämnda aktörer. Det offentliga 
rummet ägs enligt polisen redan på 61 platser i vårt land av kriminella. Detta avspeglar sig 
också i den lavinartade ökningen av skjutningar runtom i Sverige. Den ökande brottsligheten 
drabbar i hög grad också företagen, som måste lägga allt större summor på att hantera rena 
säkerhetsproblem, förutom att den ökade hotbilden i sig själv har en hämmande inverkan på 
företagandet.  

Den negativa utvecklingen när det gäller ökad kriminalitet och ökad otrygghet är intimt 
förknippad med Sveriges misslyckade migrations- och integrationspolitik. BRÅ:s undersökning 
från 2021 visar också på ett starkt samband mellan vissa typer av brott och gärningsmännens 
etniska bakgrund. I hög grad är således den ökade brottsligheten och otryggheten i samhället 
ett importerat problem, vilket de beslutsfattare som stått och fortfarande står bakom de senaste 
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decenniernas ansvarslösa massinvandringspolitik ska hållas ansvariga för. Problemen har 
förvärrats av att Polisen har fått mycket otillräckliga resurser för att kunna möte de ökande 
problemen. Sverige har idag en polistäthet på lite drygt 200 poliser per 100 000 invånare, att 
jämföra med övriga EU, som i genomsnitt har 350 poliser per 100 000 invånare.  

Våldet har växt även i Kalmar län 

Även om vår eget län tidigare, i ett nationellt perspektiv, inte hört till de allra värst drabbade, 
äter sig den ökande brottsligheten och ökande otryggheten in alltmer även här. Kriminella 
gäng har de senaste åren börjat etablera sig i allt högre grad även i vårt län och vi har i år sett 
flera dödsskjutningar i Kalmar. Den år för år ökande brottsligheten blir tydligast om man jämför 
med hur det var förr: I de flesta kommuner i Kalmar län har t.ex. antalet anmälda fall av 
misshandel ökat kraftigt om man jämför femårsperioden 2017-2021 med 2001-2005. I Nybro, 
Emmaboda och Högsby handlar det om en fördubbling. Antalet anmälda våldtäkter har ökat 
kraftig i samtliga kommuner under samma period. I Kalmar, Emmaboda, Mönsterås och 
Högsby har antalet sex- till åttadubblats, i Nybro, Oskarshamn, Mörbylånga, Torsås, Västervik 
och Vimmerby tre- till fyrdubblats (Källa: BRÅ). Enskilda människor såväl som företag runtom i 
vårt län känner till följd av det ökande våldet och brottsligheten en allt större otrygghet och 
osäkerhet i sin vardag, som när t.ex. Nybro kommun placerar sig som åttonde sämsta 
kommun i hela landet i SKR:s trygghetsundersökning. 

Medarbetare och patienter har rätt att kunna känna sig trygga 

Det nya nationella styret, där Sverigedemokraterna ingår som största parti, har gjort tydligt att vi 
under denna mandatperiod kommer att få se en helt annan kriminalpolitik, med bl.a. kraftigt 
skärpta straff och förstärkta resurser till rättsapparat och polis. Detta hindrar dock inte att vi från 
Region Kalmar läns sida under tiden måste göra vad vi kan för att skydda våra medborgare 
och regionens medarbetare från att bli utsatta för brott.  

Många medarbetare har de senaste åren tvingats uppleva en allt större otrygghet på sin 
arbetsplats. Hot och våld mot sjukvårdens medarbetare har ökat år från år. Detta drabbar i 
synnerhet ambulanspersonal och medarbetarna på akutavdelningarna, som när en aggressiv 
besökare i våras slog sönder väntrummet till akuten vid Oskarshamns sjukhus. Även på 
vårdavdelningar har dock de senaste åren förekommit anmälningar om hot och våld. 
Medarbetare har sett det som nödvändigt att arrangera kurser i självförsvar, på sin fritid. 
Personal på Länssjukhusets akutmottagning har efterlyst en säkerhetsmottagning och 
ordningsvakter dygnet runt. Nationellt uppgav 2019 närmare en tredjedel av alla läkare att de 
utsatts för hot eller våld det senaste året. Det handlar då inte enbart om akuten, utan även 
inom psykiatrin och barnsjukvården. Inom primärvården förekommer det hot från missnöjda 
patienter mot läkare som skriver sjukintyg.  

Det är fullständigt oacceptabelt att de medarbetare som i sin dagliga gärning hjälper 
människor till liv och hälsa inte kan garanteras full trygghet i sitt arbete. Sverigedemokraterna 
har under flera år återkommande i vårt budgetförslag för Region Kalmar län krävt att 
säkerhetsklassade vårdplatser inrättas vid regionens tre sjukhus och att en handlingsplan ska 
upprättas för att möta de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården. Vi ser det 
som nödvändigt att nu ytterligare skärpa och konkretisera detta. Vi avsätter därför från och 
med 2023 20 mnkr för att inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid 
regionens tre sjukhus, för att personalen ska kunna arbeta i trygghet, utan risken att bli utsatta 
för våld. Vi vill se över rutinerna för användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid 
regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt samråd med personalen. Vi 
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avsätter från och med 2023 årligen 5 mnkr för att öka utrymmet för ökad närvaro av 
väktare/ordningsvakter. Vi ger också regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för att möta och förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården. Det är 
viktigt att en sådan handlingsplan blir ett kraftfullt verktyg för att möta den ökade hotbilden 
inom hela sjukvården, inkluderat problemen med personer som hotar enskilda medarbetare. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i uppdrag att utforma 
och inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid 
regionens tre sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i trygghet, utan risk att bli 
utsatta för våld från aggressiva patienter eller medföljande personer. 20 mnkr 
avsätts för detta i investeringsbudgeten.  

• Regionen gör en översyn av rutinerna för användningen av väktare och/eller 
ordningsvakter vid regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt 
samråd med personalen. Medel om 5 mnkr årligen ska avsättas från och med 
2023.  

• Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta och 
förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården. 

Sjukvården kan bli ännu bättre 

Digital omställning ska vara grundad i vetenskap och användas med förnuft 

Tillämpningen av digital teknik ska gå hand i hand med utvecklingen av nära vård och det 
förebyggande hälsoarbetet. 1177 är en viktig länk till sjukvården där medborgarna kan få 
rådgivning samt hålla sig informerade på regionens webbplats. Sverigedemokraterna i Region 
Kalmar län har tidigt lyft behovet av digitala lösningar som en del av 1177, t.ex. för att göra det 
enklare och snabbare att, med bibehållen patientsäkerhet, få råd om vårdnivå vid olika 
symtom. Det traditionella telefonuppringda 1177 kommer dock för lång tid framåt att ha en 
mycket viktig funktion att fylla. Det är därför avgörande att tillgängligheten är mycket god och 
att väntetiderna är korta. 

Den nytillträdda regeringen har genom Tidöavtalet visat att man tar digitaliseringen inom 
sjukvården på allvar där man vill se en enhetlig och gemensam digital infrastruktur för den 
svenska sjukvården som ersätter och kompletterar de 21 regionernas befintliga infrastruktur. 
Den digitala utvecklingen medför stora möjligheter att spara både patienters och vårdpersonals 
tid och att göra livet både lättare och tryggare för medborgarna. Digitala vårdbesök kan t.ex. 
minska antalet resor för patienten och därmed också ta bort orosmoment. Hemmonitorering 
kan, genom sin kontinuitet, öka patientsäkerheten och även medföra färre resor till och från 
hälsocentralen eller sjukhuset.  

Det är viktigt att omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt 
grundade. Det är också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den mänskliga 
direktkontakten tappas bort på vägen.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Region Kalmar län ska invänta regeringens förslag till en ny enhetlig och 
gemensam digital infrastruktur för den svenska sjukvården. Det är viktigt att 
omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt grundade. 
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Det är också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den mänskliga 
direktkontakten tappas bort på vägen. 

Avgiftsfri tandvård från 85 år och halv avgift från 80 år  

Tänderna ska ses som en del av kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att orsaka att hela 
kroppen blir sjuk. T.ex. kan tandköttsinflammationer leda till hjärt- och kärlsjukdomar, liksom 
dålig tandstatus kan leda till undernäring. Det är därför ett stort misslyckande och ett stort 
lidande för många äldre att de inte får den hjälp med sina tänder som de har rätt till. För äldre 
patienter finns olika stöd, men det saknas enkla sätt som äldre klarar av, för att få ekonomisk 
hjälp. Merparten av bidragen når inte de drabbade. Komplicerade ansökningar med 
dokumentation klarar många äldre inte av att fylla i. Många sköra äldre som bor hemma blir 
på så sätt utan de tandvårdsbidrag som de egentligen ska ha. 

För att bidra till att avhjälpa missförhållandet att många äldre inte får den tandvård de behöver 
har Sverigedemokraterna i det s.k. Tidöavtalet kommit överens med regeringspartierna M, KD 
och L om att utreda hur tandvårdens högkostnadsskydd kan stärkas för att mer efterlikna det 
som finns i övrig vård. 

I väntan på utredningen av högkostnadsskyddet, och därpå följande ändrade lagstiftning, 
avsätter Sverigedemokraterna 18 mnkr från och med 2023, för att införa avgiftsfri tandvård för 
personer från 85 år och uppåt och en rabatt på avgiften med 50 procent för personer från 80 
till 84 år. Förutom att förbättra de äldres tandhälsa och höja livskvaliteten, kan denna reform 
även leda till en avlastning i sjukvården.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• 18 mnkr avsätts för att från och med 2023 för att införa avgiftsfri tandvård för 
personer från 85 år och uppåt och en rabatt på avgiften med 50 procent för 
personer från 80 till 84 år. 

Akutgynekologisk vård i hela Kalmar län 

Möjligheten till akutgynekologisk mottagning är särskilt viktigt för kvinnor som är havande där 
det i dagsläget finns akut mottagningsverksamhet i Kalmar och Västervik. På specialistenheten 
i Oskarshamns sjukhus bedrivs gynekologisk mottagningsverksamhet och inom 
mödrahälsovården i Oskarshamn sker planerade läkarbesök, medan akutvård motsvarande 
den i Kalmar och Västervik saknas. 

Vid akuta behov måste patienten därför åka till Kalmar eller Västervik för att få vård. Eftersom 
vår region är avlångt innebär detta långa restider för invånare som bor i länets mitt med risk för 
kvinnors hälsa och onödigt lidande. Vi anser därför att regionen ska utreda förutsättningarna 
för att öppna en akutgynekologisk mottagning i Oskarshamn. 

Den brist som finns i många delar av vårt land på gynekologisk akutvård leder till oro och 
osäkerhet för många kvinnor som är havande. En väl utbyggd vård är viktig för att barnfamiljer 
och yngre människor ska vilja etablera sig i vår region, vilket i sin tur är avgörande om vi ska 
kunna vända trenden med en åldrande befolkning som ska försörjas av allt färre. 

Sverigedemokraterna anser att akutgynekologisk vård bör finnas tillgängligt i hela länet. Som 
det är nu så befinner sig mellandelen av länet i ett slags ingenmansland där tillgången till 
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akutgynekologisk vård inte är tillräcklig. Vi vill därför se till att det finns vård i hela länet för 
kvinnor som är i skyndsamt behov av gynekologisk vård. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Region Kalmar län utreder förutsättningarna för att öppna en akutgynekologisk 
mottagning i Oskarshamn. 

Översyn av förskrivning av läkemedel till äldre multisjuka  

Det faktum att varannan medborgare mellan 65 och 74 år har minst två kroniska sjukdomar 
medför komplexa behov. 4 av 5 som är över 85 år lider av kroniska sjukdomar. Många äldre 
har dessutom ett stort antal mediciner. Med ökad ålder följer fysiologiska förändringar som 
ökar risken för biverkningar med medicin. Detta ökar riskerna för att behandlingar ger mer 
skadeverkan än nytta. I samverkan med kommunerna ska därför regionen göra en översyn 
och utvärdering av förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• En översyn och utvärdering av förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka ska 
göras 

Se över nattfastan för äldre patienter 

För många äldre är måltiden en källa till glädje, men det är också vanligt att man ändrar sitt 
ätande och att kanske maten inte smakar. Det är mycket viktigt att äldre i sjukvården får 
individuell hjälp med nutrition, både inom slutenvården och genom samarbete med 
kommunerna. Ett annat problem är långa mellanrum från middag till frukost. När äldre har 10-
11 timmars nattfasta börjar kroppen ta energi från sig själv. Förtvining av muskler samt 
viktnedgång och orolig nattsömn drabbar äldre. Gott näringstillstånd behöver dessa patienter 
för att kunna förebygga sjukdom och ge mediciner bästa effekt. Brist på aptit försämrar 
immunförsvaret och leder till olika sjukdomar. Sverigedemokraterna vill att en översyn görs över 
vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid sjukhusen och att lämpliga åtgärder 
föreslås. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• En översyn ska göras över vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid 
sjukhusen och lämpliga åtgärder ska tas fram för att nattfastan aldrig överstiger 11 
timmar för denna grupp.  

Cancer väntar inte 

Cancer är en sjukdom som drabbar många äldre, men inte sällan också yngre. Det är en av de 
sjukdomar som skapar mest lidande, såväl fysiskt som psykiskt, både för den 
sjukdomsdrabbade själv och för de anhöriga. Cancerfallen behöver snabbare vård. Det är 
viktigt att kommunikationen mellan primärvård och specialister fungerar optimalt vid 
tillämpandet av de standardiserade vårdförloppen. Det är, både ur medicinsk och också 
mänsklig synpunkt, helt avgörande att behandlingen av en misstänkt cancer påbörjas snabbt. I 
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princip ska väntetid för behandling av misstänkt cancer anses som lång när den överstiger två 
veckor.  

Biverkningar som förekommer vid behandling av cancer är ibland oväntade för drabbade 
patienter. Det som framkommer efter behandling ska följas upp för att  patienter ska få bästa 
hjälp. 

Förbättrade möjligheter att tidigare upptäcka bröstcancer  

Sverigedemokraterna vill avsätta medel för en riktad satsning för kvinnors hälsa. Det finns här 
flera eftersatta områden, som behöver resursförstärkning.  

Ett eftersatt område gäller problemet att fyra av tio kvinnor har bröst som kallas täta. Det är då 
inte alltid som cancer upptäcks vid analys. Förhållandet mellan bindväv, körtelväv och fett gör 
att tumörer lätt kan gömma sig i vävnaden och på så sätt är svåra att upptäcka vid 
mammografi. Därtill har var tionde kvinna mycket tät bröstvävnad som medför att det är ännu 
svårare att upptäcka cancer i tidigt skede. Hos dessa kvinnor gäller ofta att mammografi inte 
räcker som metod för att upptäcka cancer. Det är därför viktigt att till exempel den MR-
utrustning som finns och som nu investeras i används till sin fulla potential, även för att 
upptäcka bröstcancer. Sverigedemokraterna avsätter från och med 2023 5 mnkr för förbättrade 
möjligheter att tidigare upptäcka bröstcancer. Det är också av stor vikt att påskynda 
installerandet av en mycket behövd 3-tesla-kamera även på Västerviks sjukhus.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Mammografin ska kompletteras med ytterligare typer av undersökningar, till 
exempel är det viktigt att den MR-utrustning som finns och som nu investeras i 
används till sin fulla potential, även för att upptäcka bröstcancer, till vilket ändamål 
från och med 2023 ska avsättas 5 mnkr.  

Psykiatri 

Sverigedemokraterna ser med stor oro på att psykisk ohälsa breder ut sig. Patienter och 
anhöriga ska känna trygghet i att de bemöts med respekt, att de hörs och att deras upplevelser 
tas på allvar, oavsett psykiskt tillstånd. 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga skall prioriteras och motverkas genom tydliga 
uppdragsbeskrivningar till ungdomsmottagningar och att samverkan sker med elevhälsan och 
andra aktörer för att underlätta vägen in till stöd och hjälp. Det är viktigt att en samlad bild 
skapas om ohälsa inträder. 

Den massiva invandringen av ensamkommande har inneburit att stora resurser har lagts på 
den gruppen inom BUP, vilket har inneburit att antalet vårdplatser inte räcker till och att barn- 
och ungdomspsykiatrin lider allt mer av långa väntetider. Det är dessutom skillnad på hur 
vården ser ut beroende på var i länet man bor. Barn och ungdomar under 18 år som behöver 
söka akutpsykiatrisk vård på jourtid i norra länet hamnar först på barnmedicin i Västervik. 
Därefter blir de hänvisade till Kalmar för vidare bedömning av en psykiatriker. Väl i Kalmar blir 
barnet med största sannolikhet inskrivet på slutenvårdsavdelningen. Detta anser vi inte är 
förenligt med en god vård. Dels för att transporttiden blir lång men också för att barnet inte 
alltid är i behov av slutenvård. Ibland utförs transporten dessutom av polisen vilket måste anses 
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som dåligt utnyttjande av polisresurser som ju redan är hårt ansträngda. Vi vill därför inrätta en 
barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvårdsplats i Västervik. 

Många immigranter som fått uppehållstillstånd visar symtom på posttraumatisk stress. Detta 
kommer att medföra att även vuxenpsykiatrin kommer att belastas hårdare, speciellt då antalet 
utbildade läkare inom posttraumatisk stress inte finns i tillräckligt antal. 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Äldre med 
psykisk ohälsa är dessutom ofta multisjuka, vilket ställer stora krav på geriatrisk kunskap inom 
primärvården samt inom psykiatrin. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Utökade resurser med 5 mnkr ska avsättas för barn- och ungdomspsykiatrin, i vilket 
ska innefattas inrättande av en barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvårdsplats i 
Västervik. 

Vården ska alltid vara patientsäker 

Region Kalmar läns medarbetare tar patientsäkerheten på stort allvar och mycket arbete 
genomförs kontinuerligt för att höja patientsäkerheten. Likväl återstår mycket att göra: i den 
senaste medarbetarenkäten instämde bara 20 % av de tillfrågade medarbetarna i hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen helt i att vi inte har problem med patientsäkerheten.  

Helhetsperspektivet i patientsäkerhetsarbetet är avgörande. Åtgärder som genomförs får inte 
utföras isolerat utan ska alltid ske samordnat. Resultat och ändringar i system och rutiner ska 
kommuniceras till alla berörda vårdenheter. Incidentrapportering får inte bli ett mål i sig själv 
utan ska leda till genomtänkta uppföljningar och åtgärdsprogram.  

Patientmedverkan i vård och behandling är en viktig del för ett framgångsrikt resultat ur ett 
säkerhetsperspektiv. Det är känt att de tydligaste förbättringarna i patientsäkerheten sker när 
patienten själv är med och informerar om det som han/hon upplever. Sjukvårdens 
förutsättningar att tillgodogöra sig patientens erfarenheter ska därför alltid säkerställas.  

Att minska beroendet av dyr hyrpersonal är även i hög grad en patientsäkerhetsfråga, då 
kontinuiteten med dyr hyrpersonal minskar, vilket medför ökad risk för misstag.  

Sverigedemokraterna föreslår  

• Det ska säkerställas att regionen har rutiner där alla analyser och åtgärdsprogram 
som tas fram som en följd av händelse- och incidentrapportering också 
kommuniceras ut och implementeras vid alla relevanta mottagningar och 
avdelningar.  

• Sjukvårdens förutsättningar att tillgodogöra sig patientens erfarenheter ska alltid 
säkerställas i patientsäkerhetsarbetet.   

Medborgarna ska alltid kunna förstå vårdpersonalens svenska 

Svenska språket är en viktig del av vårdsamtalet. Många äldre patienter upplever problem med 
att förstå vad vårdpersonal säger, vilket är helt oacceptabelt. Tolkning till fullgod svenska ska 
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erbjudas om en patient så önskar. Det får aldrig ske att en läkare eller annan vårdpersonal inte 
förstår, eller missförstår, vad en patient säger.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Den patient, som till följd av vårdpersonals bristande svenska, har svårt att förstå, 
ska, om patienten så önskar, alltid ha rätt till tolkning till fullgod svenska.  

Nej till iögonfallande religiösa symboler och religiöst betingad klädsel 

I mars 2017 slog EU-domstolen fast att arbetsgivare i Europa har rätt att ha klädkoder som 
innebär att personal inte får bära politiska, filosofiska eller religiösa symboler. Det gör att man 
idag kan förbjuda religiöst betingad klädsel, såsom slöjor, hos medarbetare då dessa är i 
tjänst. Domen är oerhört positiv eftersom även den offentliga sektorn nu har rätt att slippa att 
passivt stödja den oförsvarbara symbol för kvinnoförtryck som slöjan faktiskt innebär (och som 
flickor och kvinnor världen över varje dag kämpar för att slippa). 

För patienten är sjukvårdpersonalen just sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att personalen 
inte till patienten signalerar privata preferenser angående t.ex. religion, eller kulturell bakgrund, 
vilket i mötet med patienten är irrelevant. Ingen personal i regionen ska i sitt arbete därför bära 
iögonfallande religiösa symboler eller religiöst betingade kläder. Både patientsäkerhet och 
jämlikhet kräver neutrala och praktiska arbetskläder för hela professionen. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Ingen personal i regionen ska i sitt arbete bära iögonfallande religiösa symboler 
eller religiöst betingade kläder.  

Sjukvårdens ansvar vid en allvarlig kris eller krig 

Under lång tid skrotade såväl socialistiska som borgerliga regeringar bit för bit både Sveriges 
totalförsvar och krisberedskap, tills mycket lite återstod. Vi Sverigedemokrater har allt sedan 
vårt inträde i Sveriges riksdag motsatt oss detta hasardspel med svenska medborgares liv. 
Covid-19-pandemin, och nu Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har lett till ett häftigt 
uppvaknande hos flera av de partier som tidigare orsakat nedmonteringen av vårt försvar och 
vår beredskap.  

Nu pågår ett intensivt arbete nationellt för att återuppbygga Sveriges krigs- och krisberedskap, 
liksom vårt totalförsvar. Sverigedemokraterna fungerar i den nya regeringen som pådrivande 
garant för att detta också genomförs. Det kommer dock att ta lång tid och kräva stora resurser 
att återuppbygga vad som förötts. Det kräver också att ansvariga regionala myndigheter tar sitt 
fulla ansvar: även om den nationella samordningen och utformningen av den förstärkta kris- 
och krigsberedskapen ännu inte är färdig, så förändrar inte detta att det är regionerna som är 
ansvariga för att det finns resurser nog att möta de ökade krav som kommer att ställas.  

I delbetänkandet till SOU 2020:23, ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till 
försvarspolitisk inriktning”, framhålls bland annat att sjukvårdens koncentration av resurser till 
en plats skapar sårbarheter vid allvarliga händelser i fredstid och i krigstid. Utredningen 
bedömer att sjukvårdens organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån 
förutsättningen att viss traumavård behöver kunna bedrivas på merparten av alla akutsjukhus. I 
delbetänkandet SOU 2021:19, En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, och 
i SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, framhålls att 
personalsituationen i dagens sjukvård gör att läget, t.ex. i intensivsjukvården, blir mycket 
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ansträngt vid en kris och att förmågan att mobilisera resurser bara kan utgå från en god 
grundbemanning och stärkt personalförsörjning.  

Detta understryker ytterligare hur oacceptabel dagens situation med permanent brist på 
vårdplatser och ständiga rekryteringsproblem blivit: regionens personalsituation måste lösas 
före alla andra problem och prioriteras före allt annat. En lika viktig slutsats är att akut- och 
jourkompeten måste värnas och vid länets tre sjukhus. Det var också därför vi 
Sverigedemokrater motsatte oss flytten av delar av cancerkirurgin från Västerviks sjukhus 2016 
och nedläggningen av medicinsk IVA vid Oskarshamns sjukhus 2019. Oavsett exakt vilken 
organisation den nationella samordningen av beredskapen kommer att landa i, så kan färre 
vårdplatser och minskad akut- och jourkompetens aldrig vara något annat än av ondo när 
kraven på traumakompetens ökar. Därtill kommer att Kalmar län är ett geografiskt avlångt län, 
med stora avstånd både inom regionen och till närmaste universitetssjukhus utanför den egna 
regionen. 

Lika avgörande för krisberedskapen är tillgången på såväl skyddsutrustning som läkemedel. 
Samordning med staten och andra aktörer är en förutsättning, därmed är det nödvändigt att 
regionens tillgång till och ansvar för lagren klargörs.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Ge regiondirektören i uppdrag att kartlägga och inventera regionens totala 
kompetens och personella resurser för akut- och traumasjukvård, inkluderat 
samtliga som tidigare arbetat i sjukvården som har relevant kompetens.. 

Beredskapen då det gäller skyddsutrustning och läkemedel ska stärkas  

Det är avgörande att lärdomar dras av de brister som både under covid-19-pandemin och 
dessförinnan kommit i dagen då det gäller tillgången på såväl skyddsutrustning som 
läkemedel. Regionen har både arbetsmiljöansvaret och patientsäkerhetsansvaret. Frågor som 
måste belysas är möjligheten att få igång och samordna inhemsk produktion, återupprättande 
av beredskapslager och hur länge lagren måste räcka innan eventuell inhemsk produktion kan 
komma igång. Samordning med staten och andra aktörer är en förutsättning, därmed också 
att regionens tillgång till och ansvar för lagren klargörs.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ges i uppdrag att utöver att säkra regionens tillgång till 
skyddsutrustning även säkra tillgången till läkemedel, inkluderat möjligheten till 
inhemsk produktion, liksom att regionens tillgång till lagren klargörs.  

Medborgaren ska få p-biljett hemskickad  

Många människor tycker att det är krångligt att lösa p-biljett digitalt vid sjukhusparkeringarna. 
Majoriteten av patienterna i sjukvården är seniorer. Även om många idag blivit 
väldigt ”digitala”, är det många seniorer, och även andra, som kan känna det stressigt och 
pressande att klara av den digitala betalningen och sedan hinna till det bokade besöket på 
sjukhuset.  

Idag finns en färdbiljett med KLT bifogad till kallelsen. Det rimliga är att det, för den som tar 
bilen, också ska finnas en p-biljett bifogad till kallelsen. Förutom att detta skulle göra det mycket 
enklare att parkera vid sjukhusen, är det också en fråga om rättvisa. Vårt län är vidsträckt, med 
långa avstånd. Många bor på mindre orter och på landsbygden. Man är oftast beroende av 
bilen. Idag får den som tar bilen till och från sjukvården en ersättning på 12 kronor milen. Men 
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då dras en egenavgift från detta på 125 kronor per enkelresa och högkostnadsskyddet slår inte 
till förrän egenavgifter på 2 250 kronor under 12 månader betalats. De flesta kan alltså i 
praktiken inte få någon eller väldigt liten ersättning för nödvändiga bilresor till och från 
sjukvården. Den som åker kollektivt får däremot hela resan ersatt. Att man då, när man tar 
bilen, ska få åtminstone sin p-biljett ersatt, är fullt rimligt. Den beräknande kostnaden för att 
införa förslaget är 4 mnkr per år. 

För att förebygga platsbrist vid parkeringarna bör p-biljetten begränsas i tid. Den kan t.ex. börja 
gälla en halvtimme innan besöket. Sluttiden sätts sedan efter den genomsnittliga besökstiden 
för den aktuella mottagningen, med rimlig marginal.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• En p-biljett bifogas kallelsen vid bokat besök vid regionens sjukhus, för vilket 
ändamål avsätts 4 mnkr från och med 2023. Ett system med tidsbegränsning för p-
biljetten införs.  
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MEDARBETARNA – sjukvårdens viktigaste resurs  

Det ständiga beroendet av dyr hyrpersonal måste brytas  
Majoriteten i Region Kalmar län har år efter år fullständigt misslyckats med att nå det tidigare 
deklarerade målet om oberoende av hyrpersonal. Kostnaderna för hyrpersonal galopperar, 
trots löftena om motsatsen. Kostnaden för inhyrd personal för i år beräknas öka med 11,5 mnkr 
jämfört med föregående år, till över 250 mnkr. Inom primärvården står flera vårdcentraler helt 
utan fasta läkare. Allra värst är situationen för sjuksköterskorna på våra tre sjukhus, vilka får en 
allt mer ohållbar situation med konstant underbemanning, trots den allt större användningen 
av hyrsjuksköterskor. Alla vakanser utlyses inte ens, utan man använder dyra hyrbolag för att 
bemanna upp med hälften så många sjuksköterskor som det finns vakanser. Resten av 
tjänsterna får stå helt obesatta. Region Kalmar län betalar till och med 
introduktionsutbildningen för hyrpersonalen, trots att många andra regioner låter 
bemanningsföretagen stå för denna kostnad själva. 

Våra fasta sjuksköterskor på många avdelningar får alltså vänja sig vid permanent, kraftig 
underbemanning. De fasta sjuksköterskorna får dessutom ta hela ansvaret för utbildning, 
handledning och administrativa uppgifter. Stress, avsaknad av vila mellan arbetspassen och 
avbruten semester bäddar för en dålig arbetsmiljö och dålig personalpolitik.  

Beroendet av bemanningsbolag drar bort ungefär 125 miljoner kronor varje år från sjukvården i 
vår region, pengar som kunde användas betydligt bättre till att förbättra arbetsmiljö och 
arbetsvillkor för de fast anställda medarbetarna. Därtill är användning av bemanningsbolag 
förknippat med ökade risker för patientsäkerheten. I somras stängdes ännu fler vårdplatser än 
förra sommaren och vid Västerviks sjukhus är palliativa enheten tills vidare stängd på grund av 
personalbrist.  

För att komma ur den onda cirkel som regionen hamnat i krävs krafttag för att minska 
beroendet av dyra bemanningsbolag. Det krävs en kraftfull satsning på att förbättra arbetsmiljö 
och arbetsvillkor, för att få våra medarbetare att stanna i regionen och för att rekrytera fler: 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsgivare, som förstår att uppskatta sina 
medarbetare, som värdesätter kunskapsutveckling, som sätter sin fasta personal i första 
rummet. Det krävs också att det frigörs både tid och ekonomiska resurser för att 
sjukvårdpersonal i högre grad ska kunna ägna sig åt sitt yrke, att vårda sjuka människor. 

Sjukvårdens fasta medarbetare – uppskattning och lönevillkor 

Covid-19-pandemin har tydligt visat sjukvårdspersonalens förmåga att snabbt lösa svåra 
organisatoriska problem. Lärdomen av detta måste vara att sjukvårdspersonalen i högre grad 
måste styra sitt eget arbete och sättas i centrum då det gäller tilldelningen av resurser. 
Samtidigt har pandemin ytterligare ökat trycket på stora delar av sjukvårdspersonalen. Detta 
understryker än mer att det nu är absolut nödvändigt att koncentrera resurserna till dem som 
har ansvaret för att hjälpa andra till hälsa och att rädda liv. Intresset bland flera i samhället att 
utbilda sig inom sjukvårdsyrkena förstärker också behovet att ta detta tillvara på bästa sätt: det 
är helt avgörande att blivande kullar med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor verkligen 
finner sitt val så attraktivt och utvecklande att de också fortsätter att arbeta inom sitt yrke.  

Sverigedemokraterna avsätter från och med 2023 20 mnkr extra, 2024 och 2025 ökat till 25 
resp. 30 mnkr, för personalbefrämjande åtgärder. Avgörande är att strategiska satsningar görs 
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för att förbättra arbetsmiljön. Hit hör friskvårdssatsningar och förbättrade 
rehabiliteringsmöjligheter. Möjligheten att kombinera vidarestudier med fortsatt arbeta ska öka.  

Därutöver lägger Sverigedemokraterna från och med 2023 30 mnkr extra på strategiska 
lönesatsningar. För att göra det attraktivt att arbeta inom sjukvården måste lönerna vara rimliga 
och lönesatsningar måste styras av en långsiktig strategi, där utbildning och erfarenhet 
premieras, liksom behovet att långsiktigt trygga bemanningen.    

Sverigedemokraterna föreslår  

• 2023, 2024 och 2025 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som ska användas för 
personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller arbetsmiljö, friskvård, 
rehabilitering, utbildningsmöjligheter, styrt av en långsiktig strategi för att göra 
regionen till en attraktiv arbetsgivare. 

• Från och med 2023 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, styrda av en långsiktig 
strategi, där utbildning och erfarenhet premieras, liksom behovet att långsiktigt 
trygga bemanningen..     

Sjukvård istället för byråkrati 

Förutsättningen för satsningen på sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö är att 
frigöra både tid och ekonomiska resurser för att sjukvårdpersonal i högre grad ska kunna ägna 
sig åt det patientnära arbetet. Svensk sjukvårdspersonal lägger idag alltför liten del av sin tid på 
att träffa och vårda patienter. Detta är både negativt för personalens egen tillfredsställelse med 
sin arbetssituation och negativt för patienten. Det är dessutom ineffektivt och en dålig 
användning av skattebetalarnas pengar. Mycket vårdtid finns att vinna. När läkare och 
sjuksköterskor tvingas lägga tid på sådant som inte hör till deras patientnära arbetsuppgifter 
leder deras arbetssituation till stress och känsla av att inte räcka till. Det är därför absolut 
nödvändigt att administrations- och dokumentationsbördan för sjukvårdpersonalen minskar.  

Samtidigt med att sjukvårdspersonalens administrativa börda ökat, har också byråkratin i 
Region Kalmar län svällt mycket kraftigt. Mellan 2008 och 2022 har antalet tillsvidareanställda 
handläggare i Region Kalmar län (utom KLT och Regionala utvecklingsförvaltningen) ökat från 
149 till 322, en ökning med 116 %. I regiondirektörens stab har antalet tillsvidareanställda 
handläggare ökat från 35 2008 till 119 2022, d.v.s. mer än en tredubbling. Antalet chefer har 
(utom KLT och Regionala utvecklingsförvaltningen) under motsvarande tid ökat från 184 till 279 
(52 %). Bara det senaste året har antalet handläggare och chefer ökat från 554 till 601 i samma 
förvaltningar (8 %). Detta kan jämföras med antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor, 
barnmorskor och undersköterskor, som sammantaget ökat från 3 489 till 3 936 under hela 
perioden 2008 till 2022, en ökning med 13 % på fjorton år. Detta belyser ett dilemma där allt fler 
personer som inte själva arbetar i patientnära verksamheter styr över allt färre i patientnära 
verksamheter. I en rapport som McKinsey & Company i samarbete med Läkarförbundet släppte 
2019, anser en överväldigande majoritet av läkarna i studien att andelen resurser som läggs på 
lednings- och stabsfunktioner, administratörer och handläggare, borde minska. En lika viktig 
slutsats av rapporten är att läkare idag lägger alldeles för mycket tid på administration. 
Samtidigt framhävs behovet av att öka andelen sjuksköterskor och medicinska sekreterare.  

Dessa resultat bekräftas av den bild vi får när vi är ute på besök i verksamheterna i Region 
Kalmar län. Det talas om ”dokumentationshysteri” och om ineffektivt dubbelarbete.  Legitimerad 
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vårdpersonal lägger också för mycket tid på administrativa arbetsuppgifter som medicinska 
sekreterare med fördel kan utföra.  

Sverigedemokraterna vill ge regiondirektören i uppdrag att från och med 2023 i grunden 
ompröva och effektivisera nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer, så 
att kostnaderna 2023, 2024 och 2025 minskar med 60, 115 resp. 135 mnkr. Det ska också 
säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska sekreterare också 
utförs av dessa. Detta ska vara första prioritet. 

Ökningen av administration, byråkrati och ledningsstrukturer fortsätter oavbrutet. Vi föreslår 
därför, utöver ovanstående generella besparing på administration, att ytterligare besparing på 
20 mnkr första året och därefter 40 mnkr görs. Detta mått är baserat på ökningen av 
personalkategorierna chefer och handläggare sedan 2021, men ska inte ses som att 
besparingen nödvändigtvis måste ske inom dessa kategorier. 

Av regionens chefer och handläggare är det idag 181 som är utbildade sjuksköterskor. 
Regiondirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att stimulera fler i denna grupp att 
helt eller delvis återvända till sjuksköterskeyrket, som fast anställda i Region Kalmar län. 

Sverigedemokraterna föreslår  

• Nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer ska i grunden 
omprövas och effektiviseras, så att kostnaderna 2023, 2024 och 2025 minskar med 
60, 115 resp. 135 mnkr, varvid digitaliseringens möjligheter att effektivisera bättre 
ska tas tillvara. Effektiviseringen av det mycket omfattande administrations- och 
handläggararbetet i Region Kalmar län ska ha hög prioritet 

• Det ska säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska 
sekreterare också utförs av dessa. 

• 20 mnkr under 2023 och därefter 40 mnkr läggs i ytterligare besparingsuppdrag. 

• Regiondirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att stimulera fler 
sjuksköterskor som idag arbetar som chefer och handläggare i Region Kalmar län 
till att helt eller delvis återvända till sjuksköterskeyrket, som fast anställda i Region 
Kalmar län. 

Läkare ska ha mer tid med patienten  

Satsningen på det förebyggande hälsoarbetet och omställningen till nära vård förutsätter ett 
arbetssätt där man möter medborgaren och patienten i ett tidigare skede, oftare i patientens 
hem, via 1177, eller via videolänk. Det, i sin tur, förutsätter mer fokus på att i ett tidigare skede 
ge patienten t.ex. råd för egenvård eller stöd med olika digitala hjälpmedel i hemmet.  

Hand i hand med satsningen på nära vård går också behovet att styra över mer av 
patientflödena från akuten till primärvård eller egenvård. Förutom behovet av stärkta resurser 
till primärvården, är det då viktig att på en och samma gång öka både effektiviteten och 
kvaliteten i arbetet med patienten. Det är av vikt att läkaren kan använda sin tid med patienten 
på rätt sätt och kan använda mer av sin tid direkt med patienten. Detta går också hand i hand 
med behovet att frigöra läkartid från administrativt arbete och överdriven och ineffektiv 
dokumentation. Som jämförelse kan noteras, att i många länder som har med Sverige 
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jämförbar läkartäthet, som Tyskland, Norge och Schweiz, använder läkarna åtskilligt större del 
av sin tid till att träffa patienter.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ges i uppdrag att utreda arbetsmodeller för sjukvården, med 
målet att öka den tid som läkaren tillbringar med patienter. 

Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning  

Regionens kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är idag en begränsande faktor för 
hur många sjuksköterskestudenter som kan utbildas. Om antalet studenter ska kunna öka i 
närtid måste kapaciteten för VFU utökas skyndsamt. Erfarenheten i Region Kalmar län är att 
den viktigaste faktorn som avgör om man efter avslutad utbildning väljer att arbeta som 
sjuksköterska i vår region är hur man upplevt den praktiska delen av utbildningen.  

För att kunna öka kapaciteten för VFU är det avgörande att tillräckligt många medarbetare vid 
varje verksamhet kan lägga tillräckligt med tid för att kunna utföra handledning. En god och 
nära vård, tillgänglig för medborgarna nära eller i deras hemmiljö, kräver också att 
primärvården har tillräcklig kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning.  

Det måste därför säkerställas att alla verksamheter i regionen till fullo kan utnyttja sin kapacitet 
för VFU och också kan öka den. Detta, i sin tur, är avhängigt av att man ger optimala 
förutsättningar till både verksamheterna och de enskilda handledarna.  

Studier visar att det är flera faktorer som påverkar förutsättningarna för sjuksköterskor att utföra 
handledning. Tillräckligt med tid avsatt, stöd från chef och övrig verksamhet hör till de 
avgörande faktorerna. Det som önskas från handledarna sida är ofta utbildning, uppmuntran 
eller ekonomisk ersättning.1 I Region Kalmar län ersätts inte handledarna ekonomiskt, däremot 
får respektive verksamhet viss ersättning. Det behövs därför ekonomiska styrmedel i form 
bättre ersättningar både till respektive verksamhet och ersättningar till de enskilda 
handledarna, huvudhandledare såväl som övriga handledare. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildningen för sjuksköterskeutbildningen ska 
utökas. 6 mnkr ska anslås i form av handledarpeng och förstärkning av 
ersättningen till verksamheten. 

Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen  

Under de senaste åren har antalet examinerade sjuksköterskor i Sverige per invånare minskat 
och ett ökat antal sjuksköterskor arbetar inte längre i sjukvården. Det är därför avgörande att 
fler sjuksköterskor utbildas. Idag ser vi ett ökat intresse för sjukvårdsyrkena, men intagningen är 
för snålt tilltagen i förhållande till antalet sökande: totala antalet förstahandssökande till 
sjuksköterskeprogrammet i Kalmar län ökade från höstterminen 2019 till höstterminen 2020 
från 184 till 236 och var 256 st. till höstterminen 2021. Intaget är dock endast 80 platser: 45 i 

                                                 
1 Kristina Vad-Schütt ”Sjuksköterskors förutsättningar för att handleda sjuksköterskor vid verksamhetsför-
lagd utbildning: En intervjustudie” (Gävle, 2019), s. 4 och passim.  
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Kalmar, 23 i Västervik och 12 i Oskarshamn. Skulle Linnéuniversitetet öka sitt antal platser, så får 
de inte ytterligare extra statliga medel för detta. 

För att förbättra den långsiktiga rekryteringen av sjuksköterskor i Region Kalmar län krävs en 
utökning av antalet platser för sjuksköterskeutbildningen. Detta ske genom att Region Kalmar 
län söker överenskommelse om uppdragsutbildning av sjuksköterskeutbildning, så att ett större 
antal utbildningsplatser blir tillgängliga.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur uppdragsutbildning kan 
inrättas, så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För 
2023 ska 4 mnkr avsättas för att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2024 
ökas detta till 8 mnkr. 

Möjligheten till bostad – en förutsättning för att rekrytera nya medarbetare  

Sverigedemokraterna är väl medvetna om att möjligheten till bostad är helt avgörande för 
möjligheten att rekrytera ny sjukvårdspersonal. Vi vill därför, utöver vad regionen idag gör för att 
hjälpa nyanställda till bostad, även undersöka möjligheten att regionen disponerar ett visst 
antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal, inklusive möjligheten att använda befintliga 
lokaler.  Sverigedemokraterna vill att regionen i samråd med berörda kommuner undersöker 
möjligheter till förturslistning till de bostäder som blir lediga. Detta gäller också nyproduktion 
och attraktiv tomtmark. 

Sverigedemokraterna föreslår  

• Sverigedemokraterna vill ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att 
regionen disponerar ett visst antal bostäder för nyanställd personal, inklusive 
möjligheten till förturslistning till de bostäder som blir lediga, liksom möjligheten att 
använda attraktiv tomtmark.  

Möjlighet till forskning och innovationer för medarbetarna 

I samverkan med lämpligt universitet ska unga forskare få ett heltäckande ansökningsstöd att 
söka stipendier för sin forskning. Målsättningen ska vara att ansökningsverksamhetens 
tidsomfattning ska minimeras genom detta stöd och hjälp ges så att forskaren kan fokusera på 
sin kärnverksamhet. Alla medarbetare som uppfinner förbättringar av hjälpmedel och metoder 
ska få ökad hjälp och uppskattning av regionen. Regionen ska ta tillvara och uppmuntra de 
anställdas idéer och nya innovativa lösningar. 

Många medarbetare upplever extra stimulans i sina arbetsuppgifter genom att få delta i 
forskning. Regionen ska använda den nya läkarutbildningen till att öka möjligheten för dem 
som är intresserade av forskning. SD vill verka för att alla anställda ska få möjlighet att få sina 
kreativa idéer provade och bedömda.  

Nej till kvotering och diskriminering 

Vår region ska som arbetsgivare vara fri från alla former av kvotering och från alla typer av 
diskriminering, till exempel i form av gynnande av vissa grupper genom skattesubventionerade 
anställningsformer. Det är också centralt att regionen inte kapitulerar för 
bemanningsproblemen genom att lätta på kraven på personalens utbildning och kompetens. 
Det är oroande när mellan 75 och 91 % av de utländska läkarna fick sin medicinska kompetens 
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underkänd vid kunskapsprov. Snabbspår som innebär att utländska läkare efter ett par års 
vistelse i Sverige kan läsa in 11 terminer på 20 veckor plus kunskapsprov med kryssfrågor ser vi 
som en metodik som leder till dålig diagnostisk säkerhet för äldre multisjuka patienter.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Ingen kvotering eller annan typ av diskriminering, till exempel i form av gynnande 
av vissa grupper genom skattesubventionerade anställningsformer, får förekomma 
i regionen. 

Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan tala och skriva god svenska 

Att vårdpersonal kan tala och skriva fullgod svenska är i hög grad en patientsäkerhetsfråga. 
Konsekvenserna kan bli allvarliga om patienten, eller läkaren, missförstår eller inte uppfattar 
viktig information om sjukdomstillstånd, symtom eller läkemedel. I värsta fall kan detta leda till 
felbehandling eller patientskada. I synnerhet många äldre patienter upplever problem med att 
förstå vad vårdpersonal säger, om dessa inte talar god svenska.  

Innan AT-utbildningen fasas ut 2027 så berör bastjänstgöringen läkare som inte har svensk 
legitimation. Från pilotförsök har dock konstaterats att språkbarriären är stor för läkare som 
uppfyller C1-nivå i svenska. Bristande språkkunskaper gör det svårt att bedöma den medicinska 
kompetensen. Risk finns att bastjänstgöringen blir en kandidatliknande auskultation och inte 
förbereder arbete som underläkare. Transparens vid rekrytering visar i försöken hur nivån på 
språket återkommer som en avgörande faktor. Det krävs väldigt mycket mer tid än vad som är 
fallet med handledning för AT-läkare. Man har konstaterat att dagliga instruktioner krävs och att 
handledare behövs vid varje patientfall. 

Det är Sverigedemokraternas självklara ståndpunkt att ingen vårdpersonal ska anställas som 
inte kan skriva eller tala god svenska. Vi vill därför ge regiondirektören i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på 
svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården.  

• Ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna bedöma medarbetares 
språkkompetens. 
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RÄTT ANVÄNDA RESURSER - förutsättningen för att 
sjukvård ska gå att bedriva 
För att möjliggöra nödvändiga satsningar på sjukvården och sjukvårdens medarbetare är det 
en förutsättning att regionen förvaltar skattemedlen på bästa möjliga sätt. Resursslöseri, 
onödiga utgifter och ineffektivitet ska alltid undvikas. Lika viktigt för att utnyttja sjukvårdens 
resurser på bästa sätt, är att patientflödena styrs så att patienter i största möjliga utsträckning 
behandlas på rätt vårdnivå.  

Korta väntetiderna på akuten genom att styra patientflödena rätt  

Minst en tredjedel av patientbesöken hos akuten hade inte varit medicinskt nödvändiga. 
Patienten hade istället kunnat vända sig till primärvården och i många fall hade egenvård 
räckt, efter kontakt med 1177. 

Primärvårdsjouren har här en viktig uppgift att styra patientflödena rätt, medan till andra 
möjliga medel hör ett förstärkt stöd direkt på själva akutvårdsmottagningarna. Stöd för 
triagering, en första bedömning och sortering, är här avgörande. Sverigedemokraterna vill 
utreda möjligheten att hitta modeller för utvidgade stödfunktioner för akutmottagningarna. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att hitta modeller för 
utvidgade stödfunktioner för akutmottagningarna. 

Minska resursslöseriet med uteblivna patientbesök  

Ett problem för sjukvården i Region Kalmar län är de mer än 35 000 besök varje år, då 
patienten uteblir utan att meddela innan. Detta innebär på en och samma gång ett 
resursslöseri och att väntetiderna ökar för övriga patienter. Sverigedemokraterna vill ge 
regiondirektören i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök ska kunna minskas. Utöver 
detta vill vi höja avgiften vid uteblivet besök inom sjukvården från 200 kronor till 400 kronor och 
avgiften för uteblivet besök för operation ska vara 1 500 kronor.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ges i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök i sjukvården 
ska kunna minskas  

• Avgiften vid uteblivet besök inom sjukvården ska höjas från 200 kronor till 400 
kronor och avgiften för uteblivet besök för operation ska vara 1 500 kronor.  

Fokus på utbildningar relaterade till sjukvården 

Fortlöpande utbildning av våra medarbetare är helt avgörande både för att bibehålla och 
utveckla en hög kompetensnivå och som en viktig del av arbetet för arbetsmiljön. Det är dock 
av vikt att resurserna för utbildning används på ett effektivt sätt och där de gör störst nytta. 
Sverigedemokraterna anser inte att stora resurser till omfattande utbildningar i ”interkulturell 
kompetens” är väl använda medel. Det är heller inte acceptabelt att återkommande 
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uppdateringar och nya versioner av IT-system kräver omfattande utbildning. Upphandling av 
uppdateringar måste innefatta krav på att utbildningsbehovet minimeras. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören får i uppdrag att utforma regionens utbildningsverksamhet, så att 
resurserna används för att prioritera sådana utbildningar som är nödvändiga för 
bibehållandet och vidareutvecklingen av en hög kompetensnivå hos sjukvårdens 
medarbetare, vilket uppdrag också innefattar att minska kostnaderna för 
utbildningar med 3 mnkr från och med 2023.  

• Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att upphandlingar av uppdateringar 
och nya versioner av IT-system inte orsakar stora utbildningsbehov. 

Se över kostnader för konsulter 

Regionens kostnader för konsulter har ökat från 16-18 mnkr per år 2016-2017 till 27-29 mnkr per 
år 2018-2019 (borträknat Regionala utvecklingsförvaltningen, som tillkom 2019), inte minst gäller 
detta IT-konsulter och övrig teknisk konsultation, som 2019 uppgick till 20 mnkr kronor, mer än 
en fördubbling jämfört med 2016-2017. De tre första kvartalen av 2021 uppgår kostnaden till 18 
mnkr, RUF avräknat, medan den totala konsultkostnaden 2021 landade på 44,5 mnkr och 
t.o.m. april 2022 uppgick de till 16,1 mnkr. Sverigedemokraterna anser, i synnerhet mot bak-
grund av de senaste årens kraftiga ökning av IT-förvaltningens egen personal, att en översyn 
för att minska kostnaderna för IT-konsulter är nödvändig. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av kostnaderna för IT-konsulter i 
syfte att minska kostnaderna med 4 mnkr från och med 2023. 

Stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning 

Idag kan patienter kostnadsfritt använda språktolk inom Region Kalmar län, oavsett hur länge 
man bott i Sverige. Tolkning erbjuds på en lång rad språk. Avtalet mellan Sverigedemokraterna 
och den nya regeringen innebär att rätten till offentligt finansierad språktolk ska begränsas och 
att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift 
för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats.  

Sverigedemokraterna anser att Region Kalmar län, i linje med detta, omedelbart ska ta beslut 
om att här i regionen sätta stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning. 
Bruttokostnaden för språktolkning i Region Kalmar län är hittills för i år 11 mnkr, vilket är en 
kraftig ökning jämfört med tidigare år. Sverigedemokraterna anser att Region Kalmar län ska ta 
ut en egenavgift för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning för tolkningen 
inte utgår till regionen och patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre. Undantagna är 
de fem nationella minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid användas i största 
möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för regionen, tjänar en 
egenavgift vid språktolkning också som incitament att snabbare lära sig svenska och ger en 
mer rättvis kostnadsinhämtning i förhållande till andra patientgrupper. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta ett system med egenavgift vid 
språktolkning vid icke-akut vård, så att regionens tolkkostnader täcks för de fall där 
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inte annan ersättning för tolkningen utgår till regionen och patienten vistats i Sverige 
två år eller längre, undantaget de fem nationella minoritetsspråken.   
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FOLKHÄLSA 
Folkhälsan i vårt land, sett ur ett internationellt perspektiv, anses vara god. Likväl är fortfarande 
det mesta av arbetet ogjort. Samhällsutvecklingen har medfört att en ökad andel av 
befolkningen blivit alltmer stillasittande och problemen med dåliga kostvanor är alltjämt stora, 
liksom att barnfetman ökat. Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt 
samhälle. Folkhälsoarbetet ska vara inriktat på att avhjälpa dessa skillnader. Hälsan påverkas 
av faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och utbildning.  

Problematiskt är att de människor som det är mest nödvändigt att nå oftast är de som har den 
längsta vägen fram till en sundare och mer hälsofrämjande livsstil. Sverigedemokraterna anser 
att denna grupp måste ha särskilt fokus. Mycket står att vinna om fler människor lyckas 
omsätta vunnen kunskap om ett hälsosammare liv i praktisk handling.  

Det krävs ett långsiktigt, kunskapsinriktat arbete för att minska skillnader i hälsa mellan olika 
grupper i vår region. Denna viljeinriktning är beroende av samverkan och samsyn mellan olika 
aktörer, kommuner såväl som grannregioner, arbetsgivare och frivilligorganisationer.  

Primärvården och de goda exemplens makt 

Det pågår i vårt län åtskilliga projekt och verksamheter som befrämjar folkhälsan, genom 
föreningar, region, kommuner och skola, till exempel ”kom-igång-plattformar”, ”hitta ut”, 
hälsodagar, livsstil på recept, föreläsningar om levnadsvanor med mera. Det är viktigt att bygga 
vidare på detta genom att engagera företag, fack och företagshälsan i ett aktivt 
folkhälsoarbete. Goda exempel visar att det är när även dessa aktörer engageras som 
chanserna att nå ut med praktiskt folkhälsoarbete är störst. Positiva inslag, 
även ”tävlingsmoment” och ”belöningsinstrument”, har visat sig öka den enskildes 
engagemang för den egna hälsan. Det är också viktigt att alla åldersgrupper involveras, barn 
och unga, liksom människor i förvärvsarbetande ålder. 

Primärvården har en viktig funktion att fylla i detta arbete, genom att i högre grad vara en 
sammanhållande faktor för folkhälsoarbetet. Detta gäller både genom att förmedla kunskap 
om faktorer som livsstilens och kostens betydelse för direkt till patienten, liksom att informera 
patienter och medborgare om vilka aktiviteter som kan passa i det enskilda fallet och vart man 
kan vända sig i det egna närområdet. Detta går hand i hand med primärvårdens ökade fokus 
på arbetet med att förebygga ohälsa. Vi ser också med tillfredsställelse på att majoriteten tagit 
till sig det förslag till satsning vi lade redan i 2015 års budget, genom att starta upp hälsosamtal 
för länets 40-, 50- och 60-åringar, som blir en viktig del av det förebyggande hälsoarbetet.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• Samspelet mellan olika aktörer i folkhälsoarbetet ska fördjupas, inkluderat 
primärvårdens aktiva deltagande.  

• Primärvården ska informera patienterna om vilka folkhälsoaktiviteter som kan 
passa i det enskilda fallet och vart man kan vända sig i det egna närområdet.  

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

28     

Tandhälsa och förebyggande insatser  

Från tidig ålder ska barn få hjälp i hemmet med att sköta sina tänder. Om så inte är fallet 
måste insatser göras tidigt för att informera och stödja familjen för att motverka uppkomst av 
karies. Insatser som görs i förskolor och skolor i förebyggande syfte skall vidareutvecklas.  

Missbruk och beroende ett hot mot våra ungdomars hälsa och livsvillkor 

Stora insatser ligger framför alla aktörer inom regionen, speciellt inom hälso- och sjukvården. 
Missbruksproblematiken har ökat och närmar sig de allt yngre. Föräldrar, skola och elevhälsa 
samt andra närstående känner en maktlöshet över tillgängligheten på narkotiska preparat och 
tobak. Alla medborgare måste i vardagen vara uppmärksamma på det ökade missbruket och 
inte vika undan och tycka ” att man lägger sig i andras liv”. För att få bukt med dessa 
missförhållanden runt skolor och i uteliv måste samhällskrafterna verka med bestämdhet – 
ingen tolerans.  
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REGIONAL UTVECKLING 

Ett innovations- och industrilän 
Den svenska industrin sysselsätter ca en miljon personer och närmare 11% av arbetskraften är 
verksam inom industrisektorn. Industrin är därför både en grundbult och en förutsättning för vår 
nations välfärd. I Kalmar län sysselsätter industrin ett stort antal personer där Scanias hyttfabrik 
i Oskarshamn är den enskilt största industriarbetsplatsen i länet. 

Industrins betydelse för Sveriges och Kalmar läns identitet är också mycket påtaglig. Under 
1800-talet slut och 1900-talets början, när industrialiseringen tog fart, gav fabrikerna och verk-
städerna nytt liv åt de många människor som hade lämnat sin försörjning inom jordbrukssek-
torn bakom sig. Detta gav upphov till en helt ny grupp människor, arbetarna, som utvecklade 
en helt egen identitet och stolthet. Industrin och arbetarna lade sedan grunden för vårt mo-
derna Sverige som ett välfärdsland genom sin starka inre solidaritet, plikttrogenhet och sam-
manhållning. Det är värden som är minst lika aktuella idag och som därför borde vara själv-
klara riktmärken för vår samtid. 

De senaste decennierna har dock industrin i Sverige fått det svårare att hävda sig gentemot 
låglöneländer som Kina och annan global konkurrens. På många orter har fabriker, produkt-
ionsanläggningar och verkstäder lagts ner med följden att hela samhällen har lamslagits då 
människors försörjning har försvunnit. För Sveriges vidkännande är detta en enorm utmaning 
att hantera. 

Sverigedemokraterna vill att Sverige och Kalmar län fortsatt ska präglas av tillverkningsindustrin 
och att detta leder till fler industrijobb i framtiden. Kompetensförsörjning jämte tillgång till billig 
och stabil basenergi är två viktiga frågor för industrins bevarande. För kunna stärka industrin 
krävs ett helt batteri av åtgärder, Kalmar län kan inte ensamt ta ansvar för alla dessa. Likväl 
krävs att vi som län gör allt vi kan för att trygga industrijobben. Parallellt med detta måste reg-
ionen aktivt och kraftfullt påminna staten att den svenska industrin är en ödesfråga för vårt land 
då upprätthållandet av vår välfärd är beroende av industriexporten. 

Idag saknar Region Kalmar län ett helhetsgrepp kring industrins bevarande och utveckling, vil-
ket är olycksbådande. Vi som län behöver fokusera på vår industri genom att arbeta fram en 
dedikerad handlingsplan för hur vi skyddar våra industrijobb samt får industrin att växa och ut-
vecklas. Detta är ett måste för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd, våra jobb och våra lö-
ner. Det är en nödvändighet för att vi som län ska kunna skapa trygghet och trygga arbetsvill-
kor för medborgarna. För att uppnå detta är det relevant att regionen tar fram en industriplan 
för Region Kalmar län. Syftet med en handlingsplan för industrin är att skapa ett helhetsgrepp 
över vad regionen enskilt, eller tillsammans med andra, kan göra för att stärka och utveckla in-
dustrin i Region Kalmar län. 

Idag finns ett så kallat ”industriforum” i Region Kalmar län som är tänkt att fungera som ett 
samtalsforum mellan regionens och näringslivets företrädare. Sverigedemokraterna anser att 
detta är en bra början, men för att regionen ska kunna möta behoven hos näringsliv och indu-
stri behövs en handlingsplan där det slås fast hur detta ska göras. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

• att regionen tar fram en industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt 
möjliggöra för flera arbetstillfällen i Region Kalmar län. 
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• att regionen ser över hur innovation i länet tydligare kan kopplas ihop med 
kulturlivet. 

En levande landsbygd 
Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. Vi vill kunna 
garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och 
tillgänglighet till en rimlig kostnad. Livsvillkoren för boende på landsbygden, och för 
yrkesverksamma i de areella näringarna, har dock år för år blivit allt svårare. Som exempel kan 
nämnas att drivmedelspriserna har skjutit i höjden, elförsörjningen har blivit både dyrare och 
mindre pålitlig och samhällsservicen har steg för steg monterats ned. 

Ny kraft till hela Kalmar län 

Socialdemokraterna och Centern har, med stöd av Miljöpartiet, under lång tid fattat 
riksdagsbeslut som trasat sönder det elsystem i världsklass som vårt land en gång hade. Man 
har systematiskt och dramatiskt minskat utbudet av elproduktion i södra Sverige: 

• Hälften av landets kärnkraftsreaktorer har lagts ned genom politiska beslut. 

• En stor del av den installerade effekten i kraftvärmen är inte tillgänglig då den blivit 
olönsam med anledning av de skatter tidigare regering införde. 

• Den småskaliga vattenkraften har hotats av miljöprövningar. 

Elen måste i större utsträckning produceras när vi behöver den, istället för att näringslivet 
tvingas gå i konkurs och medborgare förlora sina jobb. Därtill finns en allvarlig risk för att 
hushåll kopplas bort från elnätet på grund av överbelastning. All tillgänglig elkraft i södra 
Sverige behöver nu verkligen väckas till liv och köras för att undvika effektbrist och nå lägsta 
möjliga pris på elen. 

Elen ska huvudsakligen komma från kärnkraft, kraftvärme och småskalig vattenkraft i länet. Då 
får vi planerbar, miljövänlig och fossilfri kraft som inte är väderberoende. 

Norra Kalmar län tillhör elområde 3 medan södra länet tillhör elområde 4. Detta innebär 
orimliga skillnader i elpris och därmed sämre konkurrensvillkor för näringslivet. Det ska inte 
spela någon roll var i länet man driver sitt företag eller på vilken sida om elområdesgränsen 
man råkar bo. Sverigedemokraterna vill att regionen ska utöva inflytande över översynen av 
elområdesindelningen så att hela Kalmar län hamnar i elområde 3. 

Kraftvärme är den teknik som gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme. 
Den tidigare regeringen har genom straffskatter åstadkommit att kraftvärme till stora delar blivit 
olönsamt. Tack vare Tidöavtalet kommer nu dessa skadliga skatter att ses över. Det finns ett 
antal fjärrvärmeverk i länet som inte samtidigt producerar el. Dessa behöver kartläggas och 
projekteras för ombyggnad för att så snabbt som möjligt kunna producera mera el i länet. 

En annan viktig elproducent är de mindre vattenkraftverken i länet. Enligt en kartering utförd av 
Havs- och vattenmyndigheten 2014 har Kalmar län totalt 75 små och medelstora 
vattenkraftverk. Miljöprövningarna, som var en del av den tidigare så kallade 
energiöverenskommelsen, kommer nu med Tidöavtalet att pausas och elförsörjningsintresset 
att väga tyngre framöver. 

Ytterligare vindkraftutbyggnad ska stoppas, både till lands och till havs. Vindkraften är inte 
planerbar, och den är, till skillnad från vad som ofta hävdas i samhällsdebatten, inte snabbare 
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att bygga, mer miljövänlig eller billigare än andra alternativ. Dessutom har vindkraften svåra 
följder för fågellivet och för havsbaserade verk även det marina djurlivet. 

På medellång sikt vill Sverigedemokraterna satsa på så kallade SMR-verk. Små modulära 
kärnreaktorer som kan byggas lokalt, snabbare och billigare än fullstora verk. Regionen 
behöver kartlägga lämpliga platser att anlägga sådana verk på. När de lagar som idag hindrar 
utbyggnad av ny kärnkraft har upphävts, ska vi stå redo med färdiga platser, planer, 
intressenter, finansiering och annat som kan förberedas. 

Sverige var en gång världsledande inom kärnteknologi för elproduktion. Det tidigare 
systematiska politiska motarbetandet av denna effektiva framtidsteknologi har lett till att 
kompetensen inom området har utarmats. Vi vill att Region Kalmar län ser över möjligheten att 
få Linnéuniversitet att starta utbildningar inom kärnenergi. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• att regionen ska verka för att hela Kalmar län hamnar i elområde SE3. 

• att regionen ska utreda hur näringslivet i länet ska kunna stöttas under elkrisen. 

• att regionen ska uppdatera alla sina berörda styrdokument så att ”förnybart” 
ändras till ”fossilfritt”. 

• att regionen ska kartlägga hur mycket kraftvärme i länet som står redo att tas i drift 
så fort de skadliga skatterna som gör dem olönsamma tagits bort. 

• att regionen ska kartlägga vilka vanliga fjärrvärmeverk som har potential att på kort 
tid byggas om till kraftvärme för att även kunna generera el. Regionen ska, i 
samarbete med ägaren, undersöka möjligheten att inleda förprojektering för 
ombyggnad av dessa. 

• att regionen ska motsätta sig ytterligare vindkraftutbyggnad i länet, vare sig det är 
till lands eller till havs. 

• att regionen ska kartlägga lämpliga platser för att anlägga s.k. SMR-verk. 

• att regionen ska utreda möjligheten att få Linnéuniversitet att starta utbildningar 
inom kärnenergi. 

Bensinpriser 

Vårt län är relativt stort och avlångt, där en stor del av befolkningen bor utanför de större 
städerna. Många har stora behov av att kunna transportera sig och förutsättningar skiljer sig 
stort över landet och utifrån livsvillkor. För många är bilen dock det enda alternativet som står till 
buds för att livspusslet ska gå ihop. Den är nödvändig för exempelvis en barnfamilj som 
behöver kombinera hämtning och lämning av barn med att ta sig till jobbet eller för dem som 
bor på landsbygden där kollektivtrafiken har få eller inga avgångar. 

Sverigedemokraterna anser att samtliga transportslag, inklusive bil och flyg, är viktiga för att 
samhället ska fungera. Samtidigt bedriver Trafikverket ett intensivt arbete med att kraftigt sänka 
hastigheterna på många vägar, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till arbetspendling då 
restiderna blir för långa. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Region Kalmar län verkar för att stoppa Trafikverkets sänkningar av hastigheterna 
på länets vägar 
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Närproducerade livsmedel och krav på djurskydds- och växtodlingskrav 

Region Kalmar län ska medverka till att förbättra livsvillkoren på landsbygden, stärka det lokala 
näringslivet och samtidigt köpa in råvaror och livsmedel, i så hög utsträckning som det är 
möjligt, till sina verksamheter från lokala producenter i länet. Detta går att åstadkomma genom 
att utforma kraven i upphandlingar så att närproducerade livsmedel gynnas. Att det går att 
göra, samtidigt som LOU (Lagen om offentlig upphandling) upprätthålls, har visats i till exempel 
Härjedalens och Sollefteå kommuner. Kommunerna tecknar där avtal med lokala lantbrukare 
om t.ex. uppfödning av 30 kalvar. När kalven är slaktfärdig levereras den till ett lokalt slakteri 
som sedan levererar färdigstyckade detaljer till kommunernas olika kök.  

Andelen lokalproducerad mat kan öka under planperioden. Det är viktigt att säkerställa att det 
inte köps in livsmedel av Region Kalmar län, som inte är uppfödda och slaktade eller odlade på 
sätt som inte motsvarar de höga djurskydds- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige. 
Sverigedemokraterna kommer aldrig att tumma på svenskt djurskydd och vår traditionella 
djurhållning. Vi känner en stolthet över att svenska bönder ligger i den absoluta världstoppen 
när det kommer till djurhållning. För oss är det viktigare att djuren har levt ett värdigt liv än att 
priset på kött är så lågt som möjligt. 

Intresset för att bli matproducent ökar och resultatet kan vi bland annat i form av biodlingar och 
hönsgårdar i trädgårdar. Vi vill att det ska vara enkelt att bli matproducent i vårt län, oavsett om 
det är i liten eller stor skala. Så kallade andelsjordbruk, REKO-ringar och gårdsbutiker kan vara 
viktiga metoder för att främja lokal matproduktion. Skördefester och matfestivaler stärker 
näringslivet och sätter oss på kartan, där Ölands skördefest är ett välkänt inslag i vår region. 

Svenskt lantbruk behöver nästa generation lantbrukare och för att branschen ska överleva 
krävs lyckade generationsskiften. En tredjedel av lantbrukarna i Sverige är över 65 år och tyvärr 
visar en undersökning av Formue att två tredjedelar av generationsskiftena misslyckas. Region 
Kalmar län bör om möjligt verka för att underlätta för generationsskiften inom lantbruket. 

Sverigedemokraterna föreslår 

• Region Kalmar län ska i sina inköp öka andelen lokalproducerade (i länet) 
livsmedel. 

• Region Kalmar län säkerställer i sina inköp att det inte köps in livsmedel som inte är 
uppfödda och slaktade eller odlade på sätt som inte motsvarar de höga  
djurskydds- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige. 

• Region Kalmar län ska verka för att främja andelsjordbruk, REKO-ringar och 
gårdsbutiker i vårt län. 

• Region Kalmar län ska verka för att om möjligt underlätta generationsskiften inom 
lantbruket i vårt län. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 
En viktig del i en levande landsbygd är en god och miljövänlig kollektivtrafik som så många som 
möjligt kan nyttja. Oavsett var de bor, vilken ålder de har eller om de lever med 
funktionsnedsättning bör kollektivtrafiken fungera tillfredsställande för länets invånare. 
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Tillgängligheten, tryggheten, punktligheten och komforten för passagerare är viktiga för att fler 
ska känna att kollektivtrafiken är ett alternativ till bilen. 

Miljökraven får dock inte leda till att kostnaden för kollektivtrafik blir betydligt högre än andra 
alternativ. De teknikkrav som kravställs vid upphandlingar måste vara rimliga att uppnå även 
för lokala, mindre anbudsgivare. 

Även godstrafiken är av stor betydelse för länet. En väl fungerande och underhållen 
transportinfrastruktur är en förutsättning för näringslivets fortsatta konkurrenskraft och därmed 
den regionala arbetsmarknadens utveckling. 

Det är av stor vikt att kollektivtrafik som tåg och bussar kommer och avgår i tid, då det ofta är 
en förutsättning till nya resebeteenden och arbetskraftspendling. 

Sverigedemokraterna står bakom projektet för Stångådalsbanan och Tjustbanan (”En 
snabbstart för sydöstra Sverige”). Syftet med projektet är att genom upprustning, 
delelektrifiering samt mötesplats i Rockneby och triangelspår i Berga väsentligt förbättra 
tågtrafikens punktlighet och tillförlitlighet samt märkbart förkorta restiderna. Projektet bidrar 
förutom kraftigt förbättrad och mer miljövänlig persontrafik också till en effektivare godstrafik. 

Demokratisering av den offentligfinansierade kulturen och 
värnande om kulturarvet 
Sverigedemokraternas uppfattning är att kulturen ska vara tillgänglig för alla medborgare, på 
lika villkor. Det offentliga stödet till kultur får aldrig bli en angelägenhet bara för en liten 
kulturelit. Istället vill Sverigedemokraterna att det offentliga stödet till kulturen i högre grad än 
vad som är fallet idag ska riktas mot sådan kultur som en större del av medborgarna verkligen 
efterfrågar. Vi vill på sätt verka för en demokratisering av den offentligfinansierade kulturen.  

Hand i hand med en demokratisering av kulturen går att de kulturinstitutioner som idag erhåller 
kulturstöd ska öka sin grad av självfinansiering och i högre grad än vad som nu är fallet bära 
sig själva. Har man ett utbud som tilltalar och intresserar ett större antal medborgare så ökar 
också möjligheten att stå på egna ben. Kulturpolitiken ska dessutom i högre grad än nu 
stimulera föreningar och företag att engagera sig i kulturella verksamheter och satsningar. För 
att stärka möjligheten till långsiktigt livskraftiga kulturinstitutioner av hög kvalitet, anser vi att det 
är viktigt att hålla dörren öppen för privata aktörer att spela en större roll. Det finns runtom i vårt 
land flera goda exempel på hur både företags och frivilligas satsningar och engagemang fått 
lokala och regionala kulturaktörer att blomstra.  

En följd av demokratiseringen av kulturen är att de institutioner och organisationer som erhåller 
offentligt kulturstöd förväntas bredda sitt utbud och rikta om det mot den större allmänheten. 
Det kan t.ex. gälla teatrar och konstmuseer, som, för att nå en större publik, kan ställa om till en 
ett utbud som angår fler människor. En del av detta är att i större omfattning än nu använda sig 
av vårt rika kulturarv, t.ex. klassiska verk i teaterrepertoaren eller ifråga om val av konstverk vid 
utställningar. Ur demokratisk synvinkel är det också viktigt att prioritera verksamheter och 
uppträdanden i vår egen region. 

Demokratiseringen av kulturen motverkar också den politiska styrning av kulturen som i 
praktiken rått under lång tid i Sverige, i första hand präglad av Socialdemokratisk eller annan 
vänsterorienterad ideologi, innefattande även stöd till islamistiska organisationer eller andra 
aktiviteter som ökar segregationen i samhället. Att talet om ”armlängds avstånd” mellan politik 
och kultur inte fungerat i verkligheten visas av utredningen ”Så fri är konsten”, som 
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presenterades av Myndigheten för kulturanalys förra året. Med en Sverigedemokratisk 
kulturpolitik förs principen om ”armlängds avstånd” närmare verkligheten.  

En annan tillämpning av principen ”armlängds avstånd” är att ta fasta på det offentligas ansvar 
för kulturarvet, både nationellt och regionalt. Kulturarvet är den del av vår nationella kultur som 
överlevt det tillfälliga, modemässiga eller politiskt styrda, som visat sig ha ett bestående värde 
över generationerna. Kulturarvet skiljer sig från samtidskulturen genom det faktum att de som 
en gång har skapat och burit de olika kulturyttringarna i de flesta fall är döda. Äldre 
kulturyttringar kan därför, till skillnad från samtidskultur, inte skyddas, spridas och levandegöras 
genom sina skapare. Kulturarvet lär oss mycket om oss själva, både som individer och som 
samhälle. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är ett starkt och levande kulturarv en stor tillgång, 
bland annat för besöksnäringen. 

En lika viktig anledning till att satsa på ett starkt och levande kulturarv är den betydelse detta 
har för den gemensamma identiteten, samhörigheten och en stark inre solidaritet i vårt 
samhälle. Att lyfta fram vårt kulturarv är viktigt inte minst för att hos våra unga levandegöra och 
öka kunskapen om vad tidigare generationer svenskar skapat. I dagens samhälle, där alltför 
många som invandrat till Sverige lever avskilt och segregerat från det svenska 
majoritetssamhället, är stödet till verksamheter som lyfter fram kulturarvet extra viktigt. 
Hembygdsrörelsen är ofta en viktig faktor för utvecklingen av hembygden och 
sammanhållningen mellan människor. Vår grundinställning är att kulturstödet till 
kulturarvsbevarande verksamheter ska öka. Vi omfördelar därför 5 mnkr av nuvarande 
kulturstöd till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar med det 
svenska kulturarvet.  

Ett framgångsrikt sätt att tillgängliggöra och förmedla kulturarvet är genom historiskt 
återskapande eller levande historia och experimentell arkeologi. Både levande historia och 
experimentell arkeologi kan användas som ett pedagogiskt verktyg, inom besöks- och 
turistnäringen, men också som ett verktyg för rekreation. För näringslivet kan effekterna vara 
mycket positiva då alltfler personer är intresserade av att ta del av denna typ av upplevelser. 
Sverigedemokraterna vill att regionen tar fram en handlingsplan för hur levande historia och 
experimentell arkeologi kan bli en stark och utvecklade kraft för vår region.  

Sverigedemokraterna ser positivt på kulturverksamheter som en del av sjuk- och friskvården. 
Oavsett om kulturella aktiviteter sker direkt i sjukvården eller som ”Kultur på recept”, ska fokus 
ligga på patientens/medborgarens aktiva deltagande i den kulturella aktiviteten. Det ska dock 
alltid säkerställas att kultur som en del av sjukvården präglas av professionalitet och står på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.   

I linje med vår kulturpolitik vill Sverigedemokraterna att en ny kulturplan upprättas för Region 
Kalmar län, där fokus ligger på demokratiseringen och breddningen av den 
offentligfinansierade kulturen och på det svenska kulturarvet. Kulturstöd ska inte utgå till 
organisationer som ägnar sig åt att torgföra och propagera för politiskt betingad ideologi eller 
som stöder aktiviteter som ökar segregationen. Inte heller organisationer som inte respekterar 
oliktänkande eller inte likabehandlar folkvalda partier ska erhålla skattefinansierat stöd.  

Med hänsyn till det svåra läget för sjukvården i regionen ser sig Sverigedemokraterna tvungna 
att tills vidare omfördela en del av det nuvarande kulturstödet till sjukvården. Kulturinstitutioner 
ska stimuleras att nå ett ökat antal besökare för att öka sin självfinansiering och att i högre 
grad söka samarbete och stöd även från privata aktörer. Likaså ska det säkerställas att 
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kulturverksamheter som är en del av sjuk- och friskvården vidmakthålls, under de 
förutsättningar som givits ovan.  

Sverigedemokraterna föreslår 

• En ny kulturplan ska tas fram för Region Kalmar län, där fokus ligger på 
demokratiseringen och breddningen av den offentligfinansierade kulturen och på 
det svenska kulturarvet. 

• Kulturinstitutioner ska stimuleras att öka sin grad av självfinansiering och att i högre 
grad söka samarbete och stöd även från privata aktörer.  

• Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar 
med det svenska kulturarvet ska utökas. Från och med 2023 anslår 
Sverigedemokraterna 5 mnkr för detta ändamål.  

• En handlingsplan ska tas fram för hur levande historia och experimentell arkeologi 
kan bli en stark och utvecklade kraft i vår region. 

Folkhögskolornas fortsatta roll 
Folkhögskolorna är en mycket viktig bildnings- och utbildningsresurs i vår region som vi 
Sverigedemokrater vill vidareutveckla. Det är viktigt att säkerställa att folkhögskolornas 
utbildningar är kopplade till den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden, både inom och 
utom sjukvårdens område. Det är också viktigt att de utbildningar som finns för 
funktionsnedsatta fortsätter att vara en del av folkhögskolornas verksamhet. 

Sverigedemokraterna ser det som centralt att regionen gör en översyn av folkhögskolornas 
verksamhet. Syftet med en sådan översyn är att säkerställa en optimering av skolornas roll i 
den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden. Det är viktigt att maximera den andel av 
utbildningarna som är konkret inriktade som meningsfulla yrkesutbildningar eller som 
förberedelseutbildningar för högre studier som stärker den enskildes möjligheter på 
arbetsmarknaden. Genom en sådan översyn stärks folkhögskolornas ställning i den regionala 
utvecklingen. Vi vill även att folkhögskolornas roll i den regionala utvecklingen stärks med 
särskild vikt på livsmedels- och landsbygdsnäringar. 

Sverigedemokraternas ståndpunkt är att nationellt kraftigt minska det omfattande tillflöde av 
skattemedel som idag används till folkhögskolornas arbete med integration av nyanlända, som 
till stora delar är förfelat. Det är lika viktigt att andelen nyanlända vid skolorna inte blir 
oproportionerligt stor, då detta försvårar just integrationen.   

Sverigedemokraterna föreslår 

• En översyn av folkhögskolornas verksamhet ska göras för att stärka 
folkhögskolornas roll i den regionala utvecklingen och maximera den andel av 
utbildningarna som är meningsfulla yrkesutbildningar eller som är förberedande för 
högre studier.  

• Folkhögskolornas eventuella integrationsarbete ska verka för att nyanlända ska 
komma in i det svenska samhället, det svenska språket, den svenska kulturen och 
vårt västerländska demokratiska samhällsskick. 
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Organisationsstöd 
Regionen ger skattefinansierat stöd till ett stort antal organisationer med olika inriktningar. Vi 
ser positivt på att Region Kalmar län stödjer föreningslivet och organisationer som bidrar posi-
tivt till det svenska samhället. Att få ta del av skattefinansierat stöd utan motkrav är dock inte en 
absolut rättighet. Vår region ska därför slå vakt om skattemedlen och verka för att dessa går till 
ändamål som är till nytta för medborgarna. Det är av största vikt att vi slår vakt om skattemed-
len och garanterar att dessa går till ändamål som är till nytta för medborgarna. Därför vill Sveri-
gedemokraterna införa ett krav som syftar till att organisationer som inte respekterar oliktän-
kande eller samtliga folkvalda partier i regionfullmäktige, bör nekas skattefinansierat stöd från 
regionen. 

Sverigedemokraterna anser att organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska 
ideologier och extrema organisationer, inte ska få ta del av skattefinansierat stöd. En sådan or-
ganisation är Ibn Rushd, som har visat sig ha kopplingar till Muslimska brödraskapet samt bju-
dit in föreläsare och predikanter som gjort kvinnofientliga, antisemitiska och homofobiska utta-
landen. Därför vill vi att regionen inte ska bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

• Regionens riktlinjer för organisationsstöd ska ses över i syfte att skattemedel inte 
ska ges till extrema och antidemokratiska organisationer. 

• Organisationer som inte respekterar oliktänkande och samtliga folkvalda partier, 
bör nekas skattefinansierat stöd från regionen. 

• Ekonomiskt stöd från regionen till Ibn Rushd ska upphöra omgående.  
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FASTIGHETER, IT, ENERGI OCH MILJÖ 

Fastigheter 

Vi anser att regionens fastigheter ska användas för kärnverksamheten. Vi vill säkerställa att det 
ska finnas platser för utbildnings- och rekryteringssatsningar. Även möjligheten att befintliga 
lokaler används till bostäder för rekryterad personal ska undersökas. I övrigt ska tomma lokaler 
och fastigheter avyttras. Vid investeringar i nya lokaler ska miljöhänsyn tas och energieffektivitet 
beaktas, samt att lokalerna ska projekteras på ett sådant sätt att det finns en flexibilitet i dess 
användning. 

Sverigedemokraterna är positiva till regionens planerade och pågående byggnationer men vi 
ser med oro på nuvarande snabbt stigande byggkostnader. Sverigedemokraterna vill också 
uppmärksamma att kostnader för ändringar och tillägg måste minimeras. Vi vill att det ska 
göras utförliga granskningar av byggmodeller och konstruktörers förslag innan byggstart. 
Eftersom en byggnad ska fungera under lång tid vill Sverigedemokraterna att en 
parlamentarisk styrgrupp bildas och att produktions- och kostnadskontroller ska ske 
fortlöpande varje månad. Det motiveras av att sjukvården har ett komplext behov av utrustning 
som medför särskilt omsorgsfull byggplanering för framtida behov. 

IT-samhället 

Olika IT-lösningar spelar en alltmer central roll i regionens verksamheter. Centralt är då att stor 
vikt fästs vid användarvänlighet, säkerhet, integritet, långsiktighet och kompatibilitet. Detta kan 
exempelvis ske genom ökat användande av så kallade öppna standarder, såväl som 
programvara med öppen källkod.  

En exakt definition av begreppet ”öppna standarder” saknas, men huvudsakligen åsyftas en 
standard som är öppen och fritt tillgänglig samt kan implementeras fritt utan restriktioner. En 
övergång till öppna standarder, likväl som till programvara med öppen källkod, kan således 
möjliggöra kostnadsbesparingar samtidigt som regionen blir mindre beroende av specifika 
leverantörer. Vid valet av standard bör regionen väga in möjligheten att för regionens 
medborgare tillhandahålla allmänna handlingar i filformat som kan läsas utan att vara 
beroende av licenser som medför kostnader. 

Takten behöver ökas på bredbandssatsningar för våra invånare som lever på landsbygden. En 
levande landsbygd är en stor tillgång för alla. 

Miljö och säkerhet 

Regionens arbete skall präglas av stort miljömedvetande. Vi behöver fortsätta arbeta för en 
övergång från fossila till förnybara bränslen och minska våra totala utsläpp från trafik och 
energianvändning från industrin samt från bostäder och lokaler. Åtgärder i denna riktning 
måste dock vara vetenskapligt grundade och analyserade ur ett helhets- och 
livscykelperspektiv för att säkerställa att de får önskad effekt. För så 
kallad ”klimatkompensation”, som regionmajoriteten ägnar sig åt, är det inte uppenbart att 
nyttan står i proportion till kostnaden. Vi föreslår därför att s.k. ”klimatkompensation” tas bort, i 
syfte att nå maximal nytta och vara varsam med skattemedlen. 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, varför det är oerhört viktigt att säkra dess kvalitet och 
tillgång. Tillgången till råvatten för dricksvattenproduktion måste ha ett starkt skydd i all 
samhällsplanering och samverkan måste ske med andra aktörer för att skydda vattentäkter, 
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sjöar och åar. Regionen skall aktivt rensa ut miljöstörande kemikalier och arbeta för att minska 
mängden farligt avfall och svårrenade miljöfarliga utsläpp. 

Hälso- och sjukvården måste involveras mer och samverka med viktiga funktioner i länet 
såsom Länsstyrelsen, kommunerna och Trafikverket. I samarbete med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ska krisberedskapen ses över, liksom hur verksamheterna har 
förmåga att fullgöra sina uppgifter i händelse av störningar, attentat eller krig. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

• Regionen upphör att finansiera så kallad ”klimatkompensation”. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

39     

Förslag till ramar 2023 

 

Resultatbudget

i Mkr Majoriteten SD Skillnad
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -3 150,7 -3 150,7

Primärvårdsförvaltningen -141,5 -141,5

Psykiatriförvaltningen -466,6 -466,6

Folktandvården -122,3 -122,3

IT-förvaltningen -358,0 -358,0

Regionservice -502,6 -502,6

Regionrevisionen -4,6 -4,6

Centralt adm verksamhet

Regiondirektörens stab -188,6 -188,6

Förtroendevalda -42,9 -42,9

Beställd vård -848,1 -848,1

Övrig centraladministrerad verksamhet -163,8 -163,8

Summa -5 989,7 -5 989,7 0,0
Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen -175,9 -170,5 -5,4

varav bildning -45,8 -43,8 -2,0

varav kultur -79,7 -76,3 -3,4

Summa -6 165,6 -6 160,2 5,4
Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen -660,6 -660,6

Summa -6 826,2 -6 820,8 5,4

Köpt vård -716,9 -716,9

Läkemedel -1 128,0 -1 128,0

Indexuppräkningar, effektiviseringar mm -533,1 -533,1

Finansiell resurs -2,0 -2,0

Sverigedemokraternas besparingar exkl. bildning, kultur 112,3 -112,3

Sverigedemokraternas satsningar -115,0 115,0

Summa -9 206,2 -9 203,5 2,7

Riktade statsbidrag 274,0 274,0

Pensionsutbetalningar -246,0 -246,0

Patientförsäkring -32,5 -32,5

Avskrivningar -370,0 -370,0

Verksamhetens nettokostnader -9 580,7 -9 578,0 2,7

Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter 6 830,0 6 830,0

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 2 004,0 2 004,0

Statsbidrag läkemedel 892,0 892,0

Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1,5 1,5

Avkastning pensionsmedel 92,4 92,4

Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden -392,0 -392,0

Summa skatteintäkter och finansnetto 9 427,9 9 427,9 0,0

Summa resultat -152,8 -150,1 2,7

2023
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Förslag till ramar 2024 

 

Resultatbudget

i Mkr Majoriteten SD Skillnad
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -3 152,1 -3 152,1

Primärvårdsförvaltningen -141,5 -141,5

Psykiatriförvaltningen -466,6 -466,6

Folktandvården -122,3 -122,3

IT-förvaltningen -358,0 -358,0

Regionservice -502,6 -502,6

Regionrevisionen -4,6 -4,6

Centralt adm verksamhet

Regiondirektörens stab -188,6 -188,6

Förtroendevalda -42,9 -42,9

Beställd vård -848,1 -848,1

Övrig centraladministrerad verksamhet -170,8 -170,8

Summa -5 998,1 -5 998,1 0,0
Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen -175,9 -181,3 -5,4

varav bildning -45,8 -43,8 -2,0

varav kultur -79,7 -76,3 -3,4

Summa -6 174,0 -6 179,4 -5,4
Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen -660,6 -660,6

Summa -6 834,6 -6 840,0 -5,4

Köpt vård -746,9 -746,9

Läkemedel -1 158,0 -1 158,0

Indexuppräkningar, effektiviseringar mm -781,2 -781,2

Finansiell resurs -2,0 -2,0

Sverigedemokraternas besparingar exkl. bildning, kultur 187,3 -187,3

Sverigedemokraternas satsningar -143,0 143,0

Summa -9 522,7 -9 483,8 38,9

Riktade statsbidrag 249,0 249,0

Pensionsutbetalningar -252,5 -252,5

Patientförsäkring -32,5 -32,5

Avskrivningar -380,0 -380,0

Verksamhetens nettokostnader -9 938,7 -9 899,8 38,9

Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter 7 113,0 7 113,0

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 2 075,0 2 075,0

Statsbidrag läkemedel 892,0 892,0

Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1,5 1,5

Avkastning pensionsmedel 92,4 92,4

Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden -350,0 -350,0

Summa skatteintäkter och finansnetto 9 823,9 9 823,9 0,0

Summa resultat -114,8 -75,9 38,9

2024
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Förslag till ramar 2025 

  

Resultatbudget

i Mkr Majoriteten SD Skillnad
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -3 152,1 -3 152,1

Primärvårdsförvaltningen -141,5 -141,5

Psykiatriförvaltningen -466,6 -466,6

Folktandvården -122,3 -122,3

IT-förvaltningen -358,0 -358,0

Regionservice -502,6 -502,6

Regionrevisionen -4,6 -4,6

Centralt adm verksamhet

Regiondirektörens stab -188,6 -188,6

Förtroendevalda -42,9 -42,9

Beställd vård -848,1 -848,1

Övrig centraladministrerad verksamhet -170,8 -170,8

Summa -5 998,1 -5 998,1 0,0
Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen -175,9 -181,3 -5,4

varav bildning -45,8 -43,8 -2,0

varav kultur -79,7 -76,3 -3,4

Summa -6 174,0 -6 179,4 -5,4
Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen -660,6 -660,6

Summa -6 834,6 -6 840,0 -5,4

Köpt vård -776,9 -776,9

Läkemedel -1 188,0 -1 188,0

Indexuppräkningar, effektiviseringar mm -1 029,1 -1 029,1

Finansiell resurs -2,0 -2,0

Sverigedemokraternas besparingar exkl. bildning, kultur 207,3 -207,3

Sverigedemokraternas satsningar -158,0 158,0

Summa -9 830,6 -9 786,7 43,9

Riktade statsbidrag 249,0 249,0

Pensionsutbetalningar -252,0 -252,0

Patientförsäkring -32,5 -32,5

Avskrivningar -405,0 -405,0

Verksamhetens nettokostnader -10 271,1 -10 227,2 43,9

Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter 7 410,0 7 410,0

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 2 099,0 2 099,0

Statsbidrag läkemedel 892,0 892,0

Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1,5 1,5

Avkastning pensionsmedel 92,4 92,4

Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden -182,0 -182,0

Summa skatteintäkter och finansnetto 10 312,9 10 312,9 0,0

Summa resultat 41,8 85,7 43,9

2025
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Bilaga 1. Yrkanden till majoritetens budget och plan 
Om Sverigedemokraternas budgetförslag inte vinner gehör, har vi följande yrkanden på 
majoritetens budgetförslag, till rubricerade avsnitt: 

Yrkanden till avsnitt 3 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 3, s. 7, sista stycket, tredje meningen ”Vi accepterar inte kränkande 
särbehandling utan verkar för att arbetsplatser präglas av delaktighet, jämställdhet och 
mångfald.” byts ut mot ”Vi accepterar inte kränkande särbehandling utan verkar för att 
arbetsplatser präglas av delaktighet, jämställdhet och likabehandling.” 

Yrkanden till avsnitt 5 

  

att i avsnitt 5.2 Bra bemötande och delaktighet: 

meningen ”Civilsamhället bidrar till ökad social sammanhållning, gemenskap och 
mångfald” ersätts med ”Civilsamhället bidrar till ökad social sammanhållning och 
gemenskap”. 

Yrkanden till avsnitt 6 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.2 Folkhögskolor 

Sverigedemokraternas avsnitt om folkhögskolorna, med rubriken ”Folkhögskolornas 
fortsatta roll”, arbetas in i detta avsnitt.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.2 Folkhögskolor 

Följande mening arbetas in: ”Folkhögskolornas eventuella integrationsarbete ska verka för 
att nyanlända ska komma in i det svenska samhället, det svenska språket, den svenska 
kulturen och vårt västerländska demokratiska samhällsskick.” 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 
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att i avsnitt 6.3  Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse 

Avsnittet ”Arbetet med att stärka kvinnors företagande och företagande för invånare med 
utländsk bakgrund ska prioriteras […]” ändras till ”Arbetet med att stärka allas möjlighet till 
företagande ska prioriteras […]” 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse  

Sverigedemokraternas avsnitt med rubriken ”Ett innovations- och industrilän”, arbetas in i 
detta avsnitt.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse 

Regionen ska ta fram en industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt möjliggöra för 
flera arbetstillfällen i Region Kalmar län. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att det i avsnitt 6.4 En levande landsbygd 

Sverigedemokraternas avsnitt med rubriken ”Närproducerade livsmedel och krav på 
djurskydds- och växtodlingskrav”, arbetas in i texten. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.7 Grön omställning 

Sverigedemokraternas avsnitt om miljövänlig energi med rubriken ”Ny kraft till hela Kalmar 
län”, arbetas in i detta avsnitt.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.7 Grön omställning 

Regionen ska upphöra att finansiera s.k. ”klimatkompensation”.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar med det 
svenska kulturarvet ska utökas. Från och med 2023 anslås 5 mnkr för detta ändamål.  
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Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

En handlingsplan tas fram för hur levande historia och experimentell arkeologi kan bli en 
stark och utvecklade kraft i vår region. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

Kulturinstitutioner ska stimuleras att öka sin grad av självfinansiering och att i högre grad 
söka samarbete och stöd även från privata aktörer.   

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

En ny kulturplan ska tas fram för Region Kalmar län, där fokus ligger på demokratiseringen 
och breddningen av den offentligfinansierade kulturen och på det svenska kulturarvet. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

Sverigedemokraternas avsnitt om kultur med rubriken ”Demokratisering av den 
offentligfinansierade kulturen och värnande om kulturarvet”, arbetas in i detta avsnitt.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 6.8 Kultur i hela länet 

Meningen ”Insatser göras inom läsfrämjande och språklig mångfald, digital delaktighet och 
digital omvandling, tillgänglighet och samverkan mellan folkbiblioteken” ersätts 
med ”Insatser görs inom läsfrämjande, digital delaktighet och digital omvandling, 
tillgänglighet och samverkan mellan folkbiblioteken” 

Yrkanden till avsnitt 7 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



 

45     

Primärvårdsdirektören får i uppdrag att utreda hur hälsocentralernas personella resurser 
kan samordnas och användas bättre, inkluderat möjligheten till satellitverksamhet. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

I samverkan med kommunerna ska regionen göra en översyn och utvärdering av 
förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Primärvården ska informera patienten om vilka folkhälsoaktiviteter som kan passa i det 
enskilda fallet och vart man kan vända sig i det egna närområdet.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt  

Patientansvarig läkare ska under mandatperioden genomföras i Region Kalmar län, med 
första prioritet på multisjuka och kroniskt sjuka, men även övriga patienter med allvarliga 
sjukdomstillstånd.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

20 mnkr per år anslås för att för att accelerera arbetet med ett införande av Hemsjukhusets 
arbetssätt vid samtliga länets hälsocentraler. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Tydliga riktlinjer ska snarast upprättas för när den samlade bedömningen av vårdbehovet 
alltid ska leda till att patienten erbjuds ett patientkontrakt. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda modeller för utvidgade stödfunktioner för 
akutmottagningarna. 
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Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta arbetsmodeller för sjukvården, med målet att 
öka den tid som läkaren tillbringar med patienter. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.1 Person-, familjecentrerade arbetssätt 

Det ska säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska sekreterare 
också utförs av dessa. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.2 Hälsa för barn och unga 

Resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin utökas med 5 mnkr, i vilket ska innefattas 
inrättande av en barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvårdsplats i Västervik. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.3 En tillgänglig vård 

Region Kalmar län ska ta styråran regionalt då det gäller digitala lösningar. Det är viktigt att 
omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt grundade. Det är 
också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den mänskliga direktkontakten 
tappas bort på vägen. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.3 En tillgänglig vård 

Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök i sjukvården ska 
kunna minskas. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.3 En tillgänglig vård 

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna en 
akutgynekologisk mottagning i Oskarshamn 
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Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

Ingen kvotering eller annan typ av diskriminering, till exempel i form av gynnande medelst 
skattesubventionerade anställningar på grund av ursprung, får förekomma i regionen.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

Svenska språket är en viktig del av vårdsamtalet. Många äldre patienter upplever problem 
med att förstå vad vårdpersonal säger. Tolkning till fullgod svenska ska alltid erbjudas om 
en patient så önskar. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska. Därför ska 
regiondirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på svenskkunskaper 
vid anställning inom sjukvården och ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna 
bedöma medarbetares språkkompetens. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

För patienten är sjukvårdpersonalen just sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att 
personalen inte till patienten signalerar privata preferenser angående t.ex. religion, eller 
kulturell bakgrund, vilket i mötet med patienten är irrelevant. Ingen personal i regionen ska i 
sitt arbete därför bära iögonfallande religiösa symboler eller religiöst betingade kläder. 
Både patientsäkerhet och jämlikhet kräver neutrala och praktiska arbetskläder för hela 
professionen.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

En egenavgift införs för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning för 
tolkningen inte utgår till regionen och patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre. 
Undantagna är de fem nationella minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid 
användas i största möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för 
regionen, tjänar en egenavgift vid språktolkning också som incitament att snabbare lära sig 
svenska och ger en rättvisare kostnadsinhämtning visavi andra patientgrupper.  
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Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.4 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård 

En p-biljett bifogas kallelsen vid bokat besök vid regionens sjukhus, för vilket ändamål 
avsätts 4 mnkr från och med 2023. Ett system med tidsbegränsning för p-biljetten införs.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.5 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård 

Mammografin ska kompletteras med ytterligare typer av undersökningar, till exempel är 
det viktigt att den MR-utrustning som finns och som nu investeras i används till sin fulla 
potential, även för att upptäcka bröstcancer.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.6 Säker hälso- och sjukvård 

Analys ska göras av vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid sjukhusen och 
lämpliga åtgärder ska tas fram, så att nattfastan aldrig överstiger 11 timmar för denna 
grupp.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.7 Säker hälso- och sjukvård 

Det ska säkerställas att regionen har rutiner där alla analyser och åtgärdsprogram som tas 
fram som en följd av händelse- och incidentrapportering också kommuniceras ut och 
implementeras vid alla relevanta mottagningar och avdelningar.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 7.8 Beredskap och säkerhet 

Ge regiondirektören i uppdrag att kartlägga och inventera regionens totala kompetens och 
personella resurser för akut- och traumasjukvård, inkluderat samtliga som tidigare arbetat i 
sjukvården som har relevant kompetens. 

Yrkanden till avsnitt 8 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 
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Regiondirektören får i uppdrag att utforma regionens utbildningsverksamhet, så att 
resurserna används för att prioritera sådana utbildningar som är nödvändiga för 
bibehållandet och vidareutvecklingen av en hög kompetensnivå hos sjukvårdens 
medarbetare, vilket uppdrag också innefattar att minska kostnaderna för utbildningar med 
3 mnkr från och med 2023. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att stimulera fler sjuksköterskor som 
idag arbetar som chefer och handläggare i Region Kalmar län till att helt eller delvis 
återvända till sjuksköterskeyrket, som fast anställda i Region Kalmar län. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att upphandlingar av uppdateringar och nya 
versioner av IT-system inte orsakar stora utbildningsbehov.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen ska utökas. 6 
mnkr ska anslås i form av handledarpeng och förstärkning av ersättningen till 
verksamheten. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur uppdragsutbildning kan inrättas, 
så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För 2023 ska 4 mnkr 
avsättas för att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2024 ökas detta till 8 mnkr. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

meningen ”Likabehandling och mångfald är i fokus i samhället i stort och kanske särskilt 
påtagligt i de generationer som nu är unga på arbetsmarknaden” ersätts 
med ”Likabehandling är i fokus i samhället i stort och kanske särskilt påtagligt i de 
generationer som nu är unga på arbetsmarknaden”. 
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Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning 

meningen ”Mångfald stärker Region Kalmar län som en attraktiv arbetsgivare och ett 
långsiktigt samarbete med Linnéuniversitetet gällande likabehandling pågår” ersätts 
med ”Ett långsiktigt samarbete med Linnéuniversitetet gällande likabehandling pågår.” 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.2 Utveckla och behålla medarbetare 

2023, 2024 och 2025 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som ska användas för 
personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, 
utbildningsmöjligheter, styrt av en långsiktig strategi för att göra regionen till en attraktiv 
arbetsgivare. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.2 Utveckla och behålla medarbetare  

Från och med 2023 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, styrda av en långsiktig 
strategi, där utbildning och erfarenhet premieras, liksom behovet att långsiktigt trygga 
bemanningen. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.2 Attrahera och rekrytera medarbetare 

Det ska utredas möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd 
sjukvårdspersonal, liksom möjligheten till förturslistning till de bostäder som blir lediga, 
likaså möjligheten att använda attraktiv tomtmark. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.3 En god arbetsmiljö 

Läkare och sjuksköterskor ska kunna lägga fokus på det patientnära arbetet och inte 
belastas med fler administrativa arbetsuppgifter än nödvändigt. Det administrativa arbetet 
ska präglas av effektivitet, med utnyttjande av digitaliseringens fulla potential. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.3 En god arbetsmiljö 
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Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i uppdrag att utforma och 
inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid regionens tre 
sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i trygghet, utan risk att bli utsatta för våld från 
aggressiva patienter eller medföljande personer. 20 mnkr avsätts för detta i 
investeringsbudgeten. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.3 En god arbetsmiljö 

En översyn görs av rutinerna för användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid 
regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt samråd med personalen. 
Medel om 5 mnkr årligen ska avsättas från och med 2023.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 8.3 En god arbetsmiljö 

Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta och förebygga de 
ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.  

Yrkanden till avsnitt 9 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning 

Det generella effektiviseringskravet på 1 % tas bort. Istället införs riktade besparingar på 
administrationen. Bidrag till kultur och organisationer ska inte vara undantagna från 
effektivisering. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning 

Nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer ska i grunden omprövas 
och effektiviseras, så att kostnaderna 2023, 2024 och 2025 minskar med 60, 115 resp. 135 
mnkr, varvid digitaliseringens möjligheter att effektivisera bättre ska tas tillvara. 
Effektiviseringen av det mycket omfattande administrations- och handläggararbetet i 
Region Kalmar län ska ha hög prioritet.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning 
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Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av de kostnaderna för IT-konsulter och 
annan teknisk konsultation, i syfte att minska kostnaderna med 4 mnkr från och med 2023.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.5 Förändringar i priser och avgifter 

Både i öppenvård och i slutenvård ska avgiften för uteblivet besök vara 400 kronor, medan 
avgiften för uteblivet besök för operation ska vara 1 500 kronor.   

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.5 Förändringar i priser och avgifter 

Tandvård ska från och med 2023 vara avgiftsfri för alla från 85 år och uppåt och avgiften 
reducerad med hälften för alla från 80 till 84 år.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.8 Uppdrag och överenskommelser 

Organisationer som inte respekterar oliktänkande och samtliga folkvalda partier, bör nekas 
skattefinansierat stöd från regionen. 

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.8 Uppdrag och överenskommelser 

Organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska ideologier och extrema 
organisationer, ska inte få ta del av skattefinansierat stöd. En sådan organisation är Ibn 
Rushd, som har visat sig ha kopplingar till Muslimska brödraskapet samt islamistiska 
talare. Därför ska regionen inte bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd.  

  

Regionfullmäktige föreslås besluta 

att i avsnitt 9.9 Resultatbudget  

Resultatbudgeten ersätts med förslaget till ramar i detta förslag till budget. 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 

Protokollsbilaga 3 
 

Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
M/KDs yrkande 2 - En energikommission inrättas med uppgift att tillförsäkra länets näringsliv tillförlitlig elförsörjning till rimliga kostnader 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 4 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
M/KDs yrkande 7 - Det i dialog med PTS införs ett regionalt stöd avsett för telefonoperatörer med syfte att påskynda uppgraderingen samt 
utbyggnationen av mobilnätet i länets glesbygd 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)                                                 X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)                                                 X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)                                                  X      
Åsa Ottosson                             (M)                                                  X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)                                                  X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)                                                 X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)                                                 X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)                                                  X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)                                                  X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 5 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
M/KDs yrkande 9 - Det införs länsfärdtjänst 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 6 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
M/KDs yrkande 11 - Alla mål rörande energiproduktion uppdateras i enlighet med ändringen av nationella målet för elproduktion från 100 procent 
förnybart till 100 procent fossilfritt och Region Kalmar län inför tydliga mätbara mål för nationellt närproducerad mat 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 7 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
SDs yrkande 9 - Sverigedemokraternas avsnitt om miljövänlig energi med rubriken ”Ny kraft till hela Kalmar län”, arbetas in i texten. 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 8 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
SDs yrkande 10 - Regionen ska upphöra att finansiera så kallad ”klimatkompensation” 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 9 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
SDs yrkande 11 - Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar med det svenska kulturarvet ska utökas. Från 
och med 2023 anslås 5 mnkr för detta ändamål 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 13 19 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 10 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 6 - Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet 
SDs yrkande 13 - Kulturinstitutioner ska stimuleras att öka sin grad av självfinansiering och att i högre grad söka samarbete och stöd även från 
privata aktörer 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 11 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 14 - Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans med övriga regioner i sjukvårdsregionen 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 12 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 18 - Regionfullmäktige beslutar om en målsättning för hur många listade patienter varje läkare ska ansvara för 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 13 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 19 - Regionen startar upp verksamhet med bedömningsbilar 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 14 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 20 - Valfrihet i barn- och ungdomspsykiatrin skapas genom att göra BUP till en del av vårdvalet 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 23 - Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon stärks och att tidbokning möjliggörs 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 28 - Det riktade statliga bidraget för fler vårdplatser används för avsett ändamål 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
M/KDs yrkande 29 - Cancercentrum inrättas på länets tre sjukhus 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 20 - Patientansvarig läkare ska under mandatperioden genomföras i Region Kalmar län, med första prioritet på multisjuka och kroniskt 
sjuka, men även övriga patienter med allvarliga sjukdomstillstånd 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 21 - 20 mnkr per år anslås för att för att accelerera arbetet med ett införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets 
hälsocentraler 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 24 - Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta arbetsmodeller för sjukvården, med målet att öka den tid som läkaren tillbringar med 
patienter 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 21 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 26 - Resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin utökas med 5 mnkr, i vilket ska innefattas inrättande av en barn- och 
ungdomspsykiatrisk slutenvårdsplats i Västervik 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 22 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 32 - Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska. Därför ska regiondirektören ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården och ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna bedöma 
medarbetares språkkompetens 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 23 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 7 – Verksamhet: Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet  
SDs yrkande 34 - En egenavgift införs för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning för tolkningen inte utgår till regionen och 
patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre. Undantagna är de fem nationella minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid 
användas i största möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för regionen, tjänar en egenavgift vid språktolkning också som 
incitament att snabbare lära sig svenska och ger en rättvisare kostnadsinhämtning visavi andra patientgrupper 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 24 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
M/KDs yrkande 31 - Det tydliggörs att kostnaderna för hyrbemanning under mandatperioden får uppgå till max 2 procent av de totala 
personalkostnaderna. 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 25 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
M/KDs yrkande 32 - Det görs en riktad lönesatsning för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor och att lönespridningen ökar 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 26 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
M/KDs yrkande 35 - Det inrättas en personalkriskommission 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 27 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
M/KDs yrkande 36 - Det startas ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom akutsjukvården 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                X        
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 36 20 11 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 43 - Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen ska utökas. 6 mnkr ska anslås i form av 
handledarpeng och förstärkning av ersättningen till verksamheten 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 32 0 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 44 - Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur uppdragsutbildning kan inrättas, så att antalet platser på 
sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För 2023 ska 4 mnkr avsättas för att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2024 ökas detta till 8 
mnkr 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 13 19 0 
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Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 47 - 2023, 2024 och 2025 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som ska användas för personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller 
arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, utbildningsmöjligheter, styrt av en långsiktig strategi för att göra regionen till en attraktiv arbetsgivare 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 31 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 48 - Från och med 2023 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, styrda av en långsiktig strategi, där utbildning och erfarenhet 
premieras, liksom behovet att långsiktigt trygga bemanningen. 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 32 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 51 - Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i uppdrag att utforma och inrätta säkerhetsmottagningar och 
säkerhetsklassade vårdplatser vid regionens tre sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i trygghet, utan risk att bli utsatta för våld från 
aggressiva patienter eller medföljande personer. 20 mnkr avsätts för detta i investeringsbudgeten 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 33 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 8 – Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser  
SDs yrkande 52 - En översyn görs av rutinerna för användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid regionens tre sjukhus, så att den i 
fortsättningen utformas i direkt samråd med personalen. Medel om 5 mnkr årligen ska avsättas från och med 2023 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 34 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 9 – Ekonomi: God ekonomisk hushållning 
M/KDs yrkande 41 - Målsättningen för kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska vara minst 50 procent under mandatperioden 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 35 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 9 – Ekonomi: God ekonomisk hushållning 
M/KDs yrkande 46 - Det införs tidsdifferentierade biljettpriser i kollektivtrafiken genom att priset sänks med 15 procent på icke-rusningstider 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                  X    
Bo Karlsson                              (SD)                                                  X    
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                                X    
Erik Arvidsson                           (SD)                                                  X    
Leif Axelsson                            (SD)                                                  X    
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                          X    
Michael Erlandsson                       (SD)                                                  X    
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                  X    
Claus Zaar                               (SD)                                                  X    
Göran Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Petra Gustafsson                         (SD)                                                  X    
Göran Bågenholm                          (SD)                                                  X    
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 35 20 12 0 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 36 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 9 – Ekonomi: God ekonomisk hushållning 
SDs yrkande 58 - Tandvård ska från och med 2023 vara avgiftsfri för alla från 85 år och uppåt och avgiften reducerad med hälften för alla från 80 till 
84 år 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 37 

 
Ärende 53 – Regionplan. Avsnitt 9 – Ekonomi: God ekonomisk hushållning 
SDs yrkande 60 - Organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska ideologier och extrema organisationer, ska inte få ta del av 
skattefinansierat stöd. En sådan organisation är Ibn Rushd, som har visat sig ha kopplingar till Muslimska brödraskapet samt islamistiska talare. 
Därför ska regionen inte bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                 X        
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)                                                 X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                   X    
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                  X    
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                              X    
Robin Hanzl                              (M)                                                   X    
Lennart Hellström                        (M)                                                   X    
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                   X    
Daniel Lindvall                          (M)                                                   X    
Sven Sparavec                            (M)                                                   X    
Emma Lilliehorn                          (M)                                                   X    
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                            X    
Carl Dahlin                              (M)                                                   X    
Eila Medin                               (M)                                                   X    
Jimmy Loord                              (KD)                                                  X    
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                  X    
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                             X    
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                  X    
Margreth Johansson                       (KD)                                                  X    
Arne Sjöberg                             (KD)                                                  X    
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                        X    
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                  X    

SUMMA: 35 12 20 0 

 
Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 38 

 
Ärende 57 – Strategi - Öka ungas sociala inkludering  
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                    X  
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)        Emma Halme                               X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                  X      
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                 X      
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                             X      
Robin Hanzl                              (M)                                                  X      
Lennart Hellström                        (M)                                                  X      
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                  X      
Daniel Lindvall                          (M)                                                  X      
Sven Sparavec                            (M)                                                  X      
Emma Lilliehorn                          (M)                                                  X      
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                           X      
Carl Dahlin                              (M)                                                  X      
Eila Medin                               (M)                                                  X      
Jimmy Loord                              (KD)                                                 X      
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                 X      
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                            X      
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                 X      
Margreth Johansson                       (KD)                                                 X      
Arne Sjöberg                             (KD)                                                 X      
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                       X      
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                 X      

SUMMA: 34 32 0 1 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 39  

 
Ärende 59. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024, aktualisering 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Angelica Katsanidou                      (S)                                                    X  
Per Wimarsson                            (S)                                                 X        
Malin Wimmerström                        (S)                                                 X        
Åke Jägerö                               (S)                                                 X        
Rosie Folkesson                          (S)                                                 X        
Mattias Wärnsberg                        (S)                                                 X        
Cissi Hammar                             (S)                                                 X        
Peter Wretlund                           (S)                                                 X        
Lejla Radovic                            (S)                                                 X        
Elin Sejnehed                            (S)                                                 X        
Martina Aronsson                         (S)                                                 X        
Maria Ixcot Nilsson                      (S)                                                 X        
Henrik Nilsson Bokor                     (S)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Malin Anell                              (S)                                                 X        
Anders Henriksson                        (S)                                                 X        
Pia Edin                                 (S)                                                 X        
Jonas Hellberg                           (S)                                                 X        
Marie Fransson                           (S)        Steve Sjögren                            X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Ilko Corkovic                            (S)                                                 X        
Gunilla Johansson                        (S)                                                 X        
Kristina Sjöström                        (S)                                                 X        
Karin Helmersson                         (C)                                                 X        
Joachim Starck                           (C)        Ingela Pettersson                        X        
Magnus Danlid                            (C)                                                 X        
Mahmoud Al Mokdad                        (C)                                                 X        
Anna Östborg                             (C)                                                 X        
Emmy Ahlstedt                            (C)        Emma Halme                               X        
Lena Granath                             (V)                                                 X        
Daniel Ståhl                             (V)                                                 X        
Jonny Andersson                          (V)                                                 X        
Gylfi Saemundsson                        (V)                                                 X        
Sara Kånåhols                            (V)                                                 X        
Malin Sjölander                          (M)                                                 X        
Elin Sjölander Landerdahl                (M)        Magnus Jernetz Gustavsson                X        
Åsa Ottosson                             (M)        Ellinor Troli                            X        
Robin Hanzl                              (M)                                                 X        
Lennart Hellström                        (M)                                                 X        
Pär-Gustav Johansson                     (M)                                                 X        
Daniel Lindvall                          (M)                                                 X        
Sven Sparavec                            (M)                                                 X        
Emma Lilliehorn                          (M)                                                 X        
Monica Ljungdahl                         (M)        Bernhard Neuman                          X        
Carl Dahlin                              (M)                                                 X        
Eila Medin                               (M)                                                 X        
Jimmy Loord                              (KD)                                                X        
Maud Ärlebrant                           (KD)                                                X        
Gudrun Brunegård                         (KD)       Ola Gustafsson                           X        
Chatrine Pålsson Ahlgren                 (KD)                                                X        
Margreth Johansson                       (KD)                                                X        
Arne Sjöberg                             (KD)                                                X        
Nathalia Johansson                       (KD)       Andreas Salomonsson                      X        
Martin Kirchberg                         (SD)                                                 X      
Bo Karlsson                              (SD)                                                 X      
Leif Gustavsson                          (SD)       Sune Olsson                               X      
Erik Arvidsson                           (SD)                                                 X      
Leif Axelsson                            (SD)                                                 X      
Anni Juhl Nielsen                        (SD)       Anne-Marie Norman                         X      
Michael Erlandsson                       (SD)                                                 X      
Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      
Claus Zaar                               (SD)                                                 X      
Göran Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      
Göran Bågenholm                          (SD)                                                 X      
Jonas Erlandsson                         (S)                                                 X        
Anders Andersson                         (KD)                                                X        

SUMMA: 54 12 0 1 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1506782



Regionfullmäktige 23-24 november 2022 
Protokollsbilaga 40  
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