
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-03-02 

 
  

Regionfullmäktige   
 
Tid och plats 09:00-17:01, Glasannexet Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar   
Beslutande 
 

Jonas Erlandsson (S), ordförande 
Anders Andersson (KD), vice ordförande                             
Lena Segerberg (S), ersättare för Angelica Katsanidou (S)                     
Per Wimarsson (S)                          
Malin Wimmerström (S)                        
Åke Jägerö (S)                              
Rosie Folkesson (S)                        
Mattias Wärnsberg (S)                        
Cecilia Hammar (S)                             
Peter Wretlund (S)                           
Magnus Gabrielsson (S), ersättare för Lejla Radovic (S)                            
Elin Sejnehed (S)                            
Martina Aronsson (S)                         
Per Adolfson (S), ersättare för Maria Ixcot Nilsson (S)                      
Henrik Nilsson Bokor (S)                    
Mattias Adolfson (S)                        
Malin Anell (S)                              
Anders Henriksson (S)                       
Steve Sjögren (S), ersättare för Pia Edin (S)                                 
Sara-Lisa Ekedahl (S), ersättare för Jonas Hellberg (S)                         
Marie Fransson (S)                           
Lasse Johansson (S)                          
Ilko Corkovic (S)                          
Gunilla Johansson (S)                     
Per-Olof Johansson (S), ersättare för Kristina Sjöström (S)                       
Karin Helmersson (C) 
Joachim Starck (C)                                   
Magnus Danlid (C)                                   
Mahmoud Al Mokdad (C)                            
Anna Östborg (C)                               
Emmy Ahlstedt (C) 
Lena Granath (V)                             
Daniel Ståhl (V)                             
Jonny Andersson (V)                          
Gylfi Saemundsson (V)                        
Sara Kånåhols (V) §§ 5-35                             
Malin Sjölander (M) §§ 1-27                        
Emil Jörgensen (M), ersättare för Elin Sjölander Landerdahl (M)                
Åsa Ottosson (M)                             
Robin Hanzl (M)                              
Lennart Hellström (M)                        
Pär-Gustav Johansson (M)                     
Daniel Lindvall (M)                          
Sven Sparavec (M)                            
Emma Lilliehorn (M)                          
Monica Ljungdahl (M)                        
Carl Dahlin (M)                              
Bernhard Neuman (M), ersättare för Eila Medin (M) 
Jimmy Loord (KD) 
Therese Klingstedt (KD), ersättare för Maud Ärlebrant (KD)                          
Ola Gustafsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)                
Margreth Johansson (KD)                       
Arne Sjöberg (KD)                            
Nathalia Johansson (KD)       
Martin Kirchberg (SD)                         
Bo Karlsson (SD)                              
Anne-Marie Norman (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD)               
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 Erik Arvidsson (SD)                                                                    
Janita Kirchberg (SD), ersättare för Leif Axelsson (SD)                            
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) 
Klaus Leidecker, regionrevisor  
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör  
Moa Rosholm, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-35  

 
  

Ordförande Jonas Erlandsson (S)  

 
  

Justerare Robin Hanzl (M) Lasse Johansson (S)  
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 1    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.  
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§ 2    

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Robin Hanzl (M) och Lasse Johansson (S) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 3    

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågan får ställas.  

Bakgrund 
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:  

- Ingår P-biljett i alla kallelser?, ställd av Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) 

- Vilka åtgärder vidtar majoriteten med anledning av IVO:s tillsyn av 
Oskarshamns sjukhus?, ställd av Jimmy Loord (KD), Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) 

- Effekter av eventuell permanent stängning av röntgen i Vimmerby, 
ställd av Gudrun Brunegård (KD) 

- Vem stängde den palliativa enheten på Västerviks sjukhus?, ställd av 
Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Maud Ärlebrant (KD) 

- Kommer även Region Kalmar län att införa intraprenader? ställd av 
Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) 

- Etablering av kärnkraft ställd av Carl Dahlin (M), Pär-Gustav 
Johansson (M), Robin Hanzl (M) 

- Införa en kvot mellan administration och kärnverksamheten på 
golvet, ställd av Claus Zaar (SD) 

- Minska användningen av dyra bemanningsbolag och öka andelen fast 
personal samt upphör med underbudgetering i kärnverksamheten 
ställd av Claus Zaar (SD) 

Följande enkel fråga har ställts:  
- Parkeringsrutor utanför akutmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar, 

ställd av Sven Sparavec (M) 
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§ 4    

Information från regionrevisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Klaus Leidecker, regionrevisor, informerar regionfullmäktige om de tre 
granskningsrapporter som revisionen genomfört; basgranskning, granskning 
av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal samt granskning av 
sjukvårdsrådgivningen.  
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§ 5  Ärendenummer RS 2022/711 

Svar på medborgarförslag om milersättning för egen bil 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om höjd milersättning vid 
sjukresor med egen bil med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om höjd 
milersättningen för resor med egen bil i samband med sjukresa. 

Yttrande 
Inom Region Kalmar län är det Kalmar länstrafik som ansvarar för 
utförandet av trafik inom område för Särskilda persontransporter, där 
sjukresor ingår. Trafiken ska genomföras på ett miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt, exempelvis via en samordning av transporterna inom område 
för just Särskilda persontransporter. 
Inriktningen är att alla sjukresor, när det är möjligt, ska erbjudas med 
befintliga allmänna kommunikationer. 
I de fall det finns medicinska och/eller trafiktekniska skäl, exempelvis av 
individuella funktionsnedsättningar alternativt väntetider som övergår vad 
som kan anses vara skäligt, kan servicefordon vara ett alternativ.   
Vid resor till och från Linköpings universitetssjukhus är patientbussarna 
Frisken, som avgår från Kalmar, och Lillfrisken som avgår från Västervik, 
första alternativ för resa. Med på transporterna finns medicinskt utbildad 
personal. 
Som ett alternativ till vad som ovan finns beskrivet kan den enskilde välja att 
resa med egen bil och får då en ersättning enligt en fastställd milersättning.  
Trafikdirektören har av kollektivtrafiknämnden fått uppdrag om en 
ekonomisk översyn inom område för förvaltningens ansvar, där 
milersättningen för resa med egen bil vid sjukresa kommer att ingå. 
Förslagsställarens synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet. 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget om höjd milersättning vid sjukresor med egen bil med 
ovanstående yttrande. 
--- 
Regionstyrelsens lämnade § 25 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget 
om höjd milersättning vid sjukresor med egen bil med redovisat yttrande.” 
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Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att ärendet ska återremitteras med 

uppdrag att ta fram förslag till ett nytt ersättningssystem för sjukresor, 
som strävar till att utjämna skillnaden mellan bilresor och kollektiva 
resor. 

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

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs förslag. Han finner 
att det ska avgöras idag. 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige vill besluta enligt Peter 
Wretlunds förslag, och finner att så är fallet.   

Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Mot bakgrund av de långa avstånden i vårt län, beroendet av bil och hur de 
som reser med bil på ett orättvist sätt missgynnas när det gäller ersättningar 
för sjukresor, anser Sverigedemokraterna att ärendet borde återremitterats 
med uppdrag att ta fram förslag till ett nytt ersättningssystem för sjukresor, 
som strävar till att utjämna skillnaden mellan bilresor och kollektiva resor”. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse kollektivtrafiknämnden, daterad den 8 augusti 2022 
2. Medborgarförslag – Höj milersättningen för egen bil vid sjukresor 
3. Protokollsutdrag regionstyrelsen § 25 den 2 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Mårten Bernesand, Kalmar länstrafik 
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§ 6  Ärendenummer RS 2023/185 

Överlämnande av medborgarförslag om prissättning av 
länskortet 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om prissättning av 
länskortet till kollektivtrafiknämnden för beslut.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om ändrad prissättning av 
länskortet.  
Eftersom förslaget är inom kollektivtrafiknämndens ansvarsområden föreslås 
att det överlämnas till nämnden för beslut. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionfullmäktiges presidiums förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 
2. Medborgarförslag – Prissättning av länskortet 
 
Protokollsutdrag till: Maria Karlsson, Kalmar länstrafik  
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§ 7  Ärendenummer RS 2023/339 

Överlämnande av medborgarförslag om att anlägga 
cykelväg mellan Nybro och Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om att anlägga en 
cykelväg mellan Nybro och Kalmar till regionala utvecklingsnämnden för 
beslut.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att anlägga en cykelväg 
mellan Nybro och Kalmar.  
Eftersom förslaget är inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden 
föreslås att det överlämnas till nämnden för beslut. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionfullmäktiges presidiums förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2023 
2. Medborgarförslag – Anlägga en cykelväg mellan Nybro och Kalmar 
 
Protokollsutdrag till: Per-Erik Håkansson, regionala utvecklingsnämnden  
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§ 8  Ärendenummer RS 2021/1070 

Remiss av Regional utvecklingsstrategi Region Kalmar 
län (RUS) 

Beslut 
Regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att växa i - Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.  

Bakgrund 
Den 23-24 november 2022, § 215, återremitterade regionfullmäktige Klimat 
att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 genom en 
minoritetsåterremiss. Syftet med återremissen var att ändra skrivningar om 
förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta 
betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad 
elförsörjning. 
Den regionala utvecklingsstrategin har kompletterats och justerats i följande 
delar: 
Sidan 32 
Två tredjedelar av den energi som används i länet kommer från förnybara 
energikällor,  

därtill kommer ungefär fyra procent fossilfri kärnkraftsel.  
 
Sidan 35 
…men även åtskilliga framgångsrika tillverkande företag liksom företag med 
verksamhet inom hållbarhetsteknik och  

fossilfri energi. 
 
Sidan 36 
Tillägg vid de områdesspecifika indikatorerna: 

▪ Energianvändning/BRP 
▪ Andel förnybar energi 
▪ Andel fossilfri energi 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige anta det reviderade 
förslaget.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 27 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionstyrelsen: 
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” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att 
växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.” 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Pär-Gustav Johansson (M), Martin Kirchberg (SD), Erik Arvidsson (SD), 

Jimmy Loord (KD), Bernhard Neuman (M), Janita Kirchberg (SD) och 
Ola Gustafsson (KD) föreslår att det i den regionala utvecklingsstrategin 
tydligt skrivs in att länets produktion av kärnkraftsel är av stor betydelse 
för grön omställning, tryggad elförsörjning, tillväxt och hållbar 
utveckling.  

2. Karin Helmersson (C), Malin Anell (S), Emmy Ahlstedt (C), Peter 
Wretlund (S), Gylfi Saemundsson (V), Magnus Danlid (C), Anna 
Östborg (C), Sara Kånåhols (V) och Martina Aronsson (S) föreslår att 
regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.   

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige vill besluta enligt Pär-Gustav 
Johanssons med fleras ändringsförslag eller regionstyrelsens förslag. Han 
finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons med fleras 

ändringsförslag röstar nej.  
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 35 
ja och 32 nej. Hur var och en röstade framgår av protokollsbilaga 1.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 13 januari 2023 
2. Reviderad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 

2030 
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 27 den 2 februari 2023 
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 19 januari 2023 
5. Reviderad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 

2030. 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 9  Ärendenummer RS 2022/1690 

Riktlinje intern kontroll 2023-2025 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Riktlinje för intern kontroll, att gälla från och med 
den 1 januari 2023 till och med 31 december 2025.  

Bakgrund 
Den nuvarande riktlinjen för intern kontroll godkändes av regionfullmäktige 
i § 116 den 23 september 2020. Riktlinje för intern kontroll ska ses över och 
vid behov revideras vart tredje år.  
En översyn har gjorts och inte lett till några ändringar, varför nuvarande 
riktlinje föreslås gälla ytterligare tre år.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 26 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Riktlinje för intern 
kontroll, att gälla från och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 
2025.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 26 den 2 februari 2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
3. Riktlinje för intern kontroll 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab ekonomi 
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§ 10  Ärendenummer RS 2022/765 

Svar på motion om behovet av en träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om behovet av en träbyggnadsstrategi 
med redovisat yttrande.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  

Bakgrund 
Åke Bergh (M), Anders Andersson (M), Åke Nilsson (KD) och Pär-Gustav 
Johansson (M) har lämnat in en motion föreslagit att Region Kalmar län i 
första hand ska välja trä som byggnadsmaterial i regionala byggnader och att 
regiondirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi 
för Kalmar län. 

Yttrande  

Trä som byggnadsmaterial i regionala byggnader 
Region Kalmar län bedriver samhällsviktig verksamhet. I och med detta 
finns det andra faktorer som går före val av specifika byggnadsmaterial. 
Generellt görs följande prioritering inför uppförandet av ny- och 
ombyggnation:  

1. Säkerhet (Att byggnadsmaterialen säkerställer kraven på säkerhet i 
form av: robusthet, katastrofer, brand, krig, klimatanpassningar, 
myndighetskrav på robusta sjukhusbyggnaden) 

2. Verksamhet (Att byggnadsmaterialen säkerställer kraven från 
verksamheten) 

3. Hållbarhet (Att byggmaterialen håller så hög nivå på hållbarhet som 
möjligt där klimatpåverkan är en stor faktor) 

Detta innebär att det mest hållbara byggnadsmaterialet väljs när 
verksamhetens- och säkerhetskraven är uppfyllda och trä är möjligt, tack 
vare dess positiva hållbarhetsegenskaper. Exempel på detta är 
nybyggnationen av Högsby hälsocentral, folktandvård och 
distriktsrehabilitering.  
I och med utvecklingen av träbyggnadstekniken, kan tekniken förbättras så 
verksamhetskrav och säkerhetskrav uppfylls som i sin tur kan leda till att fler 
byggnader kan komma att bestå av en större mängd träd.  
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Uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län 
Ett större fokus behövs på hållbart byggande, men ett specifikt byggmaterial 
eller byggteknik bör inte prioriteras. Det händer mycket i branschen och det 
är viktigt att klimatpåverkan av våra byggnader sänks och att Region Kalmar 
län går före. Trä är, precis som nämns i motionen, det starkaste 
byggmaterialet ur ett klimatpåverkansperspektiv. I stället för att ta fram 
ytterligare en strategi så föreslås att utveckla den klimatstrategi som finns 
med tillhörande styrande och stödjande dokument. De nya kraven på 
klimatdeklaration kommer även stärka träbyggandet.  
Följande arbete föreslås i stället för en träbyggnadsstrategi. 

• Klimatstrategi 2022 - 2027: Klimatpåverkan vid byggande finns 
med i klimatstrategin. Dock behöver detta område konkretiseras och 
överväga om byggnation ska inkluderas i klimatbokslut och 
klimatmål. Arbete med detta pågår. 

• Verksamhetsplan för hållbarhet 2022 - 2024: Hållbarhet och 
klimatpåverkan vid byggande finns med i befintlig plan. Mål och 
handlingsplan bör konkretiseras när det gäller dessa frågor i 
kommande plan. Arbete med detta pågår. 

• Hållbarhetsplan för byggnader Denna plan finns i dagsläget inte, 
men är planerad att tas fram. Detta för att specificera långsiktiga mål 
och handlingsplan för klimatpåverkan, klimatdeklaration och andra 
hållbarhetområden.  

Den sammanvägda bedömningen är att det inte behövs en särskild 
träbyggnadsstrategi. För att effektivt påskynda hållbart byggande och 
därmed träbyggande bör befintliga strategier och planer förstärkas inom 
detta område. En specifik hållbarhetsplan för byggnader och 
fastighetsförvaltning bör tas fram likt den som finns för 
energieffektivisering.  
Detta arbete kommer leda till ökat byggande med trä på byggnader som 
renoveras, byggs om, byggs till och nyproduceras.  
---  
Regionstyrelsen lämnade § 269 den 13 december 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
behovet av en träbyggnadsstrategi med redovisat yttrande.” 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
1. Pär-Gustav Johansson (M), Daniel Lindvall (M) och Jimmy Loord (KD) 

föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.  
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska avslå 

motionens förslag om att Region Kalmar län i första hand väljer trä som 
byggnadsmaterial i regionala byggnader, men att regionfullmäktige 
bifaller förslaget om att regiondirektören ges i uppdrag att ta fram ett 
förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län.  
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3. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  

---  
Ordförande frågar först om regionfullmäktige vill besluta enligt 
regionstyrelsens förslag eller Pär-Gustav Johanssons med fleras förslag, eller 
om regionfullmäktige vill besluta enligt Martin Kirchbergs förslag. Han 
finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs.  
Ordförande konstaterar att regionstyrelsens förslag ska utgöra huvudförslag. 
För att få fram ett motförslag frågar han om regionfullmäktige vill bifalla 
Pär-Gustav Johansson med fleras förslag eller Martin Kirchbergs förslag. 
Han finner att Pär-Gustav Johansson med fleras förslag ska utgöra 
motförslag.  
Omröstning genomförs härefter enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johansson med fleras förslag 

röstar nej. 
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 35 
ja, 20 nej och 12 ledamöter som avstår från att rösta. Hur var och en röstade 
framgår av protokollsbilaga 2.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2022 
2. Motion - Regionen behöver en träbyggnadsstrategi, ställd av Åke Bergh 

(M), Pär-Gustav Johansson (M), Anders Andersson (KD), Åke Nilsson 
(KD) 

3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 269 den 13 december 2022 
 
Protokollsutdrag till: Åke Bergh (M), Pär-Gustav Johansson (M), Anders 
Andersson (KD), Åke Nilsson (KD) 
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§ 11  Ärendenummer RS 2021/1150 

Svar på motion om mest sjuka äldre 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om mest sjuka äldre med redovisat 
yttrande. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD), Arne Sjöberg (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), 
Anders Andersson (KD), Gudrun Brunegård (KD), Maud Ärlebrant (KD) 
och Nina Åkesson Nylander (KD) har i en motion föreslagit att regionen ska 
ta fram en strategi för de mest sjuka äldre och redovisar ett antal förslag som 
ska ingå i strategin.  

Sammanfattning av yttrandet 
De förslag som föreslås finnas med i strategin kommenteras i redovisat 
yttrande. Av yttrandet följer sammanfattningsvis att det redan idag pågår ett 
flertal arbeten på området.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 21 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om mest 
sjuka äldre med redovisat yttrande.” 
--- 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
1. Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Bo Karlsson (SD) och Arne Sjöberg 

(KD) föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.  
2. Emmy Ahlstedt (C) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 

regionstyrelsens förslag.  
Efter överläggningen frågar ordförande om regionfullmäktige vill besluta 
enligt Chatrine Pålsson Ahlgren med fleras förslag eller regionstyrelsens 
förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt med regionstyrelsens 
förslag.  
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2023 
2. Yttrande över motionen om mest sjuka äldre 
3. Motion - Strategisk satsning på de mest sjuka äldre 
4. Protokollsutdrag regionstyrelsen daterad den 2 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 12  Ärendenummer RS 2022/240 

Svar på motion om utredning gällande hemvård av barn 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motionen om utredning gällande hemsjukvård för 
barn. 

Reservation  
Samtliga ledamöter i Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.  

Bakgrund 
Jimmy Lord (KD) har i en motion föreslagit att Region Kalmar län ska 
utreda förutsättningarna för ett införande av hemvård av barn inom lämplig 
målgrupp, med inriktningen att bygga upp en sådan verksamhet med 
täckning i hela vår region. 

Yttrande 
Förslagen i motionen ligger helt i linje med regionens ambition att utveckla 
vård för barn. Det är alltid regionens ambition att undvika att patienter 
vårdas på sjukhus, om det inte är nödvändigt. Utveckling av vård i hemmet 
är en viktig del i detta och ligger helt i linje med det arbete som görs inom 
ramen för arbetet med nära vård. Hemsjukvård bedrivs på olika sätt. I vissa 
fall sker det i samverkan mellan länets kommuner och regionens olika 
verksamheter, ibland helt i regionens egen regi.  
Inom sjukhusens barnsjukvård finns i nuläget organiserad hemsjukvård i 
begränsad omfattning. Försök har gjorts i södra länsdelen med att öka 
inslaget av hemvård och erfarenheterna har varit positiva. Försöket visar att 
denna utökning av verksamheten leder till såväl ökade kostnader som krav 
på ökad bemanning inom flera olika yrkesområden. För närvarande är 
rekryteringsläget svårt främst vad gäller sjuksköterskor, men det gäller även 
flera andra yrkesgrupper. Att göra den verksamhetsutökningen måste därför 
ske genom omfördelning av befintliga resurser eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna i nuläget inte medger någon verksamhetsutökning.  
Sammantaget gör detta att det i nuläget inte kan anses resurseffektivt att 
utreda förutsättningarna för att införa hemvård av barn. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå motionen. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 22 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  

19Comfact Signature Referensnummer: 1573750



Region Kalmar län 
Datum 
2023-03-02 

 
 

 

 

” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om 
utredning gällande hemsjukvård för barn.” 
--- 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

1. Jimmy Loord (KD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

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

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige vill besluta enligt Jimmy Loords 
förslag eller enligt regionstyrelsens förslag. Han finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2022 
2. Motion – Sjukhus bra men hemma bäst, ställd av Jimmy Loord (KD) 
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 22 den 2 februari 2023 

 
Protokollsutdrag till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 13  Ärendenummer RS 2021/1094 

Svar på motion om kontaktpolitiker 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om kontaktpolitiker med redovisat 
yttrande.  

Bakgrund 
Kaj Holst (M), Carl Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har i en 
motion föreslagit   

- att kontaktpolitiker utses att representera intresserade regionenheter 
- att försöksverksamhet med kontaktpolitiker införs snarast samt  
- att kontaktpolitisk verksamhet införs allmänt efter valet 2022. 

Yttrande 
Landstinget hade, som motionärerna anför, tidigare kontaktpolitiker i bland 
annat folkhälsoutskottet och folkhögskolestyrelsen. Inför nuvarande 
mandatperiod har det inte varit aktuellt att återinföra kontaktpolitiker.  
Inom Region Kalmar län har vi utsett tretton heltidsanställda region- och 
oppositionsråd, med olika ansvarsområden. I uppdraget ingår i många fall att 
inneha ordförande och vice ordförandeskap samt att följa utvecklingen inom 
ansvarsområdena.  
De olika politiska instanserna bjuder därutöver in verksamheter till sina 
ordinarie möten för att fördjupa kunskaper, ge inblick i verksamheten och 
följa utvecklingen inom sitt uppgiftsområde. Vid sammanträdena ges 
utrymme för diskussion och för att lyfta specifika frågeställningar. De 
förtroendevalda får samma information vid samma tillfälle, vilket leder till 
att alla ledamöter får tillgång till samma kunskapsbas.  
De förtroendevalda har möjlighet att själva lyfta önskemål till respektive 
ordförande om vilka verksamheter som kan bjudas in till de politiska 
instanserna. De förtroendevalda har också möjlighet att genomföra 
verksamhetsbesök inom ramen för sina ordinarie uppdrag, vilket också sker 
regelbundet. Det finns också andra möjligheter att möta verksamheterna, 
exempelvis att i samband med gruppmöte träffa representanter för de olika 
verksamheterna.  
Mot bakgrund av ovanstående är slutsatsen att det som efterfrågas är 
inarbetat i befintliga strukturer. Regionfullmäktige föreslås besvara motionen 
med redovisat yttrande.  
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 23 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
” Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
kontaktpolitiker med redovisat yttrande.” 
--- 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
1. Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Åsa Ottosson (M), 

Monica Ljungdahl (M) och Emma Lilliehorn (M) och Michael 
Erlandsson (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.  

2. Lena Granath (V) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Ordförande frågar om regionfullmäktige vill besluta enligt Carl Dahlin med 
fleras förslag eller enligt regionstyrelsens förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Carl Dahlin med fleras förslag röstar nej.  

--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 35 
ja och 32 nej.. Hur var och en röstade framgår av protokollsbilaga 3.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
2. Motion om kontaktpolitiker, ställd av Kaj Holst (M), Carl Dahlin (M) 

och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 23 den 2 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 14  Ärendenummer RS 2021/1047 

Svar på motion om att införa semesterväxling i Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion om att införa semesterväxling med 
redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Carl Dahlin (M) har lämnat in en motion om att Region Kalmar län inför 
möjligheten till semesterväxling, det vill säga växling av 
semesterdagstillägget mot fler lediga dagar (eller liknande modell), initialt i 
ett pilotprojekt för att efter utvärdering sjösätta det brett i organisationen. 
Yttrande  
Genom åren har frågan om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar 
varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Införande av 
semesterväxling är förenat med flera frågetecken och möjligheten att erbjuda 
semesterväxling till alla yrkesgrupper är begränsad. Ett eventuellt införande 
kräver vidare att det är kostnadsneutralt. 
För att ge en bättre bild initieras, under 2023, en utredning som fördjupar 
och nyanserar bilden av frågan.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar 
motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 24 den 2 februari 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motion om att 
införa semesterväxling med redovisat yttrande.” 
--- 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
Lena Granath (V) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  
--- 
Efter överläggningen beslutar regionfullmäktige enligt regionstyrelsens 
förslag.  
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2022 
2. Motion om att införa semesterväxling i Region Kalmar län, ställd av Carl 

Dahlin (M 
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 24 den 2 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab HR 
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§ 15  Ärendenummer RS 2022/1266 

Val till Länsstyrelsen i Kalmar läns 
viltförvaltningsdelegation 

Beslut 
Regionfullmäktige nominerar följande ledamöter och ersättare till 
Länsstyrelsen i Kalmar läns viltförvaltningsdelegation från och med den 2 
mars 2023 till och med den 31 december 2026:  
Ledamot   Ersättare  
Per Wåhlstrand (SD)  Anette Karlsson (SD) 

Bakgrund  
Regionfullmäktiges valberedning lämnade § 3 den 1 mars 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige:  
” Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att nominera 
följande ledamöter och ersättare till Länsstyrelsen i Kalmar läns 
Viltförvaltningsdelegation från och med den 2 mars 2023 till och med den 31 
december 2026:  
Ledamot   Ersättare  
Per Wåhlstrand (SD)  Anette Karlsson (SD) 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  
 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Kalmar län, Per Wåhlstrand, Anette 
Karlsson, regionstab kansli 
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§ 16  Ärendenummer RS 2022/1272 

Val till Euroregion Baltic Youth Board 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Maria Ixcot Nilsson (S) från uppdraget som 
representant till Euroregion Youth Board.  
Regionfullmäktige utser Inés Ixcot Nilsson (S) till ny representant till 
Euroregion Baltic Youth Board för perioden 2 mars 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Bakgrund 
Maria Ixcot Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som representant i 
Euroregion Youth Board.  
--- 
Valberedningen lämnade § 4 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Maria Ixcot Nilsson (S) från uppdraget som representant till Euroregion 
Youth Board.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Inés 
Ixcot Nilsson (S) till ny representant till Euroregion Baltic Youth Board för 
perioden 2 mars 2023 till och med den 31 december 2026.”  
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse för Maria Ixcot Nilsson (S) daterad den 22 december 2022 
 
Protokollsutdrag till: Maria Ixcot Nilsson, Inés Ixcot Nilsson, regionstab 
kansli 
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§ 17  Ärendenummer RS 2023/332 

Val av ersättare till kollektivtrafiknämnden 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Linda Eriksson (C) från uppdraget som 
ersättare i kollektivtrafiknämnden.  
Regionfullmäktige utser Per-Inge Pettersson (C) till ersättare i 
kollektivtrafiknämnden för perioden 2 mars 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Bakgrund 
Linda Eriksson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kollektivtrafiknämnden.  
--- 
Valberedningen lämnade § 5 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
” Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Linda Eriksson (C) från uppdraget som ersättare till kollektivtrafiknämnden.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Per-Inge 
Pettersson (C) till ersättare till kollektivtrafiknämnden för perioden 2 mars 
2023 till och med den 31 december 2026.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse från Linda Eriksson (C) daterad 20 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Linda Eriksson (C), Per-Inge Pettersson (C), 
kollektivtrafiknämnden, regionstab kansli 
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§ 18  Ärendenummer RS 2023/109 

Val ledamot till kollektivtrafiknämnden 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Jens Robertsson (C) från uppdraget som 
ledamot i kollektivtrafiknämnden.  
Regionfullmäktige utser Linda Eriksson (C) till ny ledamot i 
kollektivtrafiknämnden för perioden 2 mars 2023 till och med den 31 
december 2026. 

Bakgrund 
Jens Robertsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kollektivtrafiknämnden.  
--- 
Valberedningen lämnade § 6 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Jens Robertsson (C) från uppdraget som ledamot till kollektivtrafiknämnden.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Linda 
Eriksson (C) till ny ledamot till kollektivtrafiknämnden för perioden 2 mars 
2023 till och med den 31 december 2026.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse från Jens Robertsson (C) daterad 17 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Jens Robertsson (C), Linda Eriksson (C), 
kollektivtrafiknämnden, regionstab kansli 
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§ 19  Ärendenummer RS 2023/109 

Val av ersättare till regionala utvecklingsnämnden 
tillika folkhögskolestyrelsen 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Jens Robertsson (C) från uppdraget som 
ersättare till regionala utvecklings nämnden tillika folkhögskolestyrelsen.  
Regionfullmäktige utser Stihna Johansson Evertsson (C) till ny ersättare till 
regionala utvecklingsnämnden tillika folkhögskolestyrelsen för perioden 2 
mars 2023 till och med den 31 december 2026. 

Bakgrund 
Jens Robertsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionala 
utvecklingsnämnden tillika folkhögskolestyrelsen.  
--- 
Valberedningen lämnade § 7 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Jens Robertsson (C) från uppdraget som ersättare till regionala utvecklings 
nämnden tillika folkhögskolestyrelsen.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Stihna 
Johansson Evertsson (C) till ny ersättare till regionala utvecklingsnämnden 
tillika folkhögskolestyrelsen för perioden 2 mars 2023 till och med den 31 
december 2026. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse från Jens Robertsson (C) daterad 17 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Jens Robertsson (C), Stihna Johansson Evertsson (C), 
regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, regionstab kansli 
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§ 20  Ärendenummer RS 2023/247 

Val av ersättare till Kommunalförbundet Svenskt 
ambulansflyg, fullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Carl Dahlin (M) från uppdraget som ersättare 
till kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige.  
Regionfullmäktige utser Carl Dahlin (M) till ersättare till 
kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige för perioden 1 
april 2023 till och med den 1 april 2027. 

Bakgrund 
Carl Dahlin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg till följd av att tidigare val avsåg 
fel tidsperiod.  
--- 
Valberedningen lämnade § 8 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Carl Dahlin (M) från uppdraget som ersättare till kommunalförbundet för 
Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Carl 
Dahlin (M) till ersättare till kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, 
fullmäktige för perioden 1 april 2023 till och med den 1 april 2027.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse från Carl Dahlin (M) daterad 7 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg, regionstab 
kansli 
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§ 21  Ärendenummer RS 2023/248 

Val av ledamot till Kommunalförbundet Svenskt 
ambulansflyg, fullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Mattias Adolfson (S) från uppdraget som 
ledamot till kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige.  
Regionfullmäktige utser Mattias Adolfson (S) till ledamot till 
kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige för perioden 1 
april 2023 till och med den 1 april 2027. 

Bakgrund 
Mattias Adolfson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg till följd av att tidigare val avsåg 
fel tidsperiod. 
--- 
Valberedningen lämnade § 9 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga 
Mattias Adolfson (S) från uppdraget som ledamot till kommunalförbundet 
för Svenskt Ambulansflyg, fullmäktige.  
Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Mattias 
Adolfson (S) till ledamot till kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg, 
fullmäktige för perioden 1 april 2023 till och med den 1 april 2027.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  

Handling 
Avsägelse från Mattias Adolfson (S) daterad 8 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg, regionstab 
kansli 
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§ 22  Ärendenummer RS 2022/1246 

Val av ledamot till Kalmar Öland Airport AB, styrelse 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Pär Tornemo till opolitisk ledamot i Kalmar Öland 
Airports styrelse från och med bolagsstämman 2023 till och med 2027 års 
ordinarie bolagsstämma. 

Bakgrund 
Valberedningen lämnade § 10 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att utse Pär 
Tornemo till opolitisk ledamot till Kalmar Öland Airport, styrelse från och 
med bolagsstämman 2023 till och med 2027 års ordinarie bolagsstämma.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag.  
 
Protokollsutdrag till: Kalmar Öland Airport, Pär Tornemo, regionstab kansli 
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§ 23  Ärendenummer RS 2023/328 

Entledigande från uppdrag som nämndeman vid 
Kammarrätten i Jönköping 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Lars Magnusson (C) från uppdraget som 
nämndeman vid Kammarrätten i Jönköping. 

Bakgrund 
Lars Magnusson har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Kammarrätten i Jönköping.  
--- 
Valberedningen lämnade § 11 den 1 mars 2023 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige att entlediga Lars 
Magnusson (C) från uppdraget som nämndeman till Kammarrätten i 
Jönköping.” 

--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handling 
Avsägelse från Lars Magnusson (C) daterad 20 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Lars Magnusson (C), Kammarrätten i Jönköping, 
regionstab kansli 
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§ 24  Ärendenummer RS 2023/109 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Jens Robertsson (C) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

Bakgrund 
Jens Robertsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.  
--- 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar Jens 
Robertsson 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 Jens Robertsson daterad den 17 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län, Jens Robertsson, regionstab 
kansli 
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§ 25  Ärendenummer RS 2023/95 

Entledigande från uppdrag som ersättare i 
regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Leonard Nicklasson (SD) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.  

Bakgrund 
Leonard Nicklasson har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige.  
--- 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige entledigar 
Leonard Nicklasson 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 Leonard Nicklasson daterad den 16 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Länsstyrelsen i Kalmar län, Leonard Nicklasson, 
regionstab kansli 
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§ 26  Ärendenummer RS 2023/256 

Interpellation - Vem stängde den palliativa enheten på 
Västerviks sjukhus?, ställd av Jimmy Loord (KD), Malin 
Sjölander (M) och Maud Ärlebrant (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.  

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Maud Ärlebrant (KD) har 
lämnat följande interpellation: 
” Redan år 2006 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en palliativ 
enhet skulle startas på Västerviks sjukhus. Våra två partier kämpade envist 
för att detta skulle bli en verklighet. Efter nästan 15 års kamp och processer 
öppnade en palliativ enhet på Västerviks sjukhus äntligen för ett par år 
sedan.  
I höstas fick vi veta, via media, att enheten stängts i väntan på att ny personal 
skulle rekryteras. Så löd beskedet till patienterna i norra länsdelen som 
Socialdemokraterna gav i valrörelsen.  
I slutet av januari i år publicerades ett öppet brev från sjuksköterskor vid 
onkologiska dagvården i Västervik. Där framkommer att enheten för 
palliativ medicin helt har upphört. Remisser omdirigeras till patientens 
hälsocentral.  
Just nu finns det två anställda palliativa konsulter som ska stötta 
vårdavdelningarna i den palliativa vården, men några särskilda palliativa 
vårdplatser finns inte längre. Därmed saknas möjligheterna att tillgodose de 
behov som palliativa patienter har.  
Sjuksköterskorna är upprörda, förtvivlade, över att regionen utan 
förhandsbesked och handlingsplan, helt lägger ned ambitionen om en 
palliativ enhet. De efterfrågar beslutsredovisning och planerade åtgärder 
framöver.  
I och med nedläggningen av den palliativa enheten i Västervik är sjukvården 
återigen tyvärr ojämlik i Region Kalmar län, helt i strid mot gällande hälso- 
och sjukvårdslagstiftning.  
Med anledning av ovanstående vill vi därför fråga regionstyrelsen 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
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• Beslutet att inrätta en palliativ enhet vid Västerviks sjukhus togs av 
dåvarande landstingsfullmäktige år 2006. Var togs det politiska beslutet 
att lägga ned enheten? 

• Anser du att stängningen av den palliativa enheten på Västerviks 
sjukhus bidrar till en mer jämlik sjukvård i länet? 

• Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkerställa att patienter i norra 
länsdelen, som är i behov av palliativ vård, ska få den kvalificerade 
sjukvård de har rätt till? 

• Planerar ni att återöppna den palliativa enheten och i så fall när? 

Svar på interpellationen 
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, lämnar 
följande svar på interpellationen:  
” Den palliativa enheten i Västervik inrättades 2021 i enlighet med 
regionplanerna för 2019–2020 och 2020-2021. Sedan sommaren 2022 har de 
6 vårdplatserna inte kunnat hållas öppna på grund av personalbrist. Något 
beslut om nedläggning finns således inte och SCV- majoriteten har inga 
avsikter att besluta om nedläggning. Den tillfälliga stängningen av de 
palliativa vårdplatserna i Västervik är olycklig och kan inte sägas bidra till 
en mer jämlik sjukvård i länet. Verksamhetsledningen arbetar för att 
platserna skall kunna öppnas så snart bemanningssituationen tillåter. SCV-
majoriteten följer detta arbete mycket noga. 
Tills platserna öppnas igen tas patienter med palliativt vårdbehov som även 
behöver inneliggande vård om hand av och vårdas på de kliniker som 
ansvarar för deras underliggande sjukdom. 

Handlingar 
1. Interpellation – Vem stängde den palliativa enheten på Västerviks 

sjukhus?, ställd av Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Maud 
Ärlebrant (KD) 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S) 
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§ 27  Ärendenummer RS 2023/341 

Interpellation - Kvot mellan administration och 
kärnverksamhet ställd av Claus Zaar (SD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Claus Zaar (SD) har lämnat följande interpellation: 
”Sverigedemokraterna anser att det behövs åtgärder för att värna 
kärnverksamheten och på så sätt minska lidandet för de medborgare som 
väntar i långa vårdköer.  
Det är ohållbart att läkare och sjuksköterskor i vårt land ägnar omkring 
hälften av sitt arbete till administration. Deras huvuduppgift ska i stället vara 
att träffa patienter för medborgarnas olika behov.  
Sverigedemokraterna har konstaterat att ständigt ökade krav på dokumentation 
och handlingsplaner medför minskad tid för kärnverksamheten och leder till 
sämre arbetsmiljö. Därtill finns risk för att patientsäkerheten påverkas negativt.  
Konsekvenserna av att allt fler sitter vid skrivbord och bestämmer hur 
sjukvården ska utföras är ett haveri. Vi upplever nu att allt färre vill göra 
själva jobbet på golvet.  
Fakta visar att mellan 2005 - 2018 höjdes sjuksköterskornas lön 43 procent, 
medan kommunikationschefernas löner höjdes med 54 %. Vi 
Sverigedemokrater anser att en så markant eftersläpning i lön skadar 
verksamheten och leder till att allt färre vill göra själva jobbet på golvet.  
Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater ställa följande 
frågor:  

• Är Du villig att införa en kvot mellan administration och kärnverksamheten 
på golvet?  

• Är Du villig att vidta åtgärder för att öka personalens arbetstid med 
kärnverksamheten?  

• Är Du beredd att stimulera överföring av personal från administration till 
kärnverksamheten på golvet?  

Svar på interpellation 
Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (psykiatri), 
brukarråd samt personalfrågor, lämnar följande svar på interpellationen:  
”Claus Zaar har, med hänvisning till mängden administration som dagens 
sjukvård kräver, ställt interpellationsfrågor om andelen handläggare jämfört 
med hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Det råder ingen tvekan om att offentlig sektor står inför en 
kompetensutmaning, men SCV-majoriteten och regionens förvaltning ser att 
den är möjlig att möta. Detta kommer kräva en helhetssyn för regionen och 
att vi tillsammans med staten och fackliga organisationer samarbetar kring 
en kombination av långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Vi behöver arbeta 
med hur nuvarande kompetens används och organiseras, samt hur vi satsar 
på personal, men det är ett arbete som pågår redan idag. Ett sätt är hur vi 
satsar på medarbetare i vården. Om vi jämför just sjuksköterskors med 
handläggningsgruppernas löneutveckling de senaste 10 åren så har den 
sistnämnda gruppen haft en ökning på drygt 20 %, medan regionens 
sjuksköterskor har haft en ökning av medellönen på cirka 35 %. 
För att kunna ge de anställda inom vården bäst förutsättningar kommer vi 
behöva utmana vissa konventioner och gamla arbetssätt. Det kan handla om 
att samla kompetenser i team med syftet att använda befintlig kompetens 
bättre eller att omfördela och ta bort vissa arbetsuppgifter. Region måste 
hitta nya och smarta lösningar, vilka ofta innefattar en utveckling av de 
digitala verktyg vi använder idag. Om detta arbete görs rätt kommer det 
öppna för både effektivare verksamhet och högre kvalitet, samtidigt kan det 
minska rekryteringsbehoven. 
En kvot för andelen handläggare och medarbetare i vården, som 
frågeställaren framhäver som en väg framåt, är dock inte en lösning på 
kompetensutmaningen. Vilken kompetens som krävs för vilken arbetsuppgift 
och framtidens kompetensmix är något som behöver bedömas tillsammans 
med verksamheterna behov.” 

Handlingar 
1. Interpellation – Kvot mellan administration och kärnverksamhet ställd av 

Claus Zaar (SD) 
2. Svar på interpellation - Kvot mellan administration och kärnverksamhet 

ställd av Claus Zaar (SD) 
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§ 28  Ärendenummer RS 2023/141 

Interpellation - Vilka åtgärder vidtar majoriteten med 
anledning av IVO:s tillsyn av Oskarshamns sjukhus? 
Ställd av Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.  

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har lämnat följande 
interpellation:  
” I september genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
inspektioner vid akutmottagningen, kirurgavdelningen och 
medicinavdelningen på Oskarshamns sjukhus. I en tillsynsrapport riktas 
kritik mot en rad olika förhållanden vid sjukhuset. IVO bedömer att 
"vårdgivaren inte leder och planerar verksamheten vid Oskarshamns sjukhus 
på ett sätt som gör att kravet på god vård upprätthålls".  
Intervjuade sjuksköterskor på medicinavdelningen berättar att patienter som 
behöver tillsyn och inte själva har förmåga att kunna påkalla hjälp ibland 
placeras i korridoren för att personalen ska ha bättre möjligheter till 
överblick över patienten. Om personalen blir upptagen med en försämrad 
patient på en sal kan det få till följd att patienten i korridoren lämnas ensam 
utan larm.  
Sjuksköterskor på medicinavdelningen berättar att de inte alltid hinner utföra 
tillsyn så ofta som de ska och att det inträffat incidenter på grund av detta. 
Sjuksköterskor på akutmottagningen berättar att det vid hög belastning finns 
risker med läkemedel som inte blir givna. Läkare på kirurgavdelningen 
uppgav att det hänt att läkemedel som ordinerats inte har administrerats. 
Tillsynen är en del av en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård 
med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning. IVO konstaterar att ”det 
underlag som IVO haft tillgång till inom ramen för denna tillsyn talar i olika 
riktning när det gäller om det finns en brist på vårdplatser vid sjukhuset och 
IVO kan inte utifrån detta underlag fastställa att det föreligger en generell 
vårdplatsbrist.” 
Samtidigt framkommer i IVO:s rapport bilder av att det finns brist på 
vårdplatser och att patienter skrivs ut för tidigt:  

”Det fördes även fram att patienter som de anser borde ha vårdats 
inneliggande skrivs ut från akutmottagningen. Sjuksköterskorna uppgav 
att de upplever en brist på vårdplatser varje vecka och att det är 
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personalbrist som medför platsbristen. Sjuksköterskorna uppgav att det 
har skett en förändring och att patienterna skrivs ut mer frikostigt nu. De 
uppgav att sjuksköterskan och läkaren på akutmottagningen kan vara 
överens om att en patient ska läggas in men vid kontakt med bakjouren 
kan det bestämmas att patienten ska skrivas ut. Det blir då ett beslut av en 
läkare som inte sett patienten. ” 

Läkarna på akutmottagningen säger enligt rapporten att "ribban för 
inläggning höjs och sänks efter platstillgång". 
En sjuksköterska på medicinavdelningen uppgav att "patienterna skickas 
hem för tidigt på grund av platsbrist."  
I intervjuer med vårdenhetschefer framkommer att medicinkliniken inte 
lyckats rekrytera sjuksköterskor för de vakanser som finns. Citat: "För 
tillfället finns ingen annons ute, då det inte lönar sig." 
Regionen har ett ansvar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den 
som är bosatt inom regionen. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att 
regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av 
vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård.  
Ytterst vilar ansvaret för situationen på Oskarshamns sjukhus på den 
politiska ledningen och den politiska majoriteten. Därför vill vi ställa 
följande frågor till regionstyrelsens ordförande:  

• Delar du IVO:s bedömning att vårdgivaren inte leder och planerar 
verksamheten vid Oskarshamns sjukhus på ett sätt som gör att kravet på 
god vård upprätthålls"? 

• Vad tänker du och övriga majoriteten göra för att åtgärda de brister som 
IVO pekar ut i sin rapport? 

Svar på interpellationen 
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, lämnar 
följande svar på interpellationen:  
” Det är inte vår uppgift att ha åsikter om IVO:s bedömningar eller om 
orsaker till de brister som man finner vid sina granskningar. Region Kalmar 
läns uppgift är att säkerställa att bristerna åtgärdas. 
Vi konstaterar att IVO funnit brister i samband med sin tillsyn men påvisar 
inte att någon vårdplatsbrist råder vid Oskarshamns sjukhus. Av de 
granskade i IVO tillsynen är Oskarshamns sjukhus den enda som 
vårdplatsbrist inte kan påvisas inom. 
Respektive verksamhet har i uppdrag att åtgärda brister som IVO finner vid 
inspektioner eller anmälningsärenden. I det aktuella fallet skall 
verksamheten rapportera genomförda respektive planerade åtgärder till IVO 
senast den 16:e mars. I den mån de åtgärderna kräver politiska beslut så 
kommer de att hanteras i gängse ordning.” 

Handlingar 
1. Interpellation - Vilka åtgärder vidtar majoriteten med anledning av IVO:s 

tillsyn av Oskarshamns sjukhus? Ställd av Jimmy Loord (KD), Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) 

2. Svar på interpellation från Mattias Adolfson (S) 
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§ 29  Ärendenummer RS 2023/334 

Interpellation om etablering av kärnkraft ställd av Carl 
Dahlin (M), Pär-Gustav Johansson (M), Robin Hanzl (M) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.  

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Pär-Gustav Johansson (M), Robin Hanzl (M) har lämnat 
följande interpellation: 
” Kärnkraften bidrar till en planerbar, stabil och förutsägbar elförsörjning. 
Kärnkraftsel är dessutom fossilfri och lever upp till mål satta inom Agenda 
2030. 
Efter att föregående S- och MP-regeringar, med stöd av C och V, genom 
politiska beslut bidragit till den förtida nedläggningen av fyra befintliga 
kärnkraftsreaktorer samt avbruten utveckling av nya reaktorer, har kaos 
uppstått på energimarknaden. Ett kaos svenska folket nu betalar dyrt för. 
Forskningsföretaget Energiforsks VD uppger att elpriserna hade kunnat vara 
upp till 50 procent lägre om Ringhals 1 och 2 inte hade lagts ner. 
Nuvarande regering arbetar för att både främja befintlig kärnkraft och 
utveckla ny kärnkraft i Sverige, såsom genom det förslag som nu kommit om 
att etablering av kärnkraft ska kunna ske på fler platser än Simpevarp, 
Ringhals och Forsmark. 
Redan 2015 skickade Peter Wretlund (S) ett brev till sin partikamrat och 
dåvarande statsminister Stefan Löfven, som lyfte diskussionen kring en 
nedläggning av O2-reaktorn och de negativa följderna av detta för Kalmar 
län i allmänhet och Oskarshamn i synnerhet. 
Under valrörelsen 2022 var Wretlund igen tydlig i bland annat Oskarshamns-
Nytt den 2/9 att Socialdemokraterna gillar kärnkraft. 
Nyligen skickade Tidningarnas Telegrambyrå (TT) ut en förfrågan till 
landets kommuner med anledning av ovan nämnt förslag till möjliggörande 
för nyetablering av kärnkraft, om huruvida de kunde tänka sig etablering i 
respektive kommun. Drygt en femtedel av kommunerna svarade ja, hälften 
nej och en tredjedel vet ej. 
På den regionala utvecklingsnämnden den 18 januari i år röstade dock 
Wretlund med sina partikamrater i nämnden, samt V och C, emot att i skrift 
nämna kärnkraften som en viktig källa för energiförsörjning i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). 
Vår fråga till Peter Wretlund (S) är därför: 
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- Hur ser du på nyetablering av kärnkraft i Region Kalmar län? 

Svar på interpellationen 
Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, 
bildning och kollektivtrafik, lämnar följande svar på interpellationen: 
” Frågor som berör kärnkraft är i huvudsak en statlig och kommunal 
angelägenhet (till exempel genom PBL och kommunalt veto). Den regionala 
utvecklingsförvaltningen har historiskt inte arbetat med energiförsörjning i 
form av tillgång till energi för el, värme eller transporter. Därför är det av 
yttersta vikt att allt arbete som görs sker i nära samarbete med Oskarshamns 
kommun. 
Om ny kärnkraft ska byggas är det min bestämda mening att det bör ske vid 
befintliga kärnkraftverk vilket i vårt län innebär i Oskarshamn. Det är troligt 
att eventuella framtida SMR-verk placeras intill befintlig kraftproduktion. 
Om en sådan etablering blir aktuell i länet kommer den att hanteras på 
samma sätt som andra stora etableringar. 
Som jag ser det är en avgörande faktor för eventuella etableringar att verken 
kan stå på egna ekonomiska ben och därför motiveras ekonomiskt. Vi får 
dock inte glömma att det är viktigt med en bred energimix. Nyligen har till 
och med den kristdemokratiska energiministern tvingats göra en 
helomvändning för att påtala att vindkraften är billigast, grönast och går 
snabbast att få på plats. Jag vidhåller att vi inte bör ställa energislag mot 
varandra utan behöver en bra energimix.” 

Handlingar 
1. Interpellation om etablering av kärnkraft ställd av Carl Dahlin (M), Pär-

Gustav Johansson (M), Robin Hanzl (M), slutlig version 
2. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S)  
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§ 30  Ärendenummer RS 2023/201 

Interpellation - Effekter av eventuell permanent 
stängning av röntgen i Vimmerby ställd av Gudrun 
Brundegård (KD) 

Beslut 
Interpellationen utgår då Gudrun Brunegård (KD) inte närvarar vid 
tidpunkten när interpellationen ska behandlas.  
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§ 31  Ärendenummer RS 2023/131 

Interpellation - Ingår p-biljett i alla kallelser?, Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.  

Bakgrund 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har lämnat följande interpellation:  
” Förslag om att inkludera en parkeringsbiljett i sjukvårdens kallelser har 
diskuterats vid flera tillfällen i regionen och tidigare landstinget. 
Kristdemokraterna har länge haft åsikten att kallelser till sjukvården ska 
innehålla en parkeringsbiljett på samma sätt som de innehåller en bussbiljett.  
Argumenten för detta är flera: 

• Patienter som får en parkeringsbiljett på förhand sparar tid. Risken 
för att de blir försenade till sitt besök minskar, vilket minskar stressen 
för våra medarbetare och ökar effektiviteten i besöken. 

• En gratis parkeringsbiljett är ett sätt att minska ojämlikheten mellan 
patienter på landsbygd som tvingas ta bilen och patienter som har 
goda bussförbindelser och som får sin bussbiljett betald.  

• Smittspridningen i olika patientgrupper och bland invånarna minskar 
när potentiellt smittsamma patienter kan ta bilen i stället för att åka 
kollektivt. 

År 2021 var frågan om inkludera parkeringsbiljett i kallelser uppe igen. Då i 
form av ett medborgarförslag. Förslaget avslogs tyvärr av den politiska 
majoriteten i regionstyrelsen bland annat med argumentet att "begränsning 
av parkeringstiden genom kallelsen på talong är svår att praktiskt 
genomföra". Vi Kristdemokrater reserverade oss tillsammans med 
Moderaterna mot detta beslut, vi ville ge regionservice i uppdrag att 
genomföra förslaget.  
Nyligen fick jag en kallelse till ortopeden på Oskarshamns sjukhus. Döm 
därför om min förvåning när kallelsen innehöll en parkeringsbiljett! Så sent 
som våren 2021 bedömdes detta vara i princip ogenomförbart. Detta är 
självfallet en välkommen utveckling men det väcker också frågor. Vad har 
förändrats sedan 2021 som gjort det möjligt? Är denna förändring generell 
och gäller vid alla sjukhusbesök? Och om så inte är fallet, vad är 
anledningen? Att ge vissa patienter parkeringsbiljetter men andra inte vore 
ett steg längre från jämlik sjukvård.  
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
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• Vad har förändrats sedan våren 2021 som nu möjliggör att 
parkeringsbiljett kan skickas ut tillsammans med kallelse? 

• Ingår parkeringsbiljett numera i alla kallelser till sjukhusbesök? Om 
så inte är fallet, varför? 

Svar på interpellationen 
Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur, 
bildning och kollektivtrafik, lämnar följande svar på interpellationen:  
” Jag kan börja med att konstatera att detta är en fråga som har diskuterats 
många gånger under de senaste åren då det lämnats både motioner, 
medborgarförslag och interpellationer i frågan. Senaste diskussionen var 
2021 i samband med ett medborgarförslag och där utredningen inför 
besvarandet av medborgarförslaget visade bland annat på att det skulle vara 
svårt att genomföra förslaget rent praktiskt på grund av oklarheter hur 
begränsning av parkeringstider skulle hanteras. 
Interpellanten har ställt följande frågor i sin interpellation: 

• Vad har ändrats sedan våren 2021 som nu möjliggör att 
parkeringsbiljett kan skickas ut med kallelse? 

Det korta svaret på frågan är att inget har förändrats. Det har inte fattats 
några ny politiska beslut i fråga och regionservice gör fortsatt bedömningen 
att det finns praktiska svårigheter. 

• Ingår parkeringsbiljett numera i alla kallelser till sjukhusbesök? Om 
inte, varför? 

Nej, det ingår inte i alla kallelser till sjukhusbesök. Anledningen till detta är 
att det fortsatt görs bedömningen att det finns praktiska svårigheter. I det 
specifika fall som interpellanten tar upp så är det en enskild mottagning som 
tagit ett eget initiativ. Det är inget som är förankrat hos regionservice och det 
följer inte de politiska besluten som är fattade.”  

Handlingar 
1. Interpellation - Ingår p-biljett i alla kallelser?, Ställd av Chatrine Pålsson 

Ahlgren (KD) 
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C) 
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§ 32  Ärendenummer RS 2023/320 

Interpellation - Kommer även Region Kalmar län att 
införa intraprenader? ställd av Malin Sjölander (M), 
Jimmy Loord (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har lämnat följande 
interpellation:  
” För några veckor sedan gick det läsa i en debattartikel från Centerpartiet i 
Region Kalmar län att de vill att medarbetarna i Region Kalmar län själva 
ska få möjlighet att driva sjukvårdsenheterna. 
I artikeln går även läsa att varje offentlig enhet, klinik eller verksamhet bör 
få större frihet och ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och 
arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Glädjande läsning och således ett 
mycket bra förslag.  
Men frågan om just intraprenader är inte ny i Kalmar län. Redan i december 
2017 skickades en motion om just detta in och behandlades av det nyvalda 
regionfullmäktige i november 2018. Den avslogs tyvärr då.  
Intraprenad är en alternativ driftsform som prövats inom flera regioner. Ett 
exempel på detta är region Västmanland. Som intraprenad är man inte ett 
helt fristående företag utan man arbetar under något som skulle kunna kallas 
för företagsliknande former, men fortfarande inom regionens verksamhet, 
klinik eller enhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom regionen får 
den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor 
frihet att själva påverka inriktningen av verksamheten. Man kan säga att det 
är verksamhet inom offentlig förvaltning som på uppdrag bedrivs 
självständigt av en grupp anställda. 
Intraprenad skulle innebära att varje enhet, klinik eller verksamhet får större 
frihet och större ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö 
efter egen vilja och förmåga. Beslutsvägarna blir kortare, friheten att pröva 
nya metoder och arbetssätt ökar, som i sin tur kan leda till ökad 
effektivisering och bättre kvalitetsutveckling. Och eftersom resurserna 
stannar inom verksamheten kan man de som driver verksamheten utvärdera 
bäst var varje krona gör mest nytta, samtidigt som man ständigt kan sträva 
mot förbättrade rutiner och arbetsprocesser. 
Med andra ord, Centerpartiets förslag om självstyrande enheter och 
personaldrivna mottagningar, påminner mycket om den gamla motionen om 
intraprenad. 
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Med anledning av ovanstående vill vi därför fråga Emmy Ahlstedt 
- Kommer intraprenader att införas i Region Kalmar län?  
- Har regionmajoriteten gjort några insatser för att sondera intresset 

hos medarbetarna för denna driftsform?  
- Om Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar in en ny motion, i 

enlighet med Centerpartiets förslag, kommer ni bifalla den då? 

Svar på interpellationen 
Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, lämnar 
följande svar på interpellationen:  
” Malin Sjölander och Jimmy Loord har i en interpellation till mig ställt tre 
frågor som alla tre handlar om införandet av intraprenader i Region Kalmar 
län. Bakgrunden till interpellationen är en debattartikel underskriven av två 
av Centerpartiets ledamöter i regionfullmäktige där det beskrivs att 
Centerpartiet gärna ser personaldrivna enheter i Region Kalmar län. 
Innan jag går in på att besvara interpellanternas tre frågor vill jag kort 
beskriva hur jag och Centerpartiet ser på just personaldrivna enheter. Som ett 
led i arbetet att stärka arbetsmiljön och att möta utmaningen kring 
personalförsörjningen tror vi att ett större ”lokalt” ansvar på den enskilda 
enheten kan vara en viktig del av lösningen. Det kan bland annat handla om 
att den enskilda enheten får ett större ansvar för att utforma arbetsformer, 
ansvar för rekrytering och anställningsformer. Det handlar om att ta vara på 
den kompetens, erfarenheter och kunskap som finns på ”golvet” för att 
utveckla regionens verksamheter. Om vi ska jämföra detta mot intraprenader 
så vill vi att det ska finnas ett övergripande helhetsansvar men där 
verksamheterna har en stor frihet, ett exempel på ett sådant helhetsansvar är 
det ekonomiska ansvaret där vi nu jobbar med införandet av en ny 
budgetmodell inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. När det gäller 
intraprenad så handlar ju det om ett mer totalt åtagande i allt från ekonomi 
till planering av verksamheten, det skulle kunna innebära att det läggs 
onödigt mycket krav på den enskilda enheten. 
Malin Sjölander och Jimmy Loord har i sin interpellation ställt följande 
frågor till mig: 
- Kommer intraprenader att införas i Kalmar län? 
Centerpartiet kommer att verka för att fler enheter får möjlighet att bli mer 
självstyrande. Det kommer kunna se ut på lite olika sätt och intraprenader är 
ett alternativ även om det primärt inte är det vi menar när vi pratar 
självstyrande enheter. Det viktigaste för oss är dock att initiativet och kraften 
i det arbetet ska komma från verksamheterna själva. 
- Har regionmajoriteten gjort några insatser för att sondera intresset hos 
medarbetarna för denna driftsform? 
Vi för ständigt dialoger med verksamheterna om hur de ska kunna utvecklas 
och hur vi ska arbeta med till exempel en bättre arbetsmiljö. Under dessa 
samtal så är det än så länge ingen som lyft frågan om intraprenad och den 
har heller inte aktivt ställts vad jag känner till. Skulle frågan komma upp så 
kommer vi att lyssna och titta på hur vi skulle kunna gå vidare.  
- Om Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar in en ny motion, i enlighet 
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med Centerpartiets förslag, kommer ni bifalla den då? 
Moderaterna och Kristdemokraterna står fria att lämna in vilka motioner de 
vill. Vi väntar inte på motioner från oppositionen för att arbeta med 
förutsättningar för utveckling av regionens verksamheter. Vilka motioner 
som vi tar ställning för eller emot kommer vi att avgöra i varje enskilt fall 
beroende på vilka förutsättningar som finns då.” 

Handlingar 
1. Interpellation - Kommer även Region Kalmar län att införa 

intraprenader? ställd av Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) 
2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C) 
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§ 33  Ärendenummer RS 2023/342 

Interpellation - Minska användningen av dyra 
bemanningsbolag och öka andelen fast personal samt 
upphör med underbudgetering i kärnverksamheten 
ställd av Claus Zaar (SD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Claus Zaar (SD) har lämnat följande interpellation:  
” Det råder kronisk brist på läkare och sjuksköterskor i region Kalmar län. 
Revisorerna har tidigare påtalat att när behovet av bemanningsbolag inte 
budgeteras förlorar regionstyrelsen möjlighet att styra verksamheten på 
riktigt.  
Kostnaden för inhyrd personal har under 2022 passerat ofattbara en kvarts 
miljard. Förra året inhyrdes sjuksköterskor för 137 mnkr och läkare för 111 
mnkr därtill 10 mnkr för personal inom psykiatrin.  
Hela 5,8 procent av lönekakan på 4,4 miljarder var bemanningsbolagen 
andel. Det är 166 mnkr i avvikelse mot balanskravet på två procent som är 
måttet för s.k. oberoende.  
Därtill finns i årsredovisningen för 2022 underskott som är särskilt 
problematiska. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ökat underskottet med 
12 procent. En kronisk underbudgetering av S-V-C majoriteten har tidigare 
konstaterats och resultatet blir dålig arbetsmiljö när resurser i budget inte 
anpassas till kärnverksamhetens äskanden.  
Med anledning av ovanstående vill jag fråga:  

1. Vilken tidsplan och vilka åtgärder planeras för att uppnå måttet 
oberoende av hyrpersonal?  

2. När planeras de åtgärder med budgetering för hyrpersonal som 
revisorerna ser behov av?  

3. När ska den år från år upprepade underbudgetering av 
kärnverksamhetens äskanden upphöra?  

Svar på interpellationen 
Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård (psykiatri), 
brukarråd samt personalfrågor, lämnar följande svar på interpellationen:  
” Claus Zaar har med hänvisning till de höga kostnaderna för hyrbemanning 
frågat hur regionen ska göra för att komma till rätta med 
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budgeteringsproblemen de medför. Dessutom undrar han hur regionen ska 
göra sig oberoende bemanningsföretagen. 
Arbetet med att bli oberoende av bemanningsbolag är långsiktigt. De är 
dessutom viktigt att det sker i balans med övriga målsättningar för hälso- och 
sjukvården, så som tillgänglighet och patientsäkerhet. Den främsta sättet att 
komma till rätta med problemen är att rekrytera nya medarbetare där det 
finns behov. Det görs bland annat genom olika typer av utbildningsinsatser 
genom läkartjänstgöring, utbildningsanställningar samt uppdragsutbildningar 
och nyrekryteringar, även via utlandet. Fullmäktige äger mycket av den 
planering som föreligger regionen genom aktuell regionplan. Utöver det 
arbetar Hälso- och sjukvårdsberedningen med en handlingsplan som bland 
annat innefattar målsättningen att undvika användandet av 
allmänsjuksköterskor från bemanningsbolag. 
De budgettillskott som gjorts till kärnverksamheten är beräknade utifrån 
rapporterade behov och förvaltningen är inne i en process avseende 
införande av en budgetmodell där personalbudgetering självklart kommer 
behandlas. Region Kalmar län ska ha en hälso- och sjukvårdsbudget som är i 
balans och även om vi inte är där idag så ska vi komma ihåg att regionen inte 
gör ett underskott 2022.” 

Handlingar 
1. Interpellation - Minska användningen av dyra bemanningsbolag och öka 

andelen fast personal samt upphör med underbudgetering i 
kärnverksamheten ställd av Claus Zaar (SD) 

2. Interpellationssvar från Lena Granath (V) 
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§ 34  Ärendenummer RS 2023/273 

Fråga angående parkeringsrutor utanför 
akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar, ställd av 
Sven Sparavec (M) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på frågan till protokollet.  

Bakgrund 
Sven Sparavec (M) har ställt följande fråga:  
” I många fall får den drabbade hjälp från anhörig med transport till 
mottagningen, men även hjälp att ta sig in för registrering. Vid sådana 
tillfällen är det viktigt att snabbt kunna parkera och lämna av patienten. Men 
som det ser ut i dag finns inga parkeringsrutor utanför mottagningen just för 
sådana här tillfällen. Bilägaren ska inte behöva oroa sig för att få 
parkeringsböter när denne snarare behöver fokusera på patienten. Därför 
borde det finnas 1-2 parkeringsrutor som är avsedda just för detta ändamål, 
med skyltar om en parkeringstid på maximalt, till exempel, tio minuter. 
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga: 
Vad gör regionmajoriteten för att underlätta bilparkering för de (till exempel) 
anhöriga som själv transporterat patienten till Länssjukhuset i Kalmars 
akutmottagning? 

Svar på frågan:  
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, lämnar 
följande svar på frågan:  
” Utanför akutmottagningen vid länssjukhuset i Kalmar råder generellt 
parkeringsförbud. Platsen är begränsad och där finns zoner för parkering för 
polis, taxiparkering, parkering av regionbussen, två platser för 
akutmottagningens personal samt utanför närliggande huvudentré en på- och 
avstigningsplats. Under dagtid missbrukas på- och avstigningsplatsen som 
parkering. 
Ytan utanför akutmottagningen är begränsad. För att åstadkomma anvisade 
parkeringsplatser behöver en översyn och omprioritering av zonerna göras, 
vilket regionservice har i sin planering.” 

Handlingar 
1. Fråga angående parkeringsrutor utanför akutmottagningen, 

Länssjukhuset i Kalmar, ställd av Sven Sparavec (M)  
2. Svar på fråga från Mattias Adolfson (S)  
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§ 35    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige för kännedom:  

1. Inkomna motioner och medborgarförslag 
a. Motion - Fler chefer och handläggare ska kunna arbeta direkt i 

vården, Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD), Bo Karlsson 
(SD), RS 2023/249 

b. Medborgarförslag - Bidrag till cancerpatienter för antingen peruk 
eller lösögonfransar, RS 2023/213 

2. Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar 
a. Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 13 december 

2022, RS 2022/37 
b. Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 2 februari 2023, 

RS 2023/8 
c. Protokoll från regionrevisionens sammanträde den 24 januari, RS 

2023/173 
d. Protokoll från regionrevisionens sammanträde den 14 februari 

2023, RS 2023/173 
e. Protokoll från Beredningen för hållbarhet och folkhälsas 

sammanträde 15 september 2022, RS 2022/46 
f. Protokoll från sammanträde med beredningen för hälso- och 

sjukvård den 7 december 2022, RS 2022/47 
g. Protokoll från sammanträde med beredningen för hälso- och 

sjukvård den 9 februari 2023, RS 2023/18 
h. Protokoll från sammanträde med beredningen för invånarfrågor 

den 8 december 2023, RS 2022/48 
i. Protokoll frånsammanträde med Kollektivtrafiknämnden den 17 

november 2022, RS 2022/215 
j. Protokoll frånsammanträde med Kollektivtrafiknämnden den 19 

januari 2023, RS 2023/214 
k. Protokoll från sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 

den 16 november 2022, RS 2022/214 
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l. Protokoll från sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 16 
november 2022, RS 2022/280 

m. Protokoll från sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023, RS 2023/21 

n. Protokoll från sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 17 
januari 2023, RS 2023/22 

o. Protokoll från sammanträde med regionfullmäktiges valberedning 
1 mars 2023, RS 2023/14 
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