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§ 182
Godkännande av föredragningslista
Ordförande Anders Henriksson (S) föreslår att följande ärende läggs till
föredragningslistan:
– Nominering av ledamot till styrelsen för Öresundståg AB.
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan med ovanstående komplettering.

§ 183
Val av justerare och tid för justering
Regionstyrelsen utser Malin Sjölander (M) att tillsammans med ordförande
justera protokollet.
Justeringen görs digitalt senast den 19 december 2018.

§ 184

Diarienummer 180034

Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018, 20172019 samt 2018-2020
Beslut
Regionstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 2 november 2018) redovisas uppdrag
från landstingsplanerna för åren 2016-2018, 2017-2019 samt 2018-2020.
Handlingar
Uppdragslista daterad den 2 november 2018.
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§ 185

Diarienummer 160309

Utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i
samverkan med kommuner och näringsliv underlätta
sökandet av bostad samt arbete till medflyttande,
slutredovisning
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 16/27 –
Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta
sökandet av bostad samt arbete till medflyttande.
Bakgrund
I landstingsplanen 2016-2018 fick landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta
sökandet av bostad samt arbete till medflyttande. Landstingsdirektörens stab,
HR-enheten och Landstingsservice lämnade en delrapport över uppdraget i
september 2017. Under planperioden har ett antal aktiviteter genomförts
tillsammans med bland annat Regionförbundet i Kalmar län, länets
kommuner, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och flertalet privata
arbetsgivare i länet. Det har exempelvis mynnat ut i att vi idag har ett
fungerande rekryteringsnätverk mellan offentliga och privata arbetsgivare
och myndigheter även i södra länet för en bättre samverkan i
medflyttarfrågor.
Bedömningen är att det mest effektiva sättet att möta inflyttares behov av
såväl bostad som arbete till medflyttande är genom fortsatt samarbete i länets
tre rekryteringsnätverk och fortsatt samarbete med kommunernas
inflyttarlotsar. Vid vissa rekryteringar, exempelvis från andra länder eller
andra delar av Sverige, kan inflyttarservice även övervägas att köpas av
privata aktörer. En sådan aktör kan vara särskilt behjälplig att guida
medarbetare och medflyttande familjer att komma till rätta i sin nya miljö.
Varje inflyttares/medinflyttares situation är unik och genom redan
upparbetade nätverk bedöms deras behov bäst kunna mötas.
Handlingar
Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i
samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad
samt arbete till medflyttande.
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§ 186

Diarienummer 170013

Utredningsuppdrag 17/04 - En handlingsplan för att öka
andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 17/04 En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus.
Bakgrund
I landstingsplanen 2016-2018 fick landstingsdirektören i uppdrag ta fram en
handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus.
Utredningsuppdraget utgår från ambitionen att erbjuda en större andel vård i
öppen vårdform då det antas leda till lägre kostnader och möjliggöra att
resurser kan omfördelas till andra angelägna områden inom
sjukvårdssystemet. Genom analys som innefattat jämförelse av praxis inom
landstinget samt jämförelse med nationella siffror har ett antal
utvecklingsområden identifierats och en handlingsplan upprättats.
Handlingsplanen innebär bland annat att poliklinisering av bröstcancer inleds
under hösten 2018, den urologiska verksamheten ses över under 2018 -2019
och poliklinisering av näthinnekirurgi inleds under 2019.
Handlingar
Handlingsplan för ökad poliklinisering vid länets sjukhus.

§ 187

Diarienummer 180022

Utredningsuppdrag 18/02 - Utreda förutsättningarna för
patienter i norra länet att resa till länssjukhuset
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/02 Utreda förutsättningarna för patienter i norra länet att resa till länssjukhuset.
Bakgrund
I landstingsplan 2018-2020 har landstingsdirektören fått i uppdrag att utreda
förutsättningarna för effektiva resor för patienter från norra länsdelen att
komma till länssjukhuset i Kalmar.
Kalmar länstrafik och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har redovisat
följande.

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 639666

4 (45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-05
Regionstyrelsen

Slutredovisning

Sedan flera år tillbaka körs fasta turer dagligen till och från länssjukhuset
med resenärer som har behov av transporterna. Det som idag saknas är
samplanering av resor och vårdinsatser.
Dagens möjlighet att resa för vård/behandling vid länssjukhuset sker genom
fasta turer, under förutsättning att allmänna kollektivtrafiken inte kan nyttjas.
För att resa med specialfordon krävs medicinska skäl.
De fasta turerna genomförs med handikappanpassadefordon eller andra
fordon om behov föreligger. Fordonskapaciteten styrs av efterfrågan. Från
och till den norra delen av länet ligger under vardagar åtta fasta turer
planerade enligt grundplanen. Om inget behov föreligger för resa exempelvis
från Västervik, så startar turen från den nordligaste punkten (exempelvis
Figeholm).
En möjlighet att skapa effektivare samordning kan ske genom start av
samverkan mellan Kalmar Länstrafiks servicereseenhet och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens enhet för onkologi. Onkologen är den största
länsgemensamma behandlingsenheten med patienter från hela länet som har
behov av resor antingen med specialfordon eller med allmänna
kommunikationer.
Detta samarbetsforum kommer omgående att startas upp. De fördelar som
upptäcks genom samarbetet kan därefter överföras på andra enheter.
Överläggning
1. Malin Sjölander (M) yrkar att regionstyrelsen ska besluta:
”1. Regiondirektören uppdras att tydliggöra hur samarbetet mellan Kalmar
Länstrafik och onkologin ska se ut och att detta återredovisas på
regionstyrelsen den 6 februari.
2. De förändrade patientresorna från norra länet ska följas upp efter sex
månaders verksamhet.”
Gudrun Brunegård (KD), Carl Dahlin (M) och Martin Kirchberg (SD) yrkar
bifall till Malin Sjölanders (M) yrkande.
2. Peter Wretlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på
Malin Sjölanders (M) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Malin Sjölanders (M) yrkande. Han finner att regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 191

Diarienummer 180829

Yttrande över Tågutvecklingsplan Östergötland 2040
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen
Tågutvecklingsplan Östergötland 2040. Yttrandet överlämnas till Region
Östergötland.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig över remissen
Tågutvecklingsplan Östergötland 2040.
Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd (TSN) beslutade
i april 2018 att ta fram ett förslag till tågutvecklingsplan 2040.
I de delar av utredningen som rör tågtrafiken på Stångådals- och Tjustbanan
antas att trafiken på dessa banor kommer att ha en oförändrad omfattning i
framtiden. Landstinget i Kalmar län ser denna ambition som något låg och
önskar att Region Östergötland har någon utveckling av trafikutbudet över
tiden. I genomförda intervjuer med kommunerna, som en del i
utredningsarbetet, framkommer att Linköping planerar att anlägga en nya
station i ett läge öster om nuvarande station mellan Stångån och riksväg 35.
Landstinget i Kalmar län utgår från att anslutning bibehålls från Stångådalsoch Tjustbanan till det nya läget.
I Kalmar läns trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2025 är
ambitionen att öka tågtrafiken något i riktning mot Region Östergötland.
Landstinget i Kalmar län betonar i sitt yttrande vikten av att med snabba
resmöjligheter knyta samman södra Sveriges tillväxtmotorer. Det bedöms
även viktigt att utveckla de regionala kärnorna, Västervik och Oskarshamn,
och dess omland. Därför är det helt avgörande att Stångådals- och
Tjustbanan angör den nya centralstationen i Linköping.
Region Östergötland och Kalmar län tillhör två olika samverkansområden
för utvecklingen av infrastrukturen En bättre sits respektive
Regionsamverkan Sydsverige. Detta får emellertid inte utgöra hinder för att
utveckla den länsöverskridande kollektivtrafiken. Landstinget i Kalmar län
välkomnar en fortsatt dialog kring den framtida tågtrafiken över länsgränsen.
Överläggningar
1. Martin Kirchberg (SD) yrkar att regionstyrelsen ska besluta:
”att det i Landstinget i Kalmar läns yttrande över Tågutvecklingsplan
Östergötland 2040 på ett tydligare sätt inarbetas att det är nödvändigt att höja
ambitionsnivån när det gäller trafikens omfattning, turtäthet och kvalitet på
Stångådals- och Tjustbanorna.”
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2. Peter Wretlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på
Martin Kirchbergs (SD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Martin Kirchbergs (SD) yrkande. Han finner att regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Yttrande Tågutvecklingsplan Östergötland
2. Strategisk inriktning för Östergötlands engagemang i tågtrafik, dnr TSN
2015-226
3. Tågutvecklingsplan Östergötland 2040, dnr TSN 2018-48

§ 192

Diarienummer 180538

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
Beslut
1. Regionstyrelsen antar rekommendation från Sveriges kommuner och
landsting att schablonbeloppet för mobilitetsersättning för folkhögskolor
2019 uppgår till 400 kr per deltagarvecka.
2. Landstinget i Kalmar län följer SKLs tillämpningsanvisningar som bygger
på villkoren för statsbidrag med vissa undantag:
– Mobilitetsstöd till folkhögskolor utgår endast för kurser som är 15 veckor
eller längre.
– Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst
halvtid.
Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting har sedan 1970-talet fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de studerande som
väljer utbildning på folkhögskolor i andra landsting/regioner. Ersättningen
benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning). Systemet
bygger på ömsesidiga beslut mellan landsting/regioner, vilket betyder att de
solidariskt bär kostnaden oavsett var utbildningen bedrivs. Bidraget är till för
att underlätta rörlighet i landet och öka utbudet för de studerande.
Beloppet har beräknats med utgångspunkt från grundersättningen per
deltagarvecka från Folkbildningsrådet. De två senaste åren har antalet
statsbidragsberättigade folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det
har inneburit ökade kostnader för många landsting och regioner, vilket gör
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att SKL föreslår att rekommendationen för 2019 ligger kvar på samma nivå
som 2018, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka. För Kalmar län har de
ökade kostnaderna balanserats av motsvarande intäkter.
Handlingar
SKL:s styrelse nr 8/2018. Rekommendation om mobilitetsstöd till
folkhögskolor 2019.

§ 193

Diarienummer 180926

Visionsdokument för Euroregion Baltic (ERB)
Beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom Euroregion Baltics (ERB) visionsdokument ”ERB Agenda2030”.
Bakgrund
Euroregion Baltic (ERB) har två styrdokument, visionsdokumentet ERB
2020, som nu föreslås ersättas av ERB Agenda2030 och den två-åriga
handlingsplan som organisationen fattar beslut om på årsbasis.
Organisationen har nu genomfört en process för att fatta beslut om ett nytt
visionsdokument för det kommande decenniet, ERB2030. Regionförbundet
har under processen avgett synpunkter antagna av Regionförbundets
arbetsutskott den 12 april 2018, § 91. ERB har på sitt styrelsemöte den 26
september 2018 antagit ett förslag till visionsdokument ERB Agenda2030
som respektive medlemsorganisation nu har att ställa sig bakom.
Det övergripande ramverket för ERB Agenda2030 är FNs hållbarhetsmål
Agenda2030 men också demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på
jämställdhet och minoriteters rättigheter.
Samarbetet mellan organisationerna är indelat i tre olika typer av strategiskt
viktiga aktiviteter:
– Lobbying
– Strategiskt viktiga aktiviteter och projekt
– Utbytesaktiviteter
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Överläggningar
1. Martin Kirchberg (SD) yrkar att regionstyrelsen ska besluta:
”att Region Kalmar län i vårt ställningstagande till visionsdokumentet för
Euroregion Baltic 2030 Agenda tydliggör att det är det nationella och
regionala parlamenten som äger frågan om samarbete mellan olika nationer
och regioner, liksom utsträckningen och arten av samarbete.”
2. Ordförande Anders Henriksson (S) yrkar avslag på Martin Kirchbergs
(SD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Martin Kirchbergs (SD) yrkande. Han finner att regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Martin Kirchberg (SD) begär omröstning. Omröstningen genomförs enligt
följande:
– Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Martin Kirchbergs (SD) yrkande röstar Nej.
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med resultatet 13 Ja,
12 Nej och 0 som avstår. Ledamöternas röster redovisas i omröstningsbilaga.
Handlingar
1. Missiv från Regionförbundet i Kalmar län.
2. ERB Agenda 2030.

§ 194

Diarienummer 180764

Valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och
ungdomar 3-22 år – Uppdragsbeskrivning och
Ersättning för 2019
Beslut
Regionstyrelsen fastställer Avtal, Förfrågningsunderlag och Ersättning för
allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna inom Vårdval
Barntandvård i Kalmar län, att gälla under 2019.
Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning till beslutet:
”Sverigedemokraterna vill markera vårt kraftiga avståndstagande från att
övriga sju riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, drivit igenom en
orättvis lagstiftning, som innebär, att personer som befinner sig illegalt i
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Sverige ska erbjudas icke akut sjukvård och tandvård i Sverige, därtill i
praktiken så gott som gratis.”
Bakgrund
Uppdragsbeskrivningen samt ersättningen inom valfrihetssystemet för
allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år ses över årligen. Här
redovisas de bilagor till avtalen som ska fastställas och som ska gälla för år
2019. Uppdragsbeskrivning samt Ersättning för 2019 års uppdrag.
Handlingar
1. Avtal Vårdval tandvård i Kalmar län.
1.1 Förfrågningsunderlag 2019.
2. Ersättningsmodell för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna
2019.
2.1 Ersättning för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna 2019.

§ 195

Diarienummer 180902

Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och
Ersättning för vården 2019
Beslut
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården
samt Regel listning, Jouruppdraget 2019, samt Standardutrustning IT inom
Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2019.
Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning till beslutet:
”Sverigedemokraterna vill markera vårt kraftiga avståndstagande från att
övriga sju riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, drivit igenom en
orättvis lagstiftning, som innebär, att personer som befinner sig illegalt i
Sverige ska erbjudas icke akut sjukvård och tandvård i Sverige, därtill i
praktiken så gott som gratis.”
Bakgrund
Landstingsfullmäktige godkände den 4 juni 2014, § 47, Hälsovalsavtalet att
gälla för de följande fyra åren. Då det vid avtalstiden slut 181231 inte finns
behov av att göra ändringar i avtalet, förnyas detta avtal med två år i taget till
dess avtalet sägs upp. Uppdraget för Hälsoval revideras årligen, vid mindre
justeringar tas ändringarna av landstingsstyrelsen.
Den årliga revideringen av Hälovalsuppdraget har tagit hänsyn till att en ny
om funktion för koordinering, beräknas träda i kraft vid årsskiftet.
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Revideringen innebär utöver det ett utökat jouruppdrag för att säkra
tillgängligheten för hembesök till de mest sjuka samt för att skapa
förutsättningar för att jouren ska kunna utgöra ett ökat stöd för kommunens
sjuksköterskor. I linje med landstingets arbete med nära vård har också goda
exempel på bra arbetssätt inom primärvården arbetats in i uppdraget för
2019.
Här redovisas de bilagor till Hälsovalsavtalet som ska fastställas och som ska
gälla för år 2019. Uppdragsbeskrivning samt Ersättning för vården för 2019
års hälsovalsuppdrag samt Glesbygdsersättning, Lista för allmänläkemedel,
Jourschabloner, Registreringsanvisningar för ersättningar och
Registreringsanvisningar för uppföljning enligt Hälsoval Kalmar län, Regel
listning, Jouruppdraget samt Standardutrustning IT.
Handlingar
1. Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2019.
2. Ersättning för vården 2019.
2.1 Glesbygdsersättning.
2.2 Lista för allmänläkemedel 2018.
2.3 Sammanställning jourschabloner t.o.m. 31 mars 2019.
2.4 Sammanställning jourschabloner fr.o.m. 1 april 2019.
2.5 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt
Hälsoval Kalmar län 2019.
2.6 Registreringsanvisningar för uppföljning enligt Hälsoval
Kalmar län 2019.
3. Regel listning.
4. Jouruppdraget 2019.
5. Standardutrustning IT.

§ 196

Diarienummer 180932

Vårdval Psykisk hälsa primärvård – Ersättning för 2019,
Registreringsanvisningar samt IT-bilaga
Beslut
Regionstyrelsen fastställer Ersättningsbilaga, Registreringsanvisningar för
ersättning samt IT-bilaga, att gälla från och med den 1 januari 2019.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 29-30 november 2017 att införa
Vårdval Psykisk hälsa primärvård med start den 1 september 2018. Eftersom
vårdvalet endast varit aktivt drygt en månad föreslås inga förändringar i det
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förfrågningsunderlag som beslutades av landstingsfullmäktige november
2017.
Ersättningsmodellen och dess priser ska beslutas årligen då
ersättningssystemet uppräknas med landstingsprisindex (LPIK) vilket ger
nya priser. Den nya ersättningsbilagan innehåller även ett förtydligande när
det gäller ersättningen för samverkansmöte. Mindre justeringar är gjorda i
Registreringsanvisningar för ersättning. En IT-bilaga har av IT-förvaltningen
tagits fram för vårdvalet.
Uppdraget för Psykisk hälsa primärvård revideras årligen, vid mindre
justeringar föreslås ändringarna tas av landstingsstyrelsen.
Här redovisas de bilagor till avtalet inom Psykisk hälsa primärvård som ska
fastställas och som ska gälla för år 2019. Ersättning för vården för 2019,
Registreringsanvisningar för ersättning samt IT-bilaga.
Handlingar
1. Ersättning Psykisk hälsa primärvård 2019.
1.1 Registreringsanvisningar.
2. IT-bilaga.

§ 197

Diarienummer 180920

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län
och Överenskommelse för 2019
Beslut
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i
Kalmar län och överenskommelse med Folktandvården, att gälla under 2019.
Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning till beslutet:
”Sverigedemokraterna vill markera vårt kraftiga avståndstagande från att
övriga sju riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, drivit igenom en
orättvis lagstiftning, som innebär, att personer som befinner sig illegalt i
Sverige ska erbjudas icke akut sjukvård och tandvård i Sverige, därtill i
praktiken så gott som gratis.”
Bakgrund
Folktandvårdens uppdrag och överenskommelse ses över årligen.
Planeringsenheten redovisar bilagorna Uppdragsbeskrivning för
Folktandvården i Kalmar län och Överenskommelse, Ersättning för
överenskommelsen samt Riktlinjer för tandvård till barn, ungdomar och unga
vuxna för 2019 års Folktandvårdsuppdrag.
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Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-22 år regleras
från och med april 2018 genom Vårdval Tandvård Kalmar Län. År 2019
utökas åldern till 3-23 år. Ersättning för det särskilda ansvaret för barn,
ungdomar och unga vuxna 3-23 år föreslås från och med 2019 ersättas
genom en summa per genomfört uppdrag. Exempelvis utgår en specifik
ersättning för de kollektiva preventiva insatser som Folktandvården utför.
Handlingar
1. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och
överenskommelse med följande underbilagor.
1.1 Ersättning för överenskommelsen.
1.2 Riktlinjer för tandvård till barn 0-2 år, 2019.
1.3 Riktlinjer allmäntandvård 3-22 år, 2019.

§ 198

Diarienummer 180870

Uppdaterade Bedömningsgrunder vid fördelning av
Region Kalmar läns anslag till länets organisationer för
funktionsnedsatta
Beslut
Regionstyrelsen antar uppdaterade bedömningsgrunder vid fördelning av
Region Kalmar läns anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta, att
gälla från och med den 1 januari 2019.
Bakgrund
Nu gällande bedömningsgrunder antogs 2009. Vid framtagandet av det
uppdaterade förslaget har funktionshinderorganisationerna i Kalmar län och
funktionshinderenheten varit involverade. Förslaget är förankrat i
Funktionshinderrådet i Kalmar län. Dokumentet är utformat i ett typsnitt som
optimerar läsbarheten.
Funktionshinderrådets presidium beslutade, vid sammanträdet den 8 maj
2018, att förslaget kan lämnas in under hösten 2018.
Handlingar
Bedömningsgrunder vid fördelning av Region Kalmar läns anslag till länets
organisationer för funktionsnedsatta.
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§ 199

Diarienummer 180871

Internkontrollplan 2019
Beslut
Regionstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2019.
Bakgrund
Riktlinjerna för internkontroll behandlar regionstyrelsens, regiondirektörens
och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet samt styrning och
uppföljning.
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån
sina behov och förutsättningar.
Förvaltningarna har även en eller flera representanter som ingår i
landstingets internkontrollgrupp. Internkontrollgruppen träffas löpande under
året för att ta upp iakttagelser från verksamheterna och för att lyfta områden
med förbättringspotential. Utifrån risk och väsentlighet ska gruppen verka
för att förslag på en internkontrollplan tas fram.
Förslag till internkontrollplan för år 2019 omfattar sex stycken gemensamma
kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika kontrollmoment per
förvaltning.
Inför år 2019 har bedömning gjorts att bland annat granska
Informationssäkerhet. Kontrollmomenten är inom riskanalys, samt
systemägare.
Övrigt kontrollmoment som är nytt är kontroll av bisyssla.
De förvaltningsspecifika momenten omfattar bland annat. statsbidrag,
bemanningsbolag, övertidsersättning, köpt och såld vård,
redovisningsrutiner, samt In- och Utskrivningsprocess.
I bilaga redovisas Internkontrollplan 2019 för Region Kalmar läns
verksamhetsområden.
I anslutning till årsredovisningen lämnas en rapport över utförd granskning.
Rapporten omfattar noterade avvikelser och åtgärder samt slutsats inför
fortsatt arbete.
Handlingar
Internkontrollplan 2019.
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§ 200

Diarienummer 180272

Instruktion för regiondirektören
Beslut
Regionstyrelsen godkänner förslag till Instruktion för regiondirektören, att
gälla från och med 2019.
Bakgrund
Av kommunallagen (2017:725), som trädde ikraft den 1 januari 2018, följer
att styrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (KL 7
kap. 1§). Styrelsen ska vidare anta en instruktion för direktören (KL 7 kap.
2§).
Ett förslag till instruktion har utarbetats i samråd med regionstyrelsens
ordförande och vice ordförande.
Handlingar
Instruktion för regiondirektören daterad den 6 november 2018.

§ 201

Diarienummer 180927

Förlängning av avtal gällande distansutbildning inom
Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram i Västervik
och Oskarshamn
Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner att avtalet förlängs med Linneuniversitetet
avseende utbildningsplatser på Linnéuniversitetets sjuksköterskeprogram i
Västervik och Oskarshamn för ytterligare två år.
Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtalet med Linnéuniversitetet.
2. Regiondirektören får i uppdrag att i dialog med Linnéuniversitetet ta fram
en plan för långsiktigt samarbete gällande utbildningsplatser på
Linnéuniversitets sjuksköterskeprogram.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen godkände den 27 februari 2015, § 8, att avtal tecknades
med Linnéuniversitet om utökat antal platser vid Linnéuniversitets
sjuksköterskeprogram i Västervik och Oskarshamn.
Det finns ett behov av fler sjuksköterskor i länet och norra länsdelen är
beroende av att ha en utbildning placerad lokalt på dessa orter.
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Linnéuniversitetet, med landstinget som medfinansiär, startade höstterminen
2013 en sjuksköterskeutbildning med 15 platser per termin i Västervik och
10 platser per termin i Oskarshamn. Hösten 2015 utökades antalet
utbildningsplatser till sammanlagt 21 platser per termin i Västervik och 12
platser per termin i Oskarshamn. Nu gällande avtal gäller t o m den 31
december 2018 och behöver förlängas. Efter diskussion mellan landstinget
och Linnéuniversitetet föreslås två års förlängning av nu gällande avtal.
Kostnaden för avtalet är som tidigare, 1,5 miljoner kronor årligen och ryms
inom befintliga ramar.
Överläggningar
Angelica Katsanidou (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§ 202

Diarienummer 180178

Val av ledamot och ersättare till Uddenberg-Nordingska
stiftelsen för perioden 2019-2022
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att utse Ingeborg Eriksson, regiondirektör, som
ledamot och Lars Mattsson, ekonomidirektör, som ersättare i UddenbergNordingska stiftelsen för perioden 2019-2022.

§ 203
Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande
till Region Kalmar läns pensionärsråd för tiden 1
januari 2019 - 31 december 2022
Beslut
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i Region Kalmar
läns pensionärsråd:
Ledamöter
Margaretha Lööfs Johansson (S)
Karin Helmersson (C)
Pierre Edström (L)
Jonas Lövgren (M)
Erik Fors (S)
Gudrun Brunegård (KD)
Leif Axelsson (SD)

Ersättare
Yvonne Hagberg (S)
Christer Jonsson (C)
Birgitta Gustafsson (L)
Josefin Hellvin
Peter Wretlund (S)
Anders Andersson (KD)
Peter Bohman (SD)
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2. Regionstyrelsen utser Margaretha Lööf Johansson (S) till ordförande för
Region Kalmar läns pensionärsråd.

§ 204
Val av sex ledamöter och sex ersättare samt
ordförande till Region Kalmar läns funktionshinderråd
för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022
Beslut
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i Region Kalmar
läns funktionshinderråd:
Ledamöter
Helen Nilsson (S)
Christer Jonsson (C)
Gudrun Brunegård (KD)
Johan Nyman (S)
Anni Nielsen (SD)
Pierre Edström (L)

Ersättare
Peter Wretlund (S)
Karin Helmersson (C)
Jonas Lövgren (M)
Anita Strömberg (V)
Maria Petersson (SD)
Jennie Uller (L)

2. Regionstyrelsen utser Helen Nilsson (S) till ordförande för Region Kalmar
läns funktionshinderråd.

§ 205
Val av två ledamöter till Samrådsgruppen för
landstinget och Kalmar läns reumatikerförening för
tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022
Beslut
Regionstyrelsen utser Christer Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD) till
ledamöter i Samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns
reumatikerförening.
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§ 206
Val av en revisor och en ersättare för granskning av
Uddenberg-Nordingska stiftelsens räkenskaper och
förvaltning avseende 2019-2022
Beslut
Regionstyrelsen utser Tuulikki Åkesson (M) till revisor och Thomas
Axelsson (SD) till ersättare för granskning av Uddenberg-Nordingska
stiftelsens räkenskaper och förvaltning.

§ 207
Val av ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges
utskott för regional utveckling för tiden 1 januari 2019 –
31 december 2022
Beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M)
till ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för regional
utveckling.

§ 208
Val av ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges
utskott för infrastruktur och kollektivtrafik för tiden 1
januari 2019 – 31 december 2022
Beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C), Peter Wretlund (S) och Anders
Andersson (KD) till ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för
infrastruktur och kollektivtrafik.
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§ 209
Val av ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges
utskott för kultur för tiden 1 januari 2019 – 31 december
2022
Beslut
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Henrik Yngvesson (M) till
ledamöter i Regionsamverkan Sydsveriges utskott för kultur.

§ 210
Nominering av ledamot till styrelsen för Öresundståg
AB
Beslut
Regionstyrelsen nominerar Peter Wretlund (S) till ledamot i styrelsen för
Öresundståg AB efter Ulf Nilsson (S).

§ 211
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Josefine Helin, kommunikatör, Niklas
Föghner, primärvårdsdirektör, Johan Rosenqvist, hälso- och
sjukvårdsdirektör och Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redogör för
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet inom landstinget.
I slutet av november var drygt 123 000 personer anslutna till e-tjänsterna,
som ger möjlighet att läsa sin journal, förnya recept, se sina läkemedel samt
kunna av- och omboka besök inom vården. Antalet anslutna har ökat med 20
procent sedan 1 januari 2018, och med 50 procent sedan 1 januari 2017. Att
fler använder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar, liksom
antalet ärenden som hanteras via tjänsten.
En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. Under en tid har
kötiderna varit långa trots olika förstärkningar. Medelväntetiden under
oktober månad var på drygt 13,25 minuter, vilket är en förbättring från
september och ungefär samma som för motsvarande period 2017. Däremot
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är andelen samtal som besvaras inom målet 9 minuter lägre – 37 procent.
Preliminära siffror för november månad visar en förbättring.
87 procent av patienterna fick i oktober tid till en specialist vid länets
sjukhus inom 90 dagar, vilket är gränsen i den nationella vårdgarantin. 84
procent fick operation/behandling inom 90 dagar.
Barn- och ungdomspsykiatrin klarade i oktober inte målet om att 90 procent
av patienterna ska få tid inom 30 dagar, varken för besök eller
behandling/uppföljande utredning. 69 procent av patienterna fick sitt första
besök inom tidsmålet och 62 procent till behandling/fördjupad utredning. En
handlingsplan för att rekrytera personal och komma tillrätta med situationen
finns, eftersom den inte minst beror på vakanser. Inom vuxenpsykiatrin fick
drygt 70 procent i september tid till besök inom 60 dagar, också det lägre än
målet på 80 procent.
Varje månad intervjuas 200 personer om sin uppfattning om
kollektivtrafiken. Under perioden januari-oktober 2018 uppgav 85 procent
att de var nöjda med sin senaste resa och 65 procent av samtliga resenärer
uppgav sig vara nöjda med kollektivtrafiken, jämfört med 52 procent bland
allmänheten. Resultatet innebar ingen förändring från mätningarna i
september. Inom samtliga grupper har andelen nöjda öka betydligt sedan de
nya bussarna lanserades för drygt ett år sedan.
--Magnus Persson, utvecklingsdirektör och Marie Tigerryd,
folkhälsoutvecklare, redovisar uppföljning av handlingsplan inom folkhälsa.
Människors hälsa avgörs av en mängd olika faktorer över ett brett spektrum,
vilket innebär att folkhälsoarbetet måste vara sektorsövergripande och
utföras inom flera politikområden och samhällssektorer. Vissa
bestämningsfaktorer är påverkbara som levnadsvanor och arbetsmiljö,
medan andra är fasta som våra gener.
Handlingsplanen för landstingets folkhälsoarbete fastställdes av
landstingsstyrelsen våren 2017, och gäller till och med 2019. Arbetet bedrivs
genom den förvaltningsövergripande gruppen hälsofrämjande organisation,
som har koppling till det nationella nätverket hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. Totalt är 89 aktiviteter klara eller under genomförande, medan 27
aktiviteter planeras för 2019. 8 aktiviteter har strukits eller flyttats fram.
Johanna Schelin, hållbarhetschef, redovisar uppföljning av landstingets
fastställda klimatstrategi och utfall i förhållande till klimatmål. För 2017
hade landstingets koldioxidutsläpp minskat med 17 procent från 2012 års
nivå, vilket kan jämföras med målvärdet 30 procent till 2020.
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Vid mötet redovisas även användningen av klimatkompensationen i projekt
för fossilbränslefri fordonsflotta och biobaserade förbrukningsartiklar i
vården. Klimatkompensationen är inarbetad i regionplanen, och föreslås
fortsatt användas för att stödja omställningen till en fossilbränslefri
fordonsflotta och biobaserade artiklar i vården, eftersom detta kräver flera
års omställning för att de uppsatta målen.

§ 212
Redovisning invånarpanelen
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Jonas Hellberg, ordförande i medborgarutskottet, informerar om
invånarpanelens verksamhet.
Landstingets arbete med medborgardialog inleddes 2015, genom ett initiativ
från medborgarutskottet till landstingsfullmäktige. I initiativet ingick bland
annat att utarbeta en riktlinje och testa olika metoder för medborgardialog
samt inrätta ett ungdomsråd för patienter och en medborgar-/e-panel.
Invånarpanelens syfte är att vara ett enkelt och intressant sätt att vara med
och påverka beslut om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur.
Genom att panelen är digital är förhoppningen att kunna värva ett brett urval
av invånare i länet. Målet är att panelen ska kunna bidra till bättre
beslutsunderlag inför politiska beslut. Invånarpanelen har marknadsförts
genom samtliga landstingets kommunikationskanaler samt genom personliga
möten och informationsträffar i skolor och intresseorganisationer.
Alla som bor i Kalmar län är välkomna att delta i panelen. Registrering sker
på invanarpanel.ltkalmar.se. När en ny undersökning startar skickas ett mejl
med en länk till frågorna. Svaren hanteras anonymt. När tiden för
undersökningen är slut sammanställs svaren, som sedan skickas till
invånarpanelens medlemmar och publiceras på ltkalmar.se. Resultaten blir
en del i landstingets beslutsunderlag inför politiska beslut.
Under 2018 har följande frågeområden genomförts:
1) E-tjänster och tillgänglighet vid hälsocentralerna
2) Tandvården
3) Folkhälsa
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Vid sammanträdet redovisas sammanställningar av resultaten inom varje
frågeområde.

§ 213
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helen Persson, HR-direktör, redovisar lägesrapport för oberoende av inhyrd
personal.
Till och med oktober 2018 var landstingets kostnad för bemanningsbolag
drygt 160 miljoner kronor. I arbetet för oberoende av hyrpersonal har ett
nationell mått på två procents hyrkostnad i förhållande till egen personal
satts för att beskriva en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare
för den löpande verksamheten. Utifrån denna definition är Oskarshamns
sjukhus enheten med störst andel hyrkostnader i förhållande till den egna
personalen, 14,5 procent. Därefter följer psykiatriförvaltningen 13,5 procent,
primärvårdsförvaltningen 9,4 procent, Västerviks sjukhus 4,3 och
Länssjukhuset i Kalmar 2,1 procent.
Vid sammanträdet redovisas lägesrapport för de åtgärder som pågår för att
minska beroendet av inhyrd personal. Sjuksköterskeutbildningen i
Oskarshamn och Västervik, och även läkarutbildningen som startar vid
Länssjukhuset i Kalmar efter årsskiftet, är exempel på strategiska insatser för
att minska beroendet av bemanningsbolag.

§ 214
Regional utveckling – OECD-rapport om uppföljning av
2012 års Territorial Review över Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helena Nilsson, regiondirektör vid Regionförbundet i Kalmar län, informerar
om aktuellt inom regional utveckling.
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OECD har fem år efter en studie av konkurrenskraften och
tillväxtpotentialen i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs
län nu gjort en uppföljning av utvecklingsarbetet.
I den första studien hade OECD trettio rekommendationer om allt från
turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. I utvärderingen
har OECD tittat på hur rekommendationerna har använts och vilka resultat
de har lett till.
I rapporten, som presenterades för regionstyrelsen på onsdagen konstateras
att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och
på relativt kort tid uppnått goda resultat.
-

Samarbetet har blivit bättre och mer strukturerat mellan olika aktörer,
vilket främjar näringslivets utveckling.

-

Samarbetet mellan grannlänen när det gäller infrastruktur har också blivit
märkbart bättre

-

OECD menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna med en
ökad migration förvånansvärt bra.

-

Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är
matchning av arbetskraften mot lediga jobb.

-

Analysen pekar också på att inte minst Kalmar län varit mycket
framgångsrikt i att använda sin stora attraktionskraft för att locka turister
men att mer kan göras för att få hit inflyttare och behålla dem som redan
finns i länet.

Även om framgångar uppnåtts vad gäller infrastrukturfrågorna konstaterar
OECD att tillgängligheten, infrastruktur och bredband, fortfarande är en
flaskhals för länets utveckling.

§ 215
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ekonomidirektören Lars Mattsson redovisar ekonomisk prognos för
landstinget för oktober 2018.
Prognosen visar fortsatt på ett nollresultat för 2018. Detta innebär är en
avvikelse mot budget med 151 miljoner kronor, vilket är i linje med tidigare
prognoser i år.
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På kostnadssidan överskrider verksamheterna budget med totalt 341 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, inklusive de tre sjukhusen,
beräknas förbruka 297 miljoner kronor över budget. Även övriga
vårdförvaltningar visar underskott, liksom landstingsservice.
Kostnadsutvecklingen har hittills under 2018 varit hög. I oktober låg
nettokostnadsökningen på 7,1 procent och årsprognosen pekar på 5,5
procent. Det är över riktvärdet på 3,4 procent om landstingets finansiella mål
om två procents överskott på skatteintäkter och statsbidrag ska nås.
Det pågår en rad åtgärder för att förbättra ekonomin. Det handlar om
pågående rekryteringar och arbete med schemaläggningar som ska minska
behoven av att hyra in personal från bemanningsbolag. På lite längre sikt är
ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, utvecklingen av den nära
vården och en ökad digitalisering nycklar till en bättre ekonomi.

§ 216

Diarienummer 180025

Utredningsuppdrag 18/05 – Redovisa en strategi för hur
genetisk diagnostik kan utvecklas
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/05 –
Redovisa en strategi för hur genetisk diagnostik kan utvecklas.
Bakgrund
I landstingsplanen för 2018 – 2020 fick landstingsdirektören i uppdrag att
redovisa en strategi för hur genetisk diagnostik kan utvecklas.
Sammanfattning

Med målet att skapa en strategi för utveckling av molekylärgenetisk
diagnostik för invånarna inom Landsting i Kalmar län behövs en fortsatt
uppbyggnad av molekylär genetiskt laboratorium inom Diagnostisk centrum.
Inrätta en funktion ”samordnare genetik” och stärka interaktionen med
Klinisk genetik i Linköping genom att bilda en filial vid länssjukhuset.
I takt med ökade kunskaper om genetiska förändringar som orsak till många
sjukdomar kommer den molekylär genetiska diagnostiken (analys av DNA
eller kromosomer) att få en allt större roll i sjukvården. Nya diagnostiska,
prognostiska och behandlingsprediktiva möjligheter leder till en ökad
efterfrågan av genetiska kunskaper. Moderna behandlingsalternativ är mer
individstyrda och därför måste hänsyn tas till patientens genetiska profil. Att
kunna förutse hur väl en enskild individ kommer att svara på en föreslagen
behandling leder inte bara till högre kostnadseffektivitet och bättre
medicinskeffekt utan besparar även patienten verkningslösa behandlingar.
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Behovet av genetiska analyser har ökat de senaste fem åren och därför bör
landstinget etablera NGS-baserade genetiska analyser som utförs lokalt i
syfte att hålla nere svarstider och stärka den regionala kompetensen.
--Föredragning av Fredrik Enlund, chef diagnostiskt centrum
Bilaga
Slutredovisning utredningsuppdrag 18/05 - Strategi för utveckling av
molekylärgenetisk diagnostik inom Landstinget i Kalmar

§ 217

Diarienummer 180389

Handlingsplan för regional digital agenda 2019-2020
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional digital agenda 20192020.
Bakgrund
I december 2014 antogs en regional digital agenda. Denna arbetades fram på
regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Agendan är
ett strategiskt långtidsdokument som presenterar hur Kalmar län på bästa sätt
ska dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Utöver att teckna
målbilder pekar den på behovet av ett stort antal prioriterade insatser under
perioden 2015 – 2020.
Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under
länets regionala utvecklingsstrategi, RUS:en. Handlingsprogrammen ska
förtydliga och konkretisera RUS:ens övergripande strategier och innehålla
mål och delstrategier, samt prioriterade aktiviteter för regional samhandling.
Regionförbundet har tagit fram ett uppdaterat förslag till handlingsprogram
för regional digital agenda som har varit ute på remiss till länets kommuner,
berörda offentliga organisationer och näringsliv.
Den kommande regionbildningen gör att handlingsplanen för regional digital
agenda är tänkt att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser
för att slutligen beslutas av regionfullmäktige i januari 2019.
Ärendet kommer även att hanteras på den blivande regionala
utvecklingsnämndens sammanträde i januari.
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--Föredragning av Magnus Garp, strateg digital utveckling.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2018.
2. Missiv från Regionförbundet daterat den 10 oktober 2018.
3. Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020.
4. Samrådsredogörelse – Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 20192020.
5. Rapport ReDigA 2017 etapp 1 (utfall/utvärdering).

§ 218

Diarienummer 180391

Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för
Kalmar län 2019-2025
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för regional bredbandsstrategi för
Kalmar län 2019 - 2025.
Bakgrund
Under 2012 antogs en regional bredbandsstrategi. Senare har nationella
strategier antagits som vägleder och till de delar som omfattar digital
infrastruktur arbetats in en ny regional bredbandsstrategi. De nationella
strategierna är Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
(N2016/08008/D, 2016), För ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi, (N2017/03643/D, 2017) och en nationell strategi för
samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213, 2017).
Den regionala bredbandsstrategi är ett strategiskt långtidsdokument som
presenterar hur Kalmar län bör hantera de möjligheter och strategiska val
som den snabba utvecklingen inom digital infrastruktur driver för att dra
nytta av de möjligheter digitalisering och digital omställning erbjuder. Den
regionala bredbandsstrategin beskriver strategiska val på vägen för att
möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län.
Den regionala bredbandsstrategin för Kalmar län är ett av flera
handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi.
Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera RUS:ens
övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier, samt prioriterade
aktiviteter för regional samhandling. Den regionala bredbandsstrategin
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definierar de utmaningar och möjligheter som vi bedömer kommer att ha
störst betydelse för länet utveckling inom digital infrastruktur fram till 2025.
Länets regionala bredbandsstrategi avgränsas därmed till områden av
strategisk betydelse och till insatser som kräver samverkan mellan aktörer.
Det innebär att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital
omställning eller digitalisering. Den regionala bredbandsstrategins
handlingsplan ingår även i delen infrastruktur i den uppdaterade regionala
agendan.
Den kommande regionbildningen gör att den regionala bredbandsstrategin är
tänkt att antas av såväl regionförbundets som landstingets styrelser för att
slutligen beslutas av regionfullmäktige i januari 2019.
Ärendet kommer även att hanteras på den blivande regionala
utvecklingsnämndens sammanträde i januari.
--Föredragning av Magnus Hammarstedt, bredbandskoordinator.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2018.
2. Tjänsteskrivelse från Regionförbundet i Kalmar län daterad den
17 oktober 2018.
3. Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.
4. Samrådsredogörelse - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 20192025.

§ 219

Diarienummer 170710

Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motion 23/2017 om bussförbindelse i
Stångehamnsområdet, Oskarshamn.
Bakgrund
I motion 23/2017 föreslår Britt-Marie Sundqvist (SD) att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till busslinjetrafik inom
Stångehamnsområdet, Oskarshamn.
Kalmar Länstrafik har yttrat sig enligt följande.
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Yttrande

Stångehamnsområdet har varit och är till huvuddel ett fritidsboende och
består till största delen av säsongsboende.
Till området finns idag kopplat Närtrafik. Det finns idag möjlighet att åka
Närtrafik med fyra turer i varje riktning per vardag och en tur i varje riktning
på lördagar. Resandet är mycket lågt, under 2017 gjordes det endast 26 resor
till eller från Stångehamnsområdet. Enligt gällande regelverk
”Trafikförsörjningsprogrammet” ska linjetrafik finnas där resandet överstiger
fem kunder per enkeltur.
Resandet enligt 2017 års uppföljning ger ingen grund för inrättande av
linjelagd trafik.
Överläggningar
1. Peter Wretlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på
motionen.
2. Martin Kirchberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Martin Kirchbergs (SD) yrkande. Han finner att regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.
2. Motion 23/2017 om bussförbindelse till boende i Stångehamnsområdet,
Oskarshamn.

§ 220

Diarienummer 170723

Motion 24/2017 om att införa akutläkare
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motion 24/2017 om att införa akutläkare.
Bakgrund
I motion 24/2017 föreslår Malin Sjölander (M) och Lennart Hellström (M)
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna
att införa akutläkare som ny personalkategori.
Vid ett antal sjukhus/akutmottagningar i landet har man infört akutläkare
som ett sätt att höja kvaliteten i det akuta omhändertagandet av patienter.
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Erfarenheterna har varit blandade – vissa försök har lagts ner medan andra
har varit framgångsrika. Gemensamt för de framgångsrika exemplen är att
man gjort ett omsorgsfullt förarbete, haft en långsikt plan samt erhållit ett
betydande initialt resurstillskott. Erfarenheten visar också att det tar uppemot
tio år att fullt ut införa ett akutläkarsystem.
För närvarande finns ett förslag om att ersätta läkarnas allmäntjänstgöring
(AT) med en bastjänstgöring. Detta som en följd av att läkarutbildningen
kommer att förlängas med en termin och leda till läkarlegitimation direkt.
Beslut beräknas komma under innevarande år.
Idag är flera av länets akutmottagningar organiserade utifrån att läkarna gör
allmäntjänstgöring. Om läkarutbildningen förändras så att
allmäntjänstgöringen ändras eller tas bort så blir en översyn aktuell. Mot
bakgrund av detta är införande av akutläkare under de närmaste åren inte
aktuellt.
Överläggningar
1. Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) yrkar bifall till
motionen.
2. Yvonne Hagberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Malin Sjölanders (M) och Gudrun Brunegårds (KD) yrkande. Han
finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.
2. Motion 24/2017 om att införa akutläkare.

§ 221

Diarienummer 170835

Motion 25/2017 angående intraprenader
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motion 25/2017 angående intraprenad.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) har i en motion gällande intraprenader föreslagit att
landstinget ska undersöka om medarbetarna är intresserade av att helt eller
delvis driva sin verksamhet som intraprenad, erbjuda intresserade
medarbetare utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
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om intresse finns ta fram nödvändiga underlag som underlättar för denna
driftsform.
Intraprenad är en verksamhetsform som förekommer i offentlig sektor och
som innebär att medarbetarna på en enhet självständigt driver sin verksamhet
som om det vore ett eget företag. Till skillnad från entreprenad är
verksamheten fortfarande ägd av landstinget och medarbetarna som driver
den anställda vid landstinget.
Intraprenad kan vara en fungerande och framgångsrik form i väl avgränsade
verksamheter exempelvis en enskild förskola inom kommun.
Inom landstinget finns hälsoval med alternativa organisationsformer inom
primärvård. Övriga verksamheter bedöms inte aktuella för
organisationsformen intraprenad. Mot bakgrund av detta föreslås att
motionen avslås.
Överläggningar
1. Malin Sjölander (M) och Gudrun Brunegård (KD) yrkar bifall till
motionen.
2. Angelica Katsanidou (S) och Pierre Edström (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Malin Sjölanders (M) och Gudrun Brunegårds (KD) yrkande. Han
finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.
2. Motion 25/2017 angående intraprenader.

§ 222

Diarienummer 180162

Motion 1/2018 Landstinget måste utveckla arbetssättet
kring prostatacancer
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 1/2018, Landstinget måste utveckla
arbetssätt kring prostatacancer, med att det pågår ett gemensamt arbete med
att se över information/erbjudande om PSA-provtagning, initierat av
samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen. En förstudie inom ramen
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för RCC Sydöst pågår och resultaten från förstudien kommer att ligga till
grund för beslut om eventuella fortsatta arbetsformer.
Bakgrund
I Sydöstra sjukvårdsregionen har ett gemensamt arbete med att se över och
ensa formerna för information/erbjudande om PSA-provtagning initierats av
samverkansnämnden. Arbetet samordnas via RCC sydöst. De tre ingående
landstingen/regionerna kommer nu att rekvirera utvecklingsmedel och göra
en gemensam förstudie inom ramen för RCC Sydöst.
Efter genomförd förstudie kommer beslut att fattas om fortsatta
arbetsformer. Förstudien kommer att bidra till att utveckla och anpassa delar
av föreliggande förslag till förutsättningarna i sjukvårdsregionen. En specifik
fråga som kräver närmare analys är hur information ska förmedlas till den
grupp som kan vara aktuell för PSA-provtagning utan att erbjudandet blir
synonymt med ett screeningförfarande, liksom hur arbetet bäst kan bidra till
att öka kunskap och fylla forskningsluckor på området.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2018.
2. Motion 1/2018 om att landstinget måste utveckla arbetssättet kring
prostatacancer.

§ 223

Diarienummer 180238

Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för
att garantera god och jämlik vård
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två
förslag som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska
förbättringsarbete.
Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) har i motion 3/2018
hänvisat till resultat från Socialstyrelsens mätning Öppna jämförelser från
2017. Motionärerna föreslår att landstingsdirektörens ges i uppdrag att ta
fram en åtgärdsplan för att länets invånare ska tillförsäkras lika god vård som
övriga landet. Dessutom föreslår de att Öppna jämförelser används som
styrinstrument i landstingets ständiga och strategiska förbättringsarbete.
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Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten, har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Landstinget har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje dag lite
bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso- och
sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett stort
antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa
eller minskad sjuklighet.
2017 fattade samtliga regioner/landsting i Sverige i bred politisk enighet
beslut om att samverka i ett gemensamt system för kunskapsstyrning under
den gemensamma visionen Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa –
tillsammans gör vi varandra framgångsrika. I systemet byggs samverkan och
kopplingar så att regionerna/landstingen kan stärka varandra ytterligare i
kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera nya, mer
effektiva och ändamålsenliga former för samverkan med staten och den del
av hälso- och sjukvården som drivs i primärkommunal regi. För landstinget i
Kalmar läns del ses redan effekter av sådant arbete inom till exempel
cancervården, diabetesvården och strokevården.
Socialstyrelsen ger sedan tre år tillbaka årligen ut rapporten En god vård?
vilken syftar till att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat
utifrån sex övergripande frågor utgående från ramverket God vård:
– Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?
– Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?
– Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?
– Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får?
– Blir vi friskare och lever längre?
– Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?
Rapporten omfattar ett sextiotal indikatorer av både process- och
resultatkaraktär och visar på en i många avseenden betydlig förbättring över
tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Kalmar län. Länet placerar sig i
en helhetsbedömning bland de främsta i riket. Delområden med särskilt
starka resultat är framförallt ekonomi, tillgänglighet och
hållbarhetsperspektivet. Även inom området kvalitet i den hälso- och
sjukvård som ges ses goda resultat med positiv utveckling över tid.
Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) lyfter i motionen fram tio
specifika indikatorer där landstinget placerar sig i den nedre tredjedelen
bland Sveriges regioner/landsting. Samma sak kan göras för alla de ingående
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regionerna/landstingen. Med detta sagt är självklart landstingets fokus att
med denna och andra kvalitetsrapporter som grund fortsätta den
målmedvetna satsningen på kunskapsstyrning och förbättringsarbete inom
ramen för Varje dag lite bättre i syfte att erbjuda länets invånare en allt bättre
hälso- och sjukvård.
13 juni i år presenterade Sveriges kommuner och landsting hälso- och
sjukvårdsrapporten 2018, baserad på mer aktuella data huvudsakligen
hämtade från Vården i siffror. Denna rapport ger en både färskare och mer
detaljerad bild av kvaliteten i den vård som ges än den övergripande
rapporten från Socialstyrelsen och har därmed möjliggjort att som ett led i
landstingets förbättringsarbete genomföra analyser av resultaten på
indikatornivå samt redovisa handlingsplaner för förbättring. Detta arbete har
nyligen genomförts och finns publicerat på landstingets hemsida. Analyserna
och handlingsplanerna kommer på samma sätt som öppna jämförelser gjort
sedan drygt tio år tillbaka att ligga till grund för systematiskt kvalitetsarbete i
landstingets sjukvårdande förvaltningar.
Mot denna bakgrund får arbete enligt de två uppdrag som föreslås i motionen
redan anses etablerat.
Överläggningar
Gudrun Brunegård (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2018.
2. Motion 3/2018 om att förbättra de medicinska resultaten för att garantera
god och jämlik vård.

§ 224

Diarienummer 180415

Motion 7/2018 om att utbilda fler medicinska
sekreterare
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 7/2018 angående utbilda fler medicinska
sekreterare med att landstinget inväntar besked från YH-myndigheten
avseende start av utbildning till medicinska sekreterare i Nybro och
samtidigt fortsätter dialogen med länets folkhögskolor i söder kring
möjligheter att starta utbildning till medicinska sekreterare om behov
uppstår.
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Bakgrund
Gudrun Brunegård (KD) föreslår i motion 7/2018 att utreda möjlighet att
initiera utbildning av fler medicinska sekreterare på någon eller några av
landstingets folkhögskolor
Sedan 2010 har en YH-utbildning till medicinska sekreterare bedrivits i
Nybro med representation från landstinget i ledningsgrupp. Under åren har
utbildningen där utvecklats och anpassats alltmer efter verksamhetens behov
där representation finns från landstingets förvaltningar i utbildningens
ledningsgrupp. En ny ansökan har lämnats in till YH-myndigheten om att få
fler starter från hösten 2019 där besked kommer i januari. I ansökan finns ett
starkt stöd med arbetslivsanknytning från landstingets olika förvaltningar
både med deltagande i ledningsgrupp och med praktikplatser.
Landstinget är beroende av att ha en utbildning i norra länsdelen och en i
södra för att säkerställa rekryteringen av medicinska sekreterare. Antalet
möjliga praktikplatser är avgörande för antalet utbildningsplatser, där en
utbildning i norr och en i söder bedöms var det som är möjligt.
På Vimmerby folkhögskola bedrivs sedan många år en utbildning till
medicinsk sekreterare som i stor utsträckning täcker rekryteringsbehovet i
norra länsdelen. Landstinget inväntar svar från YH-myndigheten, men en
dialog har startat med folkhögskolorna i södra länsdelen om att starta
utbildning på folkhögskola om behovet skulle uppstå.
Överläggningar
1. Gudrun Brunegård (KD), Malin Sjölander (M) och Martin Kirchberg (SD)
yrkar bifall till motionen.
2. Angelica Katsanidou (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Gudrun Brunegårds (KD) med fleras yrkande. Han finner att
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2018.
2. Motion 7/2018 om att utbilda fler medicinska sekreterare.
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§ 225

Diarienummer 180432

Motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE,
fästingburen hjärnhinneinflammation
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE,
fästingburen hjärnhinneinflammation.
Bakgrund
I motion 8/2018 föreslår Göran Gustafsson (SD) att landstingsdirektören får i
uppdrag att utreda hur gratis vaccination mot TBE kan införas i Kalmar län.
TBE (fästingburen hjärninflammation) orsakas av ett virus som ger infektion
i hjärna, hjärnhinnor och ryggmärg. Det finns en ökande trend av
sjukdomsfall i hela Europa, så även i Sverige och i Kalmar län. Det finns
ingen botande behandling men väl ett relativt effektivt vaccin som dock inte
ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprogram
har senast under våren 2018 meddelat att TBE-vaccination i nuläget inte är
prioriterat att utredas som nationellt vaccinationsprogram. En forskargrupp
på Karolinska institutet har precis slutfört en hälsoekonomisk studie som ska
hjälpa till att bedöma om en allmän vaccination är nödvändig i en region.
Resultatet förväntas publiceras inom kort.
Smittskyddsläkaren följer kontinuerligt utvecklingen vad gäller TBE, liksom
många andra sjukdomar i landet, och uppdaterar på grundval av detta
rekommendationer kring hur och när vaccination ska ske.
Ett införande av gratis vaccinationer måste kunna vara hälsoekonomiskt
försvarbart. Mot bakgrund av att det i dagsläget saknas tydliga
hälsoekonomiska data gällande TBE vaccination föreslås att
landstingsfullmäktige avslår motionen.
Överläggningar
1. Martin Kirchberg (SD) yrkar att ärendet ska i första hand ska
återremitteras för att invänta resultatet av den hälsoekonomiska studien från
Karolinska institutet som hänvisas till i svaret på motionen. I andra hand
yrkar han bifall till motionen.
2. Yvonne Hagberg (S) avslag på Martin Kirchbergs (SD) yrkande på
återremiss och bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
vid mötet eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras vid mötet.
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag eller Martin Kirchbergs (SD) yrkande. Han finner att regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2018.
2. Motion 8/2018 om gratis vaccination mot TBE, fästingburen
hjärnhinneinflammation.
3. Smittskyddsläkarens rekommendationer för TBE-vaccination i Kalmar län
2018.

§ 226

Diarienummer 180471

Motion 9/2018 om att utreda fördelarna med att bygga
nytt Västerviks sjukhus vid E22
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och
hänvisar till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.
Protokollsanteckning
Gudrun Brunegård (KD) och Anders Andersson (KD) lämnar följande
protokollsanteckning till beslutet:
”Västerviks sjukhus nuvarande placering mitt inne i staden har under lång tid
varit föremål för samtal och funderingar hos såväl allmänhet, vårdpersonal
som politiskt förtroendevalda. Allt sedan 2007 när fullmäktige tog ett viktigt
långsiktigt beslut har frågan om man inte borde tänka om och tänka nytt vad
gäller placeringen återkommande dykt upp. Framförallt har frågan på senare
tid fått ökat fokus genom den utdragna process som lett till provisoriska
lösningar som vårdens medarbetare och patienter har tvingats acceptera år
efter år. Detta var bakgrunden till att vi på nytt önskade lyfta frågan och få
en prövning av möjligheten att placera Västerviks sjukhus vid E22 utifrån ett
funktionellt, ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv med beaktande av
säkerhetsaspekter.
I det yttrande som landstingsdirektörens stab redovisat inför Regionstyrelsen
finns motiv för att inte driva frågan vidare. Vi respekterar de skäl som anförs
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och vill med denna protokollsanteckning markera att vår förhoppning är att
ombyggnationerna vid Västerviks sjukhus kan påskyndas.”
Bakgrund
I motion 9/2018 föreslår Gudrun Brunegård (KD), Kerstin Lahi (KD) och
Maud Ärlebrant (KD) att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheten att placera Västerviks sjukhus vid E22 utifrån ett funktionellt,
ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv, med beaktande även av
säkerhetsaspekterna, jämfört med motsvarande aspekter om nuvarande
placering bibehålls.
Landstingsdirektörens stab har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Planering av sjukhus är en lång process som innefattar många samband och
flöden. Denna process berör många och ställer krav på stor delaktighet.
Den 27-28 november 2007 behandlade landstingsfullmäktige ett ärende om
fastighetsinvesteringar vid sjukhusen i landstinget, däribland
ombyggnationer av Västerviks sjukhus. Landstingsfullmäktige beslutade då
om inriktning för kommande fastighetsinvesteringar för Västerviks sjukhus.
Beslutet var i praktiken en start på en större förändringsprocess för
utvecklingen av Västerviks sjukhus.
Härefter har landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016, efter
genomförande av en förstudie där olika lokaliseringar prövats, beslutat om
nybyggnation för specialistpsykiatrin vid Västerviks sjukhus. Med detta
startade planering, projektering och produktion på allvar.
Processen med att bygga nya lokaler för en samlad och samordnad
specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik pågår. Att ändra inriktning i
detta arbete för att utreda sjukhusets placering innebär konsekvenser ur
patient-, medarbetar-, ekonomiskt- samt tidsperspektiv.
Patientperspektivet: Det finns många samband och flöden inom vården som
är viktiga. Utifrån samband och funktioner behöver verksamheter -och
därmed byggnader - hållas ihop för att inte riskera patientsäkerheten. Om
flödena hålls ihop behöver patienterna inte flytta sig mellan gamla sjukhuset
och ett nytt sjukhus.
Medarbetarperspektivet: Man kommer att över betydligt längre tid behöva
leva kvar i äldre byggnader som inte stödjer vårdens flöden och processer.
Det blir även mer personalkrävande om vård bedrivs på två geografiska
platser då samordningsmöjligheter blir mindre.
Ekonomiskt perspektiv: En byggnation av ett nytt sjukhus innebär betydligt
större påfrestning för landstinget när det gäller cash flow, investeringstakten
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blir betydligt snabbare. De delar av sjukhuset som fungerar bra kommer att
behöva avvecklas i förtid, vilket innebär kapitalförstöring.
Tidsperspektivet: Att under rådande konjunktur få till stånd en
omlokalisering av Västerviks sjukhus, sätta upp en byggprojektorganisation
för detta och rekrytera medarbetare är både svårt och tidskrävande.
Tidshorisonten är minst två år, utöver den tiden så innebär planering,
projektering samt produktion för ett projekt i denna storlek 15-18 års arbete.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med att redan
fattade beslut angående utveckling och placering av Västerviks sjukhus bör
gälla även i fortsättningen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2018.
2. Motion 9/2018 om att utreda fördelarna med att bygga nytt Västerviks
sjukhus vid E22.

§ 227

Diarienummer 180365

Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer
och naprapater ska bli landstingsanslutna
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2018 om att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna.
Bakgrund
I medborgarförslag 3/2018 föreslås att landstinget ska jobba för att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna och därmed ingå i
högkostnadsskyddet.
Landstinget har för närvarande ett vårdavtal med en naprapat med
verksamhet i Västervik, där vårdavtalet löper ut den 30 juni 2019. Frågan om
en utvidgning av fler vårdavtal hanteras alltid i dialog med verksamheten
och i ordinarie plan- och budgetprocess.
Regionfullmäktige föreslås besvara medborgarförslag 3/2018 om att länets
kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna med att en
utvidgning inte är aktuell med hänvisning till prioritering av de ekonomiska
resurserna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018.
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2. Medborgarförslag 3/2018 om att länets kiropraktorer och naprapater ska
bli landstingsanslutna.

§ 228

Diarienummer 180933

Nytt avtal om Sydtaxa 2.0
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken
i Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger Trafikdirektören
i uppdrag att underteckna detsamma.
2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för
länsöverskridande kollektivtrafikresor.
3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande
biljetter, dock senast 15 december 2019.
Bakgrund
Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Region Blekinge,
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Kalmar Länstrafik, Region
Kronoberg och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa
– Sydtaxan.
Sammanfattning

Sydtaxan 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för
länsöverskridande resor i södra Sverige. I förslaget finns ett enklare
biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av
gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.
Syfte för förändring av tidigare avtal var att höja gränsrabatten för att uppnå
kostnadsneutrala resor över länsgränser mot i resor inom respektive län.
Detta har till stor del infriats i förslaget, vid resor som passerar länsgräns blir
det lägre kostnad för kunden. Vi är mycket nära en länsgränsoberoende
kollektivtrafik.
Ärendet har redovisats för styrelsen i Regionsamverkan Syd som ställer sig
bakom föreslag till ändringar.
I och med lansering av nya biljettsystem ges möjlighet att modernisera och
förbättra utbud och prissättning för de länsöverskridande biljetterna.
Förslaget om ny Sydtaxa innehåller följande delar:
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Biljettsortiment

Ett enkelt biljettsortiment med fyra olika biljetter: enkelbiljett, 24timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett.
Rabatter

Den nya Sydtaxan möjliggör raka rabatter. Det innebär att varje part kan
välja att rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn
under 7 år, barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard.
Utöver detta kan rabatt även lämnas för grupper som omfattar minst två
personer.
Adderad prissättning och tidsgiltighet

En länsöverskridande biljett har en adderad prissättning och tidsgiltighet. Det
innebär att varje län prissätter och tidsätter sin del av biljetten inklusive
rabatter och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för kunden.
Gränsavdrag

För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt dyr i
jämförelse med en biljett som bara gäller i ett län lämnar varje
trafikhuvudman ett så kallat gränsavdrag på sitt pris. Tidigare har tekniken
endast medgett gränsavdrag för periodbiljetter. I och med lansering av nya
system är det möjligt att jobba med gränsavdrag även för enkelbiljetter. För
enkelbiljetter uppgår gränsavdraget till 25 % av värdet av den billigaste
enkelbiljetten i respektive län. För periodbiljett uppgår gränsavdraget till ett
värde av 35 % av den billigaste periodbiljetten i respektive län.
Fordonsneutralitet

Alla biljetter som ställs ut i Sydtaxan gäller på såväl buss som tåg utan
undantag.
Nationell standard

Biljetter som säljs i Sydtaxan 2.0 ska ställas ut enligt den nationella
standarden Branschgemensam standard för biljetter (BoB).
Västtrafik

Även om Västtrafik inte är med i samarbetsavtalet är ambitionen att det ska
vara möjligt att sälja biljetter till samma stationer hos Västtrafik som idag.
Komponenter som utgår

I Sydtaxan 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av
Reskassa för att få rabatt på sin enkelbiljett. Det kommer inte heller att vara
möjligt att köpa Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av tillsammansrabatten.
Tidplan för lansering

Lansering av Sydtaxan 2.0 kan komma att lanseras i olika steg. Eftersom
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Kalmar
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Länstrafik utvecklar biljettsystem gemensamt kan försäljning av resor mellan
dessa län (enligt Sydtaxan 2.0) komma att lanseras innan det är möjligt att
sälja biljetter till samtliga län.
Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De minskade intäkter som ökat gränsavdrag innebär, är inarbetad i befintligt
rambudget.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2018 med följande bilagor:
1. Avtal Sydtaxan 2.0
Bilaga 1. Öresundstaxa.
Bilaga 2. Gränsavdrag för pris.
Bilaga 3. Gränsavdrag för giltighetstid.
Bilaga 4. Branschgemensam standard för biljetter (BoB).
2. Bildspel vid föredragning av Sydtaxa 2.0, 5 sep -18.

§ 229

Diarienummer 180786

Mottagande av allmänna handlingar med anledning av
likvideringen av Regionförbundet i Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att ta emot Regionförbundet i Kalmar läns
allmänna handlingar- protokoll, diarier, korrespondens, ekonomihandlingar
samt personalhandlingar som finns hos regionförbundet den 31 december
2018 för arkivering och förvaring hos blivande Region Kalmar län.
Bakgrund
Enligt 15§ arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet avhända sig
allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande
som sker med stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar beslutade den 20 september 2018 att
till Region Kalmar län överlämna de allmänna handlingar- protokoll, diarier,
korrespondens, ekonomihandlingar samt personalhandlingar som finns hos
regionförbundet den 31 december 2018.
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Den 19 juni 2018 beslutade Sveriges Riksdag om ändringar i lagen om det
regionala utvecklingsansvaret. Detta innebär att från och med den 1 januari
2019 kommer ansvaret och därmed verksamheten att övergå till Region
Kalmar län. I och med detta kommer Regionförbundet i Kalmar län att
upphöra.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar att ta emot
regionförbundets allmänna handlingar.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2018.
2. Protokollsutdrag Styrelsen Regionförbundet i Kalmar län, 2018-09-20.
3. Arkivbeskrivning.

§ 230

Diarienummer 170535

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige antar Överenskommelse mellan Region Kalmar län
och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1 mars
2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar
likalydande beslut.
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta
om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.
Bakgrund
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande
område hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från
Regionen och kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen
gällande Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård som började att gälla den 1 januari 2018.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver
insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
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Regionens öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att
åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som
möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i
fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig
trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för
2019 är 0,8.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med
fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar,
utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Konsekvenser

– Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatriförvaltningen
behöver ytterligare förbättra sina arbetssätt för att effektivisera sina
processer och sin samverkan med länets kommuner.
– Digitala lösningar måste fortsatt användas och utvecklas för att underlätta
kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.
Beslutsgång

Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt regionfullmäktige väntas
fatta beslut gällande överenskommelsen i början på 2019.
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.
Praktiska anvisningar revideras

Parallellt med revideringen av överenskommelsen har en arbetsgrupp
reviderat de praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen och den
nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Kalmar län. Dessa anvisningar understödjer processerna för implementering
av den nya lagen utifrån länets överenskommelse.
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för
arbetet gällande implementering och uppföljning av överenskommelsen.
Handlingar
1. Överenskommelse mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (beslutad
av Länsgemensam ledning i samverkan 181116).
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§ 231
Anmälningsärenden
Inkomna skrivelser
- SKL, cirkulär 18:40 - Överenskommelse träffas med de fackliga
organisationerna om vissa frågor om sommartid/vintertid.
– Protokoll AB Transitio, 2018-09-13, diarienummer 170601/13.
– SKL, cirkulär 18:39 - Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom,
Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56.
– SKL, cirkulär 18:42 - Tre pensionsöverenskommelser för individer som
omfattas av PA-KL, PAK och LPAK.
– SKL, cirkulär 18:43 - Omräkning av pension enligt PA-KL.
– SKL, cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler
med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
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Protokollsbilaga 1. Voteringslista § 193.
Namn
Malin Sjölander (M)
Christer Jonsson (C)
Pierre Edström (L)
Yvonne Hagberg (S)
Angelica Katsanidou (S)
Peter Wretlund (S)
Peter Högberg (S)
Christel Alvarsson (C)
Carl Dahlin (M)
Gudrun Brunegård (KD)
Anders Andersson (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Anders Henriksson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej Avstår

Nej
Nej
Ja
Ja
13
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Signatursida
De a dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Johan Jarl

Datum & Tid

2018-12-14 08:50:01 +01:00

Identifikationstyp

E-post (johan.jarl@ltkalmar.se)

Identifikations-id

idf97f329104e449b2929c4588c75e5314

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2018-12-14 10:26:49 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

id84bf56174c9b4bc28d821f67dded21bc

Namn

Anders Henriksson

Datum & Tid

2018-12-15 08:30:42 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46705176030)

Identifikations-id

idf8a62c8a76304c23ac1b926f495b8e25

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-12-15 08:30:49 +01:00
Ref: 639666
www.comfact.com
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