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Angelica Katsanidou (S), ordförande 
Malin Sjölander (M), vice ordförande 
Christer Jonsson (C), vice ordförande 
Yvonne Hagberg (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S), ersättare för Peter Högberg (S) 
Christel Alvarsson (C) 
Johanna Wyckman (L) 
Lennart Hellström (M) 
Jimmy Loord (KD) 
Anders Andersson (KD) §§ 126–158 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ersättare för Anders Andersson (KD) §§ 159–161 
Martin Kirchberg (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
Linda Fleetwood (V) 

Ej tjänstgörande ersättare Malin Anell (S) §§ 126–153 
Jonas Hellberg (S) §§ 126–134 
Karin Helmersson (C) 
Anette Rogö (C) 
Sebastian Hallén (L) §§ 126–131 
Carl Dahlin (M) 
Kaj Holst (M) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) §§ 126–158 
Petra Gustafsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör § 128 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör § 128 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör § 129 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef primärvården § 129 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 129 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 129 
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör § 129 
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef § 129 
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef Torsås hälsocentral § 129 
Maria Svensson, utvecklingsledare regionsjukvården § 129 
Helen Wendell, projektledare Regionstab Samordning hälso- o sjukvård § 129 
Helen Persson, HR-direktör § 130 
Lars Mattsson, ekonomidirektör § 131 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 
Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans. 

Justering Sker digitalt. 
 
Paragrafer 126–144, 146–161; § 145 justerad 14 september 2021 

 
 

Ordförande Angelica Katsanidou (S) 
 

 

Justerare Martin Kirchberg (SD)   
  
Sekreterare Johan Jarl 

 

1Comfact Signature Referensnummer: 1180754



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-08 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 126 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan. 
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§ 127 

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Martin Kirchberg (SD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 128 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

ESF+ programperioden 2021–2027 
Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s strukturfonder, och har syftet 
att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. 
Socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen. Fonden 
utgörs av medel från EU och medlemsländerna och används till lokala, 
regionala och nationella projekt för jobbskapande, näringslivsstöd och 
kompetensutveckling. 
Varje land tar fram ett nationellt programdokument som styr användningen 
av deras medel För att nå regional anpassning skapas regionala 
handlingsplaner inom varje programområde. Arbete pågår nu med regional 
handlingsplan för Småland och öarna i samma programgrupp som 
regionalfondsprogrammet. Arbetet beräknas bli klart under hösten 2021. 

Lägesrapport bredbandsutbyggnad 
Det nationella stödet för bredbandsutbyggnad uppgår till 1,6 miljarder, varav 
491 miljoner kronor i zon syd där Kalmar län ingår. Det har hittills sökts 
stöd för 93 projekt i Kalmar län, men konkurrensen om medlen är hård. 
Beslut om tilldelningar meddelas löpande under oktober-november 2021. 

Återstart av kollektivtrafiken efter pandemin 
Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på både resandet i stort och 
kollektivtrafiken. Kalmar länstrafik har haft som inriktning att bibehålla 
tillgängligheten till kollektivtrafiken, trots minskat resande och med hänsyn 
till beslutade restriktioner. 
Under 2021 är återstart av kollektivtrafiken efter pandemin ett av 
länstrafikens fokusområden. Ett antal aktiviteter är planerade både under 
hösten och på längre sikt. Den planerade återstarten påverkas av regeringens 
besked om släppta restriktioner från den 29 september 2021, som 
meddelades dagen innan mötet. 
--- 

Föredragande 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Lars Lindahl, biträdande trafikdirektör 
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§ 129 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Återrapportering av vaccinationscentralernas arbete 
Under vecka 37 avslutar vaccinationscentralerna i Kalmar och Västervik sitt 
arbete. Vaccinationscentralerna i Oskarshamn och Borgholm har fortsatt 
öppet under några veckor, för avslutande vaccinationer med främst dos 2. 
Vaccinationerna mot Covid-19 i Kalmar län startade den 28 december 2020, 
och därefter har knappt 80 procent av den vuxna befolkningen fått båda 
doserna vaccin. Vaccinationerna övertas nu helt av hälsocentralerna och de 
privata vårdgivarna. 

Tillgänglighet sommaren 2020 
I augusti gjordes drygt 234 000 inloggningar på 1177.se, vilket ska jämföras 
med 167 000 för samma månad 2020. Även antalet konton på 1177.se 
fortsätter öka, idag är 207 857 länsinvånare anslutna. Medelväntetiden på 
1177 Vårdguiden på telefon var 31,09 minuter i augusti. 5 procent av 
samtalen besvarades inom målet nio minuter. 
I primärvården 88 procent av patienterna i juli som vände sig till sin 
hälsocentral träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande antal för 
tid till barn- och ungdomshälsan var 93,2 procent. 
I hälso- och sjukvården var andelen som väntat på besök hos specialist vid 
länets sjukhus i 90 dagar eller mindre 80 procent i juli. Motsvarande antal för 
operation/behandling var 90 61,6 procent. Andelen genomförda återbesök 
var 88,8 procent. Antalet besök per dygn vid länets akutmottagningar i juli 
var 126,4 i Kalmar, 50,9 i Oskarshamn och 68,6 i Västervik. 
I barn- och ungdomspsykiatrin hade 62 procent av patienterna i juli väntat på 
ett första besök i 30 dagar eller mindre. Motsvarande andel för tid till 
utredning eller behandling var 16 procent. I vuxenpsykiatrin hade 98 procent 
väntat på ett första besök 90 dagar eller mindre. 91 procent fick tid till 
återbesök inom 90 dagar. 

Personcentrerade- och sammanhållna vårdförlopp 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en 
överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp inom olika sjukdomsområden, med syfte att skapa en jämlik och 
effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. 
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Införandeprocessen startade hösten 2020 och väntas pågå i flera år, 
allteftersom beslut kring nya vårdförlopp fattas på nationell nivå. 
--- 

Föredragande 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef Torsås hälsocentral 
Maria Svensson, utvecklingsledare regionsjukvården 
Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef primärvården 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör 
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef 
Helen Wendell, projektledare Regionstab Samordning hälso- o sjukvård 
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§ 130 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av arbetet för oberoende av inhyrd personal redovisas. 
Kostnaderna för inhyrd personal har under året minskat med 2,7 procent. 
Minskningen gäller både inhyrda läkare och sjuksköterskor och inom såväl 
somatisk vård och primärvård som psykiatri. 
Inom det nationella arbetet för oberoende av hyrbolag pågår arbete kring 
lärande exempel och nätverkande mellan regionerna, gemensam upphandling 
av hyrpersonal och aktiviteter inom fokusområdet Attraktiv arbetsgivare. 
Studien Attraktiv arbetsgivare syftar till att öka kunskapen om drivkrafter 
och hinder för vidareutbildning och yrkesväxling bland personer över 35 år. 
Studien ska även stödja välfärdens arbetsgivare att fortsätta attrahera, behålla 
och utveckla medarbetare som är mitt i livet. 
--- 

Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 131 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning för Region Kalmar län efter juli månad 2021 
redovisas. 
Prognosen för helåret 2021 är ett överskott på 313 miljoner kronor, vilket är 
105 miljoner kronor bättre än budget. Det prognosticerade resultatet är 122 
miljoner kronor bättre än prognosen från april, och beror främst på god 
utveckling av statsbidrag och en prognosticerad god avkastning på placerade 
pensionsmedel. Pandemin innebär dock fortfarande att osäkerheten är stor 
när det gäller resultatet. 
Minskningen av trafikintäkterna på grund av minskat resande under 
pandemin har nu reducerats till 2,4 procent, från 20 procent under första 
tertialet. Motsvarande trend syns också för intäkterna för tandvård och såld 
vård, som nu ökar med 12 respektive 8 procent. 
Lönekostnaderna har hittills i år ökat med 8 procent, vilket till stor del beror 
på Covid-19-relaterade ersättningar. Samtidigt har kostnaderna för inhyrd 
personal minskat med sammantaget 2,7 procent. 
--- 

Föredragande 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 132  Ärendenummer RS 2020/1264 

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i 
regionplan 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdraglistan till protokollet. 

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 17 augusti 2021) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2020–2022 och 2021–2023.  
Tidplanen för följande uppdrag har justerats: 

• Utredningsuppdrag 21/04 Utreda möjligheten att etablera ett 
inkubatorssystem i länet. 

• Utredningsuppdrag 21/05 21/05 Utreda långsiktigt upplägg och 
finansiering av eHealth Arena. 
Uppdragen är flyttade från den 26 oktober 2021 till den 2 februari 
2022. 

• Utredningsuppdrag 21/12 Redovisa en plan för hur Kliniskt 
träningscentrum (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar läns 
kompetenscentrum. 
Uppdraget är flyttat från den 8 september 2021 till den 26 oktober 
2021. 

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 169 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar uppdraglistan till protokollet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 169 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
3.  Uppdraglista daterad den 17 augusti 2021. 
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§ 133  Ärendenummer RS 2020/1273 

Utredningsuppdrag 21/09 - Redovisa en strategi för 
Kulturella kreativa näringar 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 2021/09 
om att redovisa en strategi för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län. 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022. 

Bakgrund 
Regionala utvecklingsförvaltningen har getts uppdraget att utreda och 
redovisa en strategi för hur länets kulturella kreativa näringar (KKN) kan 
stöttas och utvecklas. Utredningen innefattar en kartläggning av KKN-
sektorn i länet och kopplingar till befintliga regionala planer, insatser och 
verksamheter inom kultur, besöksnäring och näringslivsutveckling.  

Sammanfattning 
Strategin identifierar fem insatsområden: 

• Etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur-, 
näringslivs- och besöksnäringsfrågor. 

• Utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med 
folkhögskolorna och kommunerna. 

• Inkludera KKN i arbetet med att möjliggöra inkubatorfunktioner 
tillgängliga i hela länet. 

• Förstärka finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelses verksamhet 
TalentCoach. 

• Skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk, samverkansorgan och 
projekt för KKN. 

Strategin för kulturella och kreativa näringar grundar sig i strategier inom 
såväl kultur- som besökssektorn där barnrättsperspektivet är framträdande 
och har beaktats. 
--- 
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet § 154 den 25 augusti 
2021 och föreslog regionstyrelsen att godkänna slutredovisning av uppdraget 
samt regionfullmäktige att anta strategin för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 170 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 2021/09 
om att redovisa en strategi för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län. 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 170 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 154 den 25 

augusti 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021. 
4. Strategi för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län 2021–2022. 
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§ 134  Ärendenummer RS 2021/406 

Yttrande över betänkandet God och nära vård - Rätt 
stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet God 
och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet God och 
nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). 
Region Kalmar län anser att utredningen i sin helhet känns genomtänkt, 
gedigen och relevant. Utredarnas förslag är i linje med den uppfattning 
regionen har kring hur arbetet med att organisera och utveckla 
omhändertagandet av psykisk hälsa för vuxna inom primärvården bör 
hanteras. 
Det är viktigt att göra en analys av eventuella konsekvenser när det gäller 
bemanningssituationen inom primärvården respektive specialistpsykiatrin för 
att säkra att behovet kan täckas inom samtliga verksamheter. Frågan är om 
arbetet kommer att kunna rymmas inom nuvarande ekonomisk ram eller om 
det behövs en resursförstärkning för att inte de svårast sjuka och patienter 
med komplexa tillstånd ska trängas undan i vården. Något utredningen inte 
tar höjd för. 
Trots utredningens avgränsningar ser Region Kalmar län att det är viktigt att 
hela hälso- och sjukvården har ett helhetsperspektiv kring patienten där 
kropp och själ hänger ihop. Processen bör kunna börja var som helst i 
vården, patienten ska kunna söka hälso- och sjukvård på rätt vårdnivå direkt. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 171 den 30 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet 
God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 171 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2021. 
3. Yttrande över betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk 

hälsa (SOU 2021:6). 
4. Sammanfattning av betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till 

psykisk hälsa (SOU 2021:6). 
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§ 135  Ärendenummer RS 2021/654 

Anmälan av granskning från Regionrevisorerna - 
Gransknings av god ekonomisk hushållning i Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av god ekonomisk hushållning 
i Region Kalmar län. 
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför beslut 
på regionstyrelsens möte den 26 oktober 2021. 

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

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit granska god ekonomisk hushållning i Region 
Kalmar län. 
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits, 
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 4 november 2021. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 172 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av god ekonomisk 
hushållning i Region Kalmar län. 
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför beslut 
på regionstyrelsens möte den 26 oktober 2021.” 

Överläggningar 
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 

tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”att regionstyrelsen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
efterfrågar en skriftlig beskrivning av åtgärder och handlingsplan för 
att komma i balans med budgeten.” 

--- 
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Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) tilläggsförslag, och finner att det avslås. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Christer 
Jonssons (C) förslag, och finner att så är fallet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Martin 
Kirchbergs (SD) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 172 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2021. 
3. Missivbrev – Granskning av god ekonomisk hushållning i Region 

Kalmar län. 
4. Granskningsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning. 
5. Beslut från regionrevisorerna 2021-06-16 - Fördjupad granskning av 

god ekonomisk hushållning. 
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§ 136  Ärendenummer RS 2021/465 

Svar på granskning från regionrevisorerna – 
Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas 
granskningsrapport gällande årsredovisning 2020. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns revisorer har låtit göra en granskning av regionens 
årsredovisning för 2020. I granskningen lämnas tre rekommendationer. 
Revisorerna har begärt svar från regionstyrelsen om vilka åtgärder som 
planeras, respektive har vidtagits, utifrån rekommendationerna. 
Yttrande över granskningsrapporten redovisas i bilaga. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 173 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas 
granskningsrapport gällande årsredovisning 2020.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 173 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021. 
3. Yttrande över revisorernas granskning av årsredovisning 2020. 
4. Granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 i Region 

Kalmar län. 
5. Missivbrev - Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar 

län. 
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§ 137  Ärendenummer RS 2021/373 

Svar på granskning från regionrevisorerna - Översiktlig 
basgranskning Regionstyrelsen 2020 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region 
Kalmar län. 
Revisorerna lämnar sju rekommendationer till regionstyrelsen. I bilaga 
redovisas svar på revisorernas rekommendationer. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 174 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas 
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av regionstyrelsen.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 174 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
3. Svar på granskning från regionrevisorerna - översiktlig 

basgranskning regionstyrelsen. 
4. Missivbrev basgranskning av regionstyrelsen i Region Kalmar län. 
5. Rapport översiktlig basgranskning regionstyrelsen 2020. 
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§ 138  Ärendenummer RS 2020/1085 

Remiss av Regional transportplan 2022-2033 

Beslut 
Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag till Regional transportplan för 
Kalmar län 2022–2033 på remiss till berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 

Bakgrund 
Region Kalmar län gavs i och med regeringens direktiv om åtgärdsplanering 
2021-06-23 (rskr. 2020/21:409) möjlighet att ta fram en länsplan för regional 
transportinfrastruktur under åren 2022 till 2033. De ekonomiska medlen i 
länsplanen för Kalmar län ska användas för ny- och ombyggnad av alla 
statliga vägar i länet förutom E22, väg 25 och väg 40. 
Arbetet med att ta fram länsplanen sker rullande i fyraårscykler och sker i 
nära samarbete inte minst med Trafikverket, länets kommuner och 
grannregioner. Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en ny länsplan har 
varit Handlingsprogram för transportinfrastrukturen 2020–2025 i Kalmar 
län. Andra viktiga utgångspunkter har varit att ”lagt kort ligger” och att de 
åtgärder som föreslås också kan genomföras enligt tidplan. 
En till transportplanen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är under 
upphandling och kommer att skickas ut som komplettering till remissen 
under hösten 2021. 

Tidplan 
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas länsplanen ut till de 
aktörer som finns omnämnda i följebrevet (bilaga 2). Svar på 
remissförfrågan önskas senast den 31 december 2021. Därefter kommer 
inkomna yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av 
länsplanen att göras. Beslut om att anta länsplanen förväntas ske av regionala 
utvecklingsnämnden i början av år 2022 och beslut av den slutliga versionen 
sker i regionfullmäktige under våren 2022. Länsplanen ska vara regeringen 
tillhanda senast den 30 april där den också ytterst ska godkännas av 
regeringen. 
Nationell transportplan kommer att remitteras av Trafikverket senast den 30 
november och därmed delvis att sammanfalla med samrådet av länsplanen. 
Region Kalmar län kommer att lämna ett yttrande på nationell transportplan 
under 2022. 
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--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 149 den 25 
augusti 2021 och kollektivtrafiknämnden § 81 den 26 augusti 2021. 
Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att skicka ut redovisat 
förslag till Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 på remiss till 
berörda intressenter. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 175 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag till Regional transportplan för 
Kalmar län 2022–2033 på remiss till berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021.” 

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

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 

ändringar i arbetsutskottets förslag: 
”att texten i stycke 4.5 nyanseras för att belysa risken att de nya 
stambanorna drar undan resurser från de stora moderniserings- och 
underhållsbehoven på våra regionala banor. 
att ”Svenska FN-förbundet” stryks som remissinstans.” 

3. Anders Andersson (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att 
regionstyrelsen ska bifalla Martin Kirchbergs första ändringsförslag 
och avslå det andra. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) första ändringsförslag, och finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) andra ändringsförslag, och finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar till sist om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så är fallet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 175 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 149 den 25 

augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 81 den 26 augusti 

2021. 

19Comfact Signature Referensnummer: 1180754



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-08 

 
 

 

 

4. Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2021. 
5. Remissversion Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033. 
6. Följebrev Regional transportplan Kalmar län 2022–2033. 
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§ 139  Ärendenummer RS 2021/669 

Remiss av Besöksnäringsstrategi Kalmar län 2030 

Beslut 
Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 
Kalmar län på remiss till berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021. 

Bakgrund 
Kalmar län är en av Sveriges största besöksregioner med en stor och växande 
turismnäring som bygger på länets höga natur- och kulturvärden. Den ingår 
som en del i Region Kalmar läns arbete med Smart specialisering. Näringen 
består nästan uteslutande av mindre företag och den skapar många 
arbetstillfällen, inte minst instegsjobb. I nuläget är det sommarmånaderna 
som genererar flest besökare. Där ligger länet på en fjärde plats i Sverige 
efter storstadsområdena. 
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska samla besöksnäringen och dess 
främjare kring en gemensam inriktning för framtiden och ge ett stöd åt 
beslutsfattande och det dagliga arbetet på regional nivå. Den ska också vara 
en vägledning för kommunerna i Kalmar län när de utformar sina egna 
kommunala turismstrategier. 
Strategin är kopplad till den nationella strategin som är beslutad av 
regeringen och framtagen av Näringsdepartement år 2021 samt till 
betänkandet Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring, SOU 2017:95. 
Med denna strategi siktar besöksnäringen i Kalmar län in sig på den 
utmanande men mycket önskvärda visionen om att bli en verklig året-runt-
destination. Detta eftersom det bedöms ge så många goda effekter för såväl 
besökare, näringsidkare och invånare. 
Den kommer att kopplas mot treåriga handlingsplaner som tas fram i 
samarbete med kommuner och regionala aktörer. I handlingsplanerna bryts 
strategin ned i mål, aktiviteter och projekt samt vem som är ansvarig för 
insatserna. 
Besöksnäringsstrategin ska när så är lämpligt integreras i andra relevanta 
regionala strategier, plattformar och planer. 
Kopplingar till besöksnäringsstrategin finns i alla prioriterade områden 
länets regionala utvecklingsstrategi: Delaktighet, hälsa och välbefinnande, 
God miljö för barn och unga, Hållbar samhällsplanering och Stärkt 
konkurrenskraft. Utöver det finns även det tre horisontella perspektiven med; 
kompetensförsörjning, digital omställning och internationalisering. 
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Agenda 2030 och Barn- och ungdomsperspektivet genom Barnkonventionen 
har särskilt beaktas och finns med som ett inledande avsnitt i strategin. 

Tidplan 
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de 
aktörer som finns omnämnda i bilagan remissinstanser. Svar på 
remissförfrågan önskas senast den 31 december 2021. Beslut om 
handlingsplan för 2022-2024 tas av regionala utvecklingsnämnden i början 
av år 2022. Beslut av den slutliga versionen förväntas ske i 
regionfullmäktige under våren 2022. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 150 den 25 
augusti 2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att skicka ut redovisat 
förslag på Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län på remiss till berörda 
intressenter. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 176 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag till Besöksnäringsstrategi 2030 
Kalmar län på remiss till berörda intressenter. 
Sista svarsdag för remissen är den 31 december 2021.” 

Överläggningar 
1. Ordförande Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionstyrelsen ska 

besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att regionstyrelsen ska 

återremittera ärendet, med följande motivering: 
”att följande punkter beaktas och inarbetas i texten: 
1. Resandet med husbilar blir allt populärare. Det behöver inarbetas 

i dokumentet att denna växande grupp finns och hur denna grupp 
turisters behov bättre ska kunna tillgodoses. 

2. 2På sid 28 finns en referens till en ”Greta”. Det är oklart vilken 
denna Greta är och hur hennes resmönster ser ut vet vi inget om. 
Den referensen bör tas bort om detta ska vara ett seriöst 
dokument som ska kunna läsas och förstås även om tio år. 

3. På sid 10 nämns höghastighetståg. Det finns i dagsläget inget som 
pekar på att Kalmar län kommer att kunna dra nytta av dessa i 
turisthänseende. Dessutom är det högst osäkert att planerna på 
höghastighetståg kommer att kunna förverkligas då de kräver 
enorma mängder cement och inte är hållbara på något vis. Därför 
bör denna hänvisning tas bort. 

4. På sid 6 i dokumentet nämns barnkonventionen och att den ska 
bli en ”horisontell dimension” att arbeta efter. Det nämns dock 
inget om barnens behov och hur dessa ska tillgodoses eller tas 
hänsyn till i resten av dokumentet. Detta behöver antingen 
belysas och arbetas i texten, eller tas bort i inledningen. 
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5. I bakgrunden på sid 5 nämns s.k. ”instegsjobb” som en typ av 
arbetstillfällen som ”skapas”. I sammanhanget framställs detta 
som att det skulle vara något positivt, men dessa arbetstillfällen är 
till 80 % subventionerade av skattebetalarna samtidigt som de 
skapar en etnisk diskriminering på arbetsmarknaden då samma 
möjlighet inte erbjuds för alla. Bisatsen som nämner instegsjobb 
bör därför tas bort. 

6. På sid 24 står det i rutan ”Att tänka på” att ” Vara inkluderande 
och lyfta mångfaldsfrågorna.”. Det är oklart vad som menas med 
detta. Texten bör antingen tas bort eller förtydligas vad som 
avses.” 

3. Martin Kirchberg (SD) föreslår i andra hand att regionstyrelsen ska 
göra följande ändring i arbetsutskottets förslag: 
”att ”Svenska FN-förbundet” stryks som remissinstans.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag, och 
finner att det ska avgöras vid mötet. 
--- 
Ordförande frågar därefter regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag eller Martin Kirchbergs (SD) ändringsförslag. Hon finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 176 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 150 den 25 

augusti 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021. 
4. Remissversion Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län. 
5. Följebrev Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län. 
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§ 140  Ärendenummer RS 2021/501 

Yttrande över ny översiktsplan för Kalmar kommun 

Beslut 
Regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på samråd om 
förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 2035 – 2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för kännedom till 
Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Bakgrund 
Kalmar kommun har bjudit in till samråd om förslag till ny översiktsplan för 
Kalmar kommun 2035 – 2050. Detta är det första skedet i planprocessen. 
Planen beräknas därefter ställas ut under våren 2022 och antas i slutet av år 
2022. 
Region Kalmar läns yttrande har tagits fram i samverkan mellan Kalmar 
Länstrafik, regionservice, regionstab hållbarhet och säkerhet samt regional 
utveckling. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ser att förslaget till översiktsplan för Kalmar kommun 
ligger i linje med regionala måldokument och strategier och instämmer också 
i principerna för en hållbar bebyggelseutveckling. 
Det är positivt att Kalmar kommun på ett tydligt sätt har satt sin utveckling i 
ett regionalt och storregionalt perspektiv. Stångådalsbanan bör finnas med på 
principskissen över starka (storregionala) stråk och som en viktig faktor i 
den översiktliga planeringen över huvud taget. Vidare är det positivt att 
infartsvägarna till Kalmar C ska utredas. 
Bostadsmarknaden i Kalmar kommun och Mörbylånga kommun håller på att 
växa samman, ett perspektiv som med fördel bör framgå i översiktsplanen. 
Region Kalmar län förutsätter att marken inom Kungsljuset 3 får disponeras 
enligt gällande detaljplan för allmänt ändamål. 
Det finns många fördelar med så kallade stationssamhällen. En förutsättning 
är att samhällena då också tillåts att utvecklas runt stationen, inte minst med 
nya bostäder. 
I planen uttrycks önskemål om mer kollektivtrafik på landsbygden. Region 
Kalmar län vill peka på svårigheten i att trafikera områden med låg 
befolkningstäthet/ lågt resandeunderlag. 
Det är positivt med mål om utbyggd infrastruktur för digital kommunikation 
i hela kommunen. Även 6G bör inkluderas. 
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De viktigaste stråken till och från Kalmar och Öland ingår i det nationella 
transportsystemet, vilket innebär en begränsad rådighet för kommun och 
region. Det kan därför finnas anledning att nyansera översiktsplanens 
formuleringar om önskade förbättringar i dessa delar av transportsystemet. 
En stationsombyggnad på Kalmar C och ett mötesspår i Smedby är 
angelägna åtgärder. Kalmars kollektivtrafik behöver stärkas under de 
kommande decennierna. Kommunen behöver också peka ut en plats för en 
ny bussdepå i stadsnära läge. 
Det är positivt med inriktningen mot stråk och noder. En regional trafiknod 
vid Ölandsleden/Norra vägen behöver dock utredas vidare. Region Kalmar 
län uppskattar att BRT-stråket längs Norra vägen (linje 401) pekas ut tydligt 
och ser gärna att genomförandet påskyndas. Linje 405 försörjer nästan lika 
många personer som linje 401, vilket bör uppmärksammas mer i planen. 
Begreppet ”omgestaltad huvudgata” återkommer. Den beskrivna 
omgestaltningen är svår att förena med en snabb och attraktiv kollektivtrafik. 
Planen behöver därför tydligt beskriva var kollektivtrafiken ska prioriteras. 
Det behöver finas parkeringsytor för medarbetare och besökande till de 
byggnader där Region Kalmar län driver verksamhet. 
---  
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 151 den 25 
augusti 2021 och av kollektivtrafiknämnden § 82 den 26 augusti 2021. 
Respektive nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat förslag till 
yttrande över remissen. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 177 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på samråd om 
förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 2035 – 2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun samt för kännedom till 
Länsstyrelsen i Kalmar län.” 

Överläggningar 
Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Peter 
Wretlunds (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 177 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 151 den 25 

augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 82 den 26 augusti 

2021. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021. 
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5. Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar kommun 
2035–2050. 

6. Remiss - Samråd för ny översiktsplan för Kalmar kommun. 
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§ 141  Ärendenummer RS 2021/607 

Yttrande över Oskarshamns kommuns Översiktsplan 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på yttrande över 
Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har gets möjlighet att lämna synpunkter på 
samrådsförslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030. För att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att möjliggöra insyn och 
påverkan är bland annat regionen lagstadgad remissinstans (8§ 3 kap Plan- 
och bygglagen). 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län är positiva till att Oskarshamns kommun (kommunen) 
arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, inte minst för att vikten av en 
aktuell och tydlig översiktsplan som ger direktiv om kommunens framtida 
inriktning för mark- och vattenanvändningen ständigt ökar. Det blir allt mer 
märkbart att kommunernas roll gentemot regional och statlig nivå vad gäller 
exempelvis infrastrukturplanering kommer att kräva tydliga 
ställningstaganden i översiktsplanerna. För att alla myndigheter berörda av 
fysisk planering ska kunna samordna och bistå varandra kommer styrande 
dokument att vara avgörande. 
Den tydliga kopplingen mellan översiktsplanens olika delar och de tre 
hållbarhetsdimensionerna är en verklig styrka. Kommunen redovisar i 
huvudsak relevanta regionala mål, planer och program i översiktsplanen. 
Vad Region Kalmar län företrädesvis ser ett behov av är en tydligare 
framtidsbild och viljeinriktning över vad för samhälle kommunen ser och vill 
ha 2030, och även bortom det, inte bara rent befolkningsmässigt. Det är 
betydelsefullt för att Region Kalmar län med sitt ansvar för inte minst 
sjukvård, kollektivtrafik och länstransportplan tillsammans med 
Oskarshamns kommun på bästa sätt ska kunna axla sitt ansvar som 
samhällsbyggare. Det är även betydelsefullt för att tydliggöra eventuella 
målkonflikter och behov av utredningar. 
---  
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden den § 152 den 25 
augusti 2021 och av kollektivtrafiknämnden § 83 den 26 augusti 2021. 
Respektive nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som 
sitt svar på Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 178 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på yttrande över 
Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 178 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 152 den 25 

augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 83 den 26 augusti 

2021. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021. 
5. Yttrande – Oskarshamns kommuns samrådsförslag till Översiktsplan 

Oskarshamns kommun 2030. 
6. Samrådsbrev - Översiktsplan Oskarshamns kommun den 7 juni 2021. 
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§ 142  Ärendenummer RS 2020/917 

Lägesrapport uppdrag om översyn av verksamheten i 
IT-Plattform Småland & Öland AB 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner för sin del delredovisningen av översynen av 
verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland.  

Bakgrund 
Den 28 oktober 2020 godkände regionstyrelsen för sin del en hemställan från 
styrelsen för IT-Plattform Småland & Öland AB om ett uppdrag att se över 
uppdrag, innehåll, samverkansformer och organisation/driftsform för IT-
Plattform Småland & Öland AB:s framtida verksamhet. I bilagd rapport 
framgår hur långt översynen har kommit. 

Handlingsplan och pågående arbete enligt uppdrag 
Bolagets styrelse har lagt fast en handlingsplan med målet att före årsskiftet 
2021/2022 presentera ett underlag för beslut om organisationsform och 
uppdrag för verksamheten från och med den 1 januari 2023. En arbetsgrupp 
bestående av två ägarrepresentanter och styrelsens adjungerade ledamöter 
driver det pågående arbetet. Detta med stöd av bolagets VD och vid behov 
annan expertis. 
Handlingsplanen innefattar följande insatser: 

• Behovsanalys. Regionernas, kommunernas och 
destinationernas/företagens behov. 

• Översyn av juridiska förutsättningar för andra driftsformer än 
bolagsform. 

• Analys av alternativ för hantering av befintligt bolag. 

• Genomgång av gällande nyttjande- och samarbetsavtal avseende 
domäner och därtill hörande tekniska lösningar. 

• Identifiering av arbetsområden, verksamhetsomfattning, ekonomiska 
behov/resurser och dylikt. 

• Genomgång och analys av HR-relaterade frågor i relation till olika 
organisatoriska lösningar. 

Utöver ovanstående direkt verksamhetsrelaterade frågor har Jönköpings läns 
destinationsbolag Smålands Turism AB, som under 2018 lämnade sitt 
ägarskap, meddelat sitt intresse för att på något sätt återinträda som 
samverkanspart i det framtida arbetet. Kontinuerlig dialog sker sedan 
tidigare via AB Destination Småland och besöksnäringsansvarig i Region 
Kalmar län och kommer i ett senare skede att konkretiseras. 
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Genomförandet av uppdraget enligt ovanstående handlingsplan pågår för 
närvarande i skilda delar. En lägesbeskrivning av genomförda insatser 
redovisas i bilagan. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 153 den 25 
augusti 2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att för sin del godkänna 
delredovisningen av översynen av verksamheten i IT-plattform Småland & 
Öland AB. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 179 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner för sin del delredovisningen av översynen av 
verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 179 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 153 den 25 

augusti 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
4. Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland AB. 
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§ 143  Ärendenummer RS 2020/571 

Komplettering av regionstyrelsens delegationsordning 
gällande gallring 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att komplettera regionstyrelsens delegationsordning 
med följande: 
Gallring av system och/eller information i system i samband med avveckling 
och migrering får beslutas av arkivstrateg. Vidaredelegation får ske till 
annan med arkivkunskap. 

Bakgrund 
Av reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län framgår att varje 
nämnd och styrelse fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska 
nämnden samråda med arkivmyndigheten. 
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Utöver att förstöra en 
allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring, 
om överföringen medför: 

• informationsförlust, 

• förlust av möjliga informationssammanställningar, 

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet. 
Det har uppkommit behov av att kunna fatta enskilda gallringsbeslut till 
exempel vid gallring av hela system eller en specifik informationsmängd i ett 
system. De flesta av regionens övergripande gallringsbeslut, som finns i 
exempelvis dokumenthanteringsplaner, gäller och kan tillämpas på 
informationen. Det kan dock ändå medföra en viss informationsförlust eller 
att väsentliga sökvägar och informationssammanställningar försvinner vid 
migreringen, vilket kräver beslut om gallring. Detta behöver ske skyndsamt 
och därför föreslås arkivstrateg få möjlighet att fatta beslut om gallring av 
system och/eller information i system i samband med avveckling och 
migrering, vilket också ligger i linje med Riktlinje för nämndernas ansvar för 
arkiv i Region Kalmar län. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 180 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen beslutar att komplettera regionstyrelsens 
delegationsordning med följande:  
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Gallring av system och/eller information i system i samband med avveckling 
och migrering får beslutas av arkivstrateg. Vidaredelegation får ske till 
annan med arkivkunskap.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 180 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021. 
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§ 144  Ärendenummer RS 2020/951 

Genomförandebeslut – Ny-, om- och tillbyggnad för 
onkologi och strålbehandling, Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ny-, om- och tillbyggnad enligt framtaget underlag. 
Regionstyrelsen noterar till protokollet tidigare givet uppdrag till 
Regiondirektören att planera förort säkerställa tillgång till behandlingsbad 
för behövande patienter under den tid sådant inte kan erbjudas vid 
Länssjukhuset. 

Bakgrund 
Efter inriktningsbeslut av regionfullmäktige den 25 november 2020 har 
regionservice tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram 
en programhandling för lokaler till onkologienheten vid länssjukhuset i 
Kalmar inför genomförandebeslut. Lokalförändringen ska möjliggöra utbyte 
av acceleratorer och säkra framtida utökning av en tredje accelerator. 

Mål och syfte 
Den svenska cancervården står inför stora utmaningar. För att kunna möta 
framtidens behov har det tagits fram en nationell cancerstrategi, som har fem 
viktiga mål: 

• minska risken för insjuknande i cancer. 

• förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer. 

• förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en 
cancerdiagnos. 

• minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos. 

• minska skillnader i insjuknande och överlevnadstid mellan 
befolkningsgrupper. 

Framtaget förslag är ett led i att stödja sjukvården att möta framtidens behov. 
Onkologienheten ska kunna erbjuda bättre vårdmöjligheter, minimera 
väntetider och ge möjlighet till modern utrustning. Fokus i arbetet inom 
cancervården är att förbättra ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och 
goda medicinska resultat är prioriterat. För att stödja denna utveckling krävs 
det stora fastighets- och utrustningsinvesteringar. 
Förslagets mål: 

• skapa lokaler som stödjer effektiva vårdprocesser, personcentrerad 
vård och främja god arbetsmiljö. 
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• bygga två nya rum för acceleratorer för att enkelt i framtiden kunna 
byta acceleratorer utan att dra ner på verksamheten. 

• uppföra hållbara, funktionella och flexibla lokaler utformade utifrån 
evidensbaserad design. 

Bedömning enligt barnrättsperspektivet 
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär 
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid 
framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela 
processen. 

Ekonomi 
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 399,6 Mkr, 
verksamhetsutrustning till 20,3 Mkr och konstnärlig utsmyckning till 3,0 
Mkr. 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund 
för uppräkning med 2 procent per år avseende byggproduktion, 
verksamhetsutrustning och konstnärlig gestaltning. 
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå) 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 20,9 Mkr/år. Driftskostnaderna avseende 
drift och underhåll samt energi kommer att öka med 2,15 Mkr per år. 
Driftskostnader avseende lokalvård ökar med 0,28 Mkr per år medan IT och 
teledriftskostnader ökar med 0,8 Mkr per år. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 181 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ny-, om- och tillbyggnad enligt framtaget underlag.” 
Överläggningar 

1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag samt göra följande tillägg: 
”Regionstyrelsen noterar till protokollet tidigare givet uppdrag till 
Regiondirektören att planera förort säkerställa tillgång till 
behandlingsbad för behövande patienter under den tid sådant inte kan 
erbjudas vid Länssjukhuset.” 

2. Malin Sjölander (M) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 
tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tillse att lämpliga 
lokaler för cancerrehabilitering infogas i byggplanerna för hus 38.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Malin 
Sjölanders (M) tilläggsförslag, och finner att det avslås. 
--- 
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Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Christer 
Jonssons (C) tilläggsförslag, och finner att det bifalles. 
--- 
Ordförande frågar till sist om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, och finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 181 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2021. 
3. Underlag genomförandebeslut - Ny- om- och tillbyggnad för 

onkologi och strålningsbehandling, Länssjukhuset i Kalmar. 
4. Bilaga 1 - Ritningar Länssjukhuset onkologi, strålbehandling och 

PET-CT. 
5. Bilaga 2 - Ritningar Länssjukhuset ersättningslokaler, transporthus 

27 och 28. 
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§ 146  Ärendenummer RS 2021/650 

Revidering av det nationella systemet för tandläkares 
specialiseringstjänstgöring 

Beslut 
Region Kalmar län godkänner för sin del det reviderade systemet för 
tandläkares specialiseringstjänstgöring. 

Bakgrund 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har vid sammanträde den 18 
juni beslutat att rekommendera regionerna att godkänna det reviderade 
systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring. 
Systemet har reviderats tidigare, senast 2004 och behöver revideras igen med 
följande justeringar: 

• Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen 
finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med 
placeringsort i den egna regionen. 

• De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-
utbildningen (RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största 
möjliga mån skall följa hälso- och sjukvårdens samverkansregioner. 

• Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin som finansierats 
gemensamt via interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna 
permanentas. 

• Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas 
specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att 
genomförandeplan, övergångsregler och övriga rutiner och stöd för 
verkställande av de föreslagna förändringarna tas fram. 

• Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 
2023. 

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 183 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Region Kalmar län godkänner för sin del det reviderade systemet för 
tandläkares specialiseringstjänstgöring.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

37Comfact Signature Referensnummer: 1180754



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-08 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 183 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2021. 
3. Meddelande nr 8/2021 från Sveriges Kommuner och Regioner. 
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§ 147  Ärendenummer RS 2020/1168 

Rekommendation om att regionerna på begäran från 
enskild avgiftsfritt utfärda tillfrisknandebevis enligt 
gällande EU-förordning 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna och omgående tillämpa Sveriges 
Kommuner och Regioners rekommendation gällande att regionerna på 
begäran från enskild avgiftsfritt utfärdar tillfrisknandebevis enligt gällande 
EU-förordning. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i en skrivelse daterad den 1 
juli 2021 rekommenderat Sveriges regioner att på begäran från enskild 
avgiftsfritt utfärda tillfrisknandebevis enligt gällande EU-förordning. SKR 
har i skrivelse också rekommenderat regionerna att godkänna och omgående 
tillämpa rekommendationen. 
Regionstyrelsens ordförande beslutade den 15 juli att godkänna och 
omgående tillämpa SKR:s rekommendation gällande att avgiftsfritt utfärda 
tillfrisknandebevis i avvaktan på regionstyrelsens beslut i september. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 184 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen beslutar att godkänna och omgående tillämpa Sveriges 
Kommuner och Regioners rekommendation gällande att regionerna på 
begäran från enskild avgiftsfritt utfärdar tillfrisknandebevis enligt gällande 
EU-förordning.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 184 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
3. Ordförandebeslut - Rekommendation om att regionerna på begäran 

från enskild avgiftsfritt utfärda tillfrisknandebevis. 
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§ 148  Ärendenummer RS 2020/1168 

Ersättning inom Hälsoval Kalmar län för utfärdande av 
tillfrisknandebevis gällande covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län 
kompletteras med en ersättning om 375 kr per utfärdat tillfrisknandebevis 
gällande Covid-19 från och med augusti 2021 och tills vidare. 

Bakgrund 
Till följd av den nationella Tilläggsöverenskommelsen mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester - ökad nationell testning 
och smittspårning för covid-19, 2021 rekommenderas att regionerna på 
begäran från enskild avgiftsfritt utfärdar tillfrisknandebevis enligt gällande 
EU-förordning och omgående godkänner och tillämpar denna 
rekommendation. 
Tillfrisknandebeviset kommer att utföras främst inom primärvården och 
ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län behöver därför kompletteras 
med en ersättning för detta arbete. 
Ersättningen är schabloniserad och uppgår till 375 kronor per fullständig 
inrapportering. Schablonbeloppet ska innefatta kostnader för administration i 
samband med den enskildes begäran och registrering. 
Regionstyrelsens ordförande beslutade den 15 juli att ersättningssystemet 
inom Hälsoval Kalmar kompletteras med en ersättning om 375 kr per 
utfärdat tillfrisknandebevis gällande covid-19 till och med den 8 september i 
avvaktan på regionstyrelsens beslut i september. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 185 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen beslutar att ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län 
kompletteras med en ersättning om 375 kr per utfärdat tillfrisknandebevis 
gällande Covid-19 från och med augusti 2021 och tills vidare.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 185 den 31 

augusti 2021. 
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2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
3. Ordförandebeslut – Ersättning inom Hälsoval Kalmar län för 

utfärdande av tillfrisknandebevis gällande covid-19. 
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§ 149  Ärendenummer RS 2021/746 

Förordnande som smittskyddsläkare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till tillförordnad smittskyddsläkare från 
och med 20 augusti 2021 till och med den 16 januari 2022. 

Bakgrund 
Enligt 1 kap 9 § smittskyddslagen utses smittskyddsläkare av nämnd som 
avses i 7 kap 18 §, hälso- och sjukvårdslagen, vilket för Region Kalmar läns 
del innebär regionstyrelsen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 186 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till tillförordnad smittskyddsläkare 
från och med 20 augusti 2021 till och med den 16 januari 2022.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 186 den 21 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
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§ 150  Ärendenummer RS 2021/80 

Svar på motion om investeringar i fastigheter 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motionen om investeringar i fastigheter med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår i en motion att 
regionstyrelsen ska inrätta ett politiskt organ för ärenden gällande fastigheter 
och investeringar. 

Yttrande 
Revisorerna lät under år 2020 granska investeringsprocessen i Region 
Kalmar län. Revisionsfrågan bestod i om Region Kalmar län har en 
ändamålsenlig investeringsprocess, som kännetecknas av god ekonomisk 
hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling. Den sammanfattande 
bedömningen var att Region Kalmar län hade en investeringsprocess som 
inte var helt ändamålsenlig, utan krävde ett fortsatt utvecklingsarbete. Med 
granskningen som grund bedömde dock revisorerna att den struktur som 
utvecklats för investeringsprocessen ger en god ändamålsenlighet i 
beredningsprocessen inför beslut i regionplanen, med goda förutsättningar 
för en regiongemensam sammanhållen process. Revisorernas granskning 
genomfördes parallellt med det sedan tidigare uppstartade arbetet med 
framtagande av riktlinjen för investeringar i Region Kalmar län. I den 
uppdaterade riktlinjen, som beslutades av regionfullmäktige i mars 2021, 
ingår samtliga investeringar. Med riktlinjen som grund har hela processen 
stärkts och ansvar och roller har tydliggjorts. 
I Riktlinje för investeringar och i svaret på granskningsrapporten klargörs 
bland annat att lokalstrategiplaner för länets tre sjukhus kommer att 
underställas politiska beslut, samt att plan- och budgetberedningen årligen 
hanterar investeringsfrågorna i ett längre perspektiv. Även uppföljningen har 
stärkts i och med att en projektberättelse redovisas i styrelsen i samband med 
årsbokslut och delårsbokslut. Sammantaget innebär detta att det politiska 
organ som föreslås finns i befintlig struktur för investeringsprocessen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 187 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige att besvarar motionen om investeringar i fastigheter med 
redovisat yttrande.” 
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Överläggningar 
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att 

regionstyrelsen ska göra följande ändring i arbetsutskottets förslag till 
yttrande: 
”Sammantaget innebär detta att det politiska organ som föreslås 
delvis finns i befintlig struktur för investeringsprocessen. Samtidigt 
bör frågan på nytt prövas vid beslut om ny politisk organisation för 
nästa mandatperiod.” 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Christer Jonssons (C) 
förslag eller Jimmy Loords (KD) och Malin Sjölanders (M) ändringsförslag. 
Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt Christer Jonssons (C) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 187 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2021. 
3. Motion – Investeringar i fastigheter. 
4. Riktlinje för investeringar. 
5. Yttrande över revisorernas granskning av Region Kalmar läns 

investeringsprocess. 
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§ 151  Ärendenummer RS 2021/179 

Svar på motion om ökat stöd till anhörigvårdare 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionfullmäktige besvarar motionen om ökat stöd till anhörigvårdare med 
redovisat yttrande. 

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

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD), Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) och Arne Sjöberg (KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om 
ledighet vid anhörigstöd. I motionen föreslår de att: 

• Regionen skapar en samlad bild av kollektivavtalsreglerade 
begränsningar av och lösningar på anhöriga anställdas möjligheter att 
med bibehållen anställning ge stöd åt närstående i behov av vård och 
omsorg. 

• Regionen utvecklar en generell och generös policy för anställda 
avseende anhörigstöd. 

• Regionen kommunicerar denna policy till anställda och i egenskap av 
vårdgivare uppmuntrar kommuner och näringsliv att utveckla 
motsvarande förhållningssätt. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedriver idag ett aktivt arbete med anhörigvårdare genom 
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka), och är på så sätt en aktiv 
part för att lyfta och öka kunskapen om anhörigvårdares situation och 
förbättra deras förutsättningar. 
I motionen lämnas tre förslag till hur stödet för anhörigvårdare kan 
utvecklas. Dessa handlar dels om en översyn av begränsningar och lösningar 
för att underlätta anställda anhörigvårdares situation samt dels om att 
utveckla en policy för dessa och arbeta för att sprida denna bland anställda, 
kommuner och näringsliv i länet. 
Det finns inget uttalat stöd i kollektivavtal för ledighet för just anhörigvård, 
däremot är Region Kalmar läns inriktning inom ramen för ett hållbart 
arbetsliv att ha en generös hållning och förståelse för behovet av ledighet för 
stöd till anhöriga. Ett hållbart arbetsliv innebär att det ska vara tillgängligt 
för alla i olika faser i livet, och att finnas till för sina anhöriga är en faktor 
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som självklart är en viktig del av livet. Ett hållbart arbetsliv handlar även om 
att arbetsgivaren alltid ska se hela medarbetaren, och en pressad privat 
situation kan påverka arbetsförmågan och välmåendet för den enskilde. 
Regionen vill därför vara en arbetsgivare där det är möjligt att i den 
befintliga anställningen få möjlighet till anpassning av arbetstiden under 
perioder när det finns behov att finnas till för anhöriga. Detta är, och ska 
vara, en integrerad del av regionens arbete med ett hållbart arbetsliv och hela 
medarbetarens situation, och bedömningen är därför att det inte behöver 
brytas ut i någon enskild policy för specifikt anhörigvårdare. 
Den som har omvårdnad om eller stöder en närstående kan ha stort behov av 
individuellt stöd och anpassning, och det innebär att dialogen på 
arbetsplatsen har mycket stor betydelse, mellan både chef och 
arbetskamrater. Det kan till exempel handla om att vara tillmötesgående i 
schemaläggning, ha förståelse för frånvaro med kort varsel och att vara 
samtalsstöd till den som vårdar närstående. 
Region Kalmar län har idag ett arbete med att förbättra förutsättningarna och 
öka medvetenheten inom organisationen genom att lyfta det bland annat i 
arbetsmiljöutbildningar för chefer, för att det ska vara en fråga som lyfts i 
medarbetarsamtal och för lyhördhet för medarbetares privata situation. 
Regionen har även ett aktivt arbete med att lyfta frågor om anhörigvårdare 
utanför organisationen genom Nka. 
Utifrån ovanstående föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 188 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om ökat stöd till anhörigvårdare med 
redovisat yttrande.” 

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

arbetsutskottets förslag. 
2. Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Bo Karlsson (SD) 

föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla 
motionen. 

--- 
Ordförande frågar regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) 
förslag eller Jimmy Loords (KD), Malin Sjölanders (M) och Bo Karlssons 
(SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag. 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen arbetsutskott § 188 den 31 

augusti 2021. 
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2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2021. 
3. Motion – Ökat stöd till anhörigvårdare, ställd av Jimmy Loord (KD), 

Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och 
Arne Sjöberg (KD). 
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§ 152  Ärendenummer RS 2021/296 

Svar på motion om svenskkunskaper inom sjukvården 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige avslår motionen om svenskkunskaper inom sjukvården. 

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

Bakgrund 
Michael Erlandsson (SD) har lämnat en motion med förslag om att Region 
Kalmar län ska kartlägga svenskkunskaper, såväl som andra språkkunskaper, 
hos personalen inom sjukvården och analysera om det finns behov att stärka 
dessa. I motionen föreslås också att Region Kalmar län ska utreda 
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper inom sjukvården, inklusive 
möjligheten till testning av sådana kunskaper vid anställning. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län har flertalet medarbetare med annan språkbakgrund än 
svenska och erbjuder därför utbildning i Svenska i vården på Vimmerby 
Folkhögskola och på Högalids Folkhögskola. 
I Region Kalmar län erbjuds språkpraktik i viss omfattning för de som 
behöver utveckla språket, oftast i kombination med studier i Svenska i 
vården. Det förekommer även kombinationer av visstidsanställningar och 
studier i Svenska i vården. 
Någon kartläggning av språkkunskaper genomförs inte då det står i strid med 
diskrimineringslag (2008:567, 1 kap, 4 §, under rubriken indirekt 
diskriminering). 
Region Kalmar län använder kompetensbaserad rekrytering i 
rekryteringsprocessen, som har fokus på de kompetenser som krävs i tjänsten 
och/eller organisationen, idag och/eller i framtiden. Kompetenser består av 
kombinationer av kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga 
egenskaper. Goda kunskaper i svenska språket kan utgöra en sådan 
kompetens som finns i kravprofilen. 
Utifrån diskrimineringslag (2008:567) så finns ingen möjlighet att inför 
anställning införa regelmässiga språktester eller generella språkkrav. 
Diskrimineringslag (2008:567, 1 kap, 4 §, under rubriken indirekt 
diskriminering) skriver i dess formuleringar kring rekryteringar att 
kunskaper i svenska bör formuleras med försiktighet. Det bör preciseras om 
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kravet gäller att tala eller skriva på svenska och för vilka arbetsuppgifter som 
kunskapen i svenska är nödvändig. 
I vissa yrken kan det finnas sakliga skäl att ställa ett krav på goda kunskaper 
i svenska i tal och skrift, men det behöver motiveras. I de reglerade 
legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården finns ett sådant krav för att få 
legitimation. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 189 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om svenskkunskaper inom sjukvården.” 

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

arbetsutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige avslå motionen. 
2. Anders Andersson (KD) och Lennart Hellström (M) föreslår att 

regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att besvara motionen, 
med följande tillägg som avslutning i yttrandet: 
”Ur ett patientperspektiv är språkförståelse ofta en avgörande faktor 
för att skapa trygghet i kontakten med sjukvården. Det är också en 
fråga om patientsäkerhet att vårdpersonalen förstår patientens 
berättelse. På alla sätt som idag är möjligt utifrån lagar och regler bör 
regionen verka för att patienterna alltid möter medarbetare som kan 
kommunicera på svenska i tal och skrift.” 

3. Bo Karlsson (SD), Petra Gustafsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) 
föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla 
motionen. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Anders 
Anderssons (KD) och Lennart Hellströms (M) ändringsförslag, och finner att 
det avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag eller Bo Karlssons (SD), Petra Gustafssons (SD) och 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt Mattias Adolfsons (SD) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (SD) förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Bo Karlssons (SD), Petra Gustafssons (SD) 

och Martin Kirchbergs (SD) förslag röstar nej. 
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Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Sjölander (M)   Avstår 

Christer Jonsson (C) Ja   

Johanna Wyckman (L) Ja   

Yvonne Hagberg (S) Ja   

Peter Wretlund (S) Ja   

Mattias Adolfson (S) Ja   

Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   

Christel Alvarsson (C) Ja   

Lennart Hellström (M)   Avstår 

Jimmy Loord (KD)   Avstår 

Anders Andersson (KD)   Avstår 

Martin Kirchberg (SD)  Nej  

Bo Karlsson (SD)  Nej  

Linda Fleetwood (V) Ja   

Angelica Katsanidou (S), ordförande Ja   

Resultat 9 2 4 

Regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag med resultatet 
9 ja, 2 nej och 4 som avstår. 

Reservationer 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 189 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021. 
3. Yttrande över motion om krav på svenskkunskaper inom sjukvården. 
4. Motion – Krav på svenskkunskaper inom sjukvården. 
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§ 153  Ärendenummer RS 2021/371 

Svar på motion om utökad HPV-vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motion angående utökad vaccination med 
hänvisning till redovisat yttrande och pågående arbete i samverkan inom den 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har lämnat in en motion 
angående utökad vaccination att regionfullmäktige beslutar att under 2021–
2022 planera för och införa gratis utökad HPV-vaccination till pojkar i fler 
ålderskategorier samt att regionfullmäktige beslutar att under 2021–2022 
planera för och införa gratis utökad HPV-vaccination till kvinnor upp till 30 
år som inte har några cellförändringar när de gör sin cellprovskontroll. 

Yttrande 
Humant Papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda 
infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor 
drabbas. HPV orsakar ett flertal cancerformer och varje år får omkring 800 
kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV. 
Över 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 550 kvinnor 
utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 kvinnor dör i denna sjukdom. 
Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. 
Sedan 15 år finns effektiva förebyggande vacciner och vaccinationsprogram 
har införts i ett 90-tal länder. HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de 
HPV-typer vaccinerna innehåller, om man inte blivit smittad med dessa 
typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig 
infektion eller redan etablerad cellförändring. Vaccination mot HPV ingår i 
skolvaccinationsprogrammet för barn. Flickor har erbjudits vaccin sedan 
2010 och sedan hösten 2020 erbjuds även pojkar kostnadsfri vaccination i 
skolan. 
Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i 
Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även 
förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat 
signifikant i vaccinerade åldersgrupper. Och tack vare det organiserade 
gynekologiska screeningprogrammet drabbas i dag färre kvinnor av 
cervixcancer eftersom förstadier och tidiga botbara stadier till sjukdomen 
kan upptäckas och behandlas i tid. Både Världshälsoorganisationen (WHO) 
och EU uppmanar världens länder att utrota sjukdomen med vaccination och 
screening. 
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Flera insatser är tänkbara för att skynda på utrotning av HPV-relaterad 
sjukdom. Risken för HPV-infektion är störst bland unga och 
smittspridningen är låg hos personer över 30 år. I dagsläget är unga kvinnor, 
22–26 år, som inte omfattades av vaccinationsprogrammet som barn, den 
grupp som i Sverige i dag har högst risk för att få HPV-infektion. En 
utrotning skulle därför kunna ske snabbare genom att erbjuda ett 
vaccinationstillfälle för just den målgruppen. Kvinnor som både är negativa 
för HPV och som får vaccin har en låg risk att utveckla livmoderhalscancer. 
Det innebär att intervallen i screeningprogrammet kan komma att kunna 
glesas ut för dessa kvinnor. 
Vaccinet förväntas ha effekt på cancerbördan även hos män, och då särskilt 
män som har sex med män, en grupp med stor börda av HPV-relaterad 
sjukdom. Så kallad catch-up vaccination kan vara en ytterligare möjlighet, 
vilket bör belysas och utredas vidare i fortsatt arbete. 
Ett forskningsprojekt pågår, ansvarig studiekommitté är Nationell 
arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx), utsedd av 
Regionala cancercentrum i samverkan. I forskningsstudien finns möjlighet 
att få tillgång till vaccin till nationellt upphandlat pris, på samma sätt som i 
skolvaccinationsprogrammet. 
Mot ovanstående bakgrund beslutade Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen beslutade den 3 juni 2021 att Sydöstra sjukvårdsregionen 
ställer sig bakom att utrota cervixcancer och därmed aktivt driva ett 
sjukvårdsregionalt arbete samt delta i det nationella arbete som pågår genom 
att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på implementering av ett 
vaccinationsprogram i Sydöstra sjukvårdsregionen. Återrapportering sker vid 
samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträde den 1 
oktober 2021. De insatser som bedöms lämpliga kommer därefter att arbetas 
in i Region Kalmar läns regionplan. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 190 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motion angående utökad vaccination med 
hänvisning till redovisat yttrande och pågående arbete i samverkan inom den 
Sydöstra sjukvårdsregionen.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 190 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
3. Motion - Utökad HPV-vaccination, ställd av Malin Sjölander (M) 

och Jonas Lövgren (M). 
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§ 154  Ärendenummer RS 2021/414 

Svar på motion om visselblåsarfunktion inom Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige bifaller motionen om visselblåsarfunktion i Region 
Kalmar län. 

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har 
lämnat in en motion med förslag att Region Kalmar län ska förbereda för att 
införa en visselblåsarfunktion. 

Yttrande 
I Sverige har vi en lag som skyddar arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden). Lagen gäller inom såväl offentlig som privat sektor och 
omfattar även inhyrd personal. Med allvarliga missförhållanden ska avses 
brott som kan leda till fängelse eller andra jämförbara missförhållanden. 
Meddelarfriheten ger offentligt anställda en grundlagsskyddad rätt att (som 
huvudregel) utan konsekvenser lämna vilken information och uppgifter som 
helst till media för offentliggörande. Visselblåsardirektivet som EU:s 
ministerråd antog i oktober 2019 ska göra det lättare för individer att 
rapportera om överträdelser av EU-rätt. Medlemsstaterna har två år på sig att 
införliva visselblåsardirektivet i nationell rätt och i Sverige finns lagförslag 
att träda ikraft 17 december 2021. 
Vad visselblåsare kan rapportera om är olagliga verksamheter och 
överträdelser av EU-rätt. Direktivet omfattar vissa rättsområden, såsom 
offentlig upphandling, finansiella tjänster och produktsäkerhet. 
Rapporteringen kan också gälla skattebrott, pengatvätt och överträdelse av 
dataskyddsregler och konkurrensregler. Detta ska jämföras med den 
grundlagsskyddade meddelarfriheten som alla offentliganställda har som ger 
en fri och bred möjlighet att som anonym rapportera om alla frågor rörande 
Region Kalmar läns verksamheter. 
Region Kalmar län kommer under hösten/vintern 2021/2022 bevaka ny 
lagstiftning och utarbeta hur rutin ska se ut för att säkerställa efterlevnad av 
nya visselblåsarlagen och därmed uppfylla motionens intentioner om att 
förbereda för att införa en visselblåsarfunktion. Region Kalmar län arbetar 
efter värdeorden Öppet, Kunnigt och Engagerat och betonar vikten av ett 
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öppet klimat som bejakar möjligheten för medarbetare rapportera 
oegentligheter. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen bifalls. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 191 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige bifaller motionen om visselblåsarfunktion i Region 
Kalmar län.” 

Överläggningar 
Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 191 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
3. Motion – Öppna upp Region Kalmar län för visselblåsare från Carl 

Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
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§ 155  Ärendenummer RS 2021/410 

Svar på motion om en väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:  
Regionfullmäktige besvarar motionen En väg in till besöksnäringen i Kalmar 
län med redovisat yttrande. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Monica Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj Holst (M), Eddie Forsman (M), 
Pär-Gustav Johansson (M), Malin Sjölander (M) föreslår i en motion att 
regionen utvecklar ett slags En väg in-lösning, i sajt- och/eller appform, som 
samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan 
marknadsföras via regionens egna kanaler. De förslår också att regionen 
skyndsamt utvecklar en tillfällig landningssajt eller app dit länets kommuner 
kan koppla information om besöksnäringen och som kan marknadsföras på 
samma sätt. 

Yttrande 
Såsom framkommer i motionen har Region Kalmar län idag ansvar för 
internationell marknadsföring av länets besöksnäring. När det gäller 
internationell marknadsföring koncentreras marknadsföringen kring olika 
teman och de fem destinationerna; Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland 
och Kalmar som var och en också går in med en högre insats i projektet, 
samt att tillsammans med Region Jönköping och Region Kronoberg 
samarbeta kring varumärket Småland. 
Utöver de särskilda insatser för nationell marknadsföring till kommunerna 
som har genomförts med anledning av pandemin togs inför sommaren 2021 
samlad information fram för att tydliggöra och kommunicera till besökare 
hur länet besöks på ett Coronasäkert sätt. Detta gjordes även inför sommaren 
2020. Syftet är att marknadsföra och synliggöra länet som besöksmål men 
också bidra till att våra besökare förhåller sig till Folkhälsomyndighetens 
samt eventuella lokala rekommendationer. 
Övrig marknadsföring av länet sker genom befintliga kanaler som 
marknadsför Småland och Öland (www.visitsmaland.se, www.oland.se). 
Småland marknadsförs av Region Kalmar län i samverkan med Region 
Kronoberg och Region Jönköping. Arbete pågår med att ta fram en ny 
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besöksnäringsstrategi som kommer att ligga till grund för framtida inriktning 
med det regionala arbetet med besöksnäringen. Utöver det kan Region 
Kalmar län på den ordinarie hemsidan www.regionkalmar.se samt på 
hemsidan www.flyttahit.nu länka till hemsidor för länets kommuner och 
destinationer för att samla besöksmarknadsföringen. 
Den samlade bedömningen är därför att även fortsatt överlåta till 
kommunerna och destinationerna i länet att ansvara för nationell 
marknadsföring och att Region Kalmar län på den ordinarie hemsidan länkar 
till kommunernas och destinationernas hemsidor. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 155 den 25 
augusti 2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att besvara motionen med 
redovisat yttrande. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 192 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen En väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Ordförande Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionstyrelsen ska 

besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
2. Malin Sjölander (M), Martin Kirchberg (SD) och Jimmy Loord (KD) 

föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla 
motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Angelica 
Katsanidous (S) förslag eller Malin Sjölanders (M), Martin Kirchbergs (SD) 
och Jimmy Loords (KD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt ordförande Angelica Katsanidous (S) förslag. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 155 den 25 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 192 den 31 

augusti 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021. 
4. Motion - En väg in till besöksnäringen i Kalmar län ställd av Monica 

Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj Holst (M), Eddie Forsman (M), 
Pär-Gustav Johansson (M) och Malin Sjölander (M). 
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§ 156  Ärendenummer RS 2020/1286 

Svar på återremitterad motion om personlig tjänst 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar återremitterad motion om personlig tjänst med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har i en 
motion föreslagit att Region Kalmar län ska revidera tjänsteformen personlig 
tjänst, så att arbetsgivaren inte avbryter den aktiva rehabiliteringen när 
tjänsten påbörjas samt att tjänsten ska prövas med regelbunden intervall med 
målet att medarbetare under 55 år ska kunna återgå till sin ordinarie tjänst. 
Regionfullmäktige återremitterade motionen den 15 april 2021, med 
motiveringen att förslaget främst gäller medarbetare upp till 55 års ålder, 
medan svaret främst gällde de över 55 år. 

Yttrande 
Personlig tjänst är en särskilt inrättad tjänst som anpassas efter individens 
förmåga att utföra arbetsuppgifter och kan erbjudas medarbetare som efter 
uttömmande rehabiliteringsinsatser varken kan återgå till sin ordinarie tjänst 
eller bedöms kunna få ett annat arbete på arbetsmarknaden. 
Personlig tjänst riktar sig i första hand till medarbetare över 55 år, eftersom 
bakgrunden ofta är arbetsoförmågor som uppkommit med stigande ålder. I 
de fall medarbetaren är yngre än 55 år är det synnerliga skäl som gör att en 
återgång till ordinarie arbete inte är möjligt. Det kan till exempel vara svåra 
kroniska sjukdomar eller andra tillstånd som gör att möjligheten till ett mer 
anpassat arbete är det bästa för medarbetaren och en möjlighet till fortsatt 
förvärvsarbete. 
Personlig tjänst innebär dock inte att anställningen i grunden förändras, utan 
är att betrakta som en finansieringsform. Medarbetaren är fortfarande 
tillsvidareanställd och arbetsgivaren har fortsatt ansvar för arbetsmiljö och 
rehabilitering. Det innebär att verktyg som medarbetarsamtal och 
utvecklingsplaner finns för att följa utvecklingen av tillstånd och 
arbetsförmåga. För den medarbetare vars tillstånd förändras ska en 
utveckling av arbetsuppgifter vara en självklarhet. 
Medarbetare som erbjuds en personlig tjänst har ofta kämpat hårt och länge 
för att komma tillbaka till ordinarie arbete, och arbetsgivaren har sökt efter 
lösningar i ordinarie tjänsteutrymme samt uttömt möjligheterna till 
omplacering i andra delar av organisationen. I den situationen är det också 
viktigt att medarbetaren kan känna trygghet i att den personliga tjänsten inte 
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är tidsbegränsad och kommer att omprövas, utan är en möjlighet att få en 
omstart och ta avstamp för utveckling i den nya tjänsten utifrån rådande 
möjligheter. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 193 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
Regionfullmäktige besvarar återremitterad motion om personlig tjänst med 
redovisat yttrande. 

Överläggningar 
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår att regionstyrelsen ska 
föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Malin Sjölanders (M) och Jimmy Loords (KD) förslag. Hon finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 193 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
3. Motion – Utforma personlig tjänst utan inlåsningseffekter. 
4. Beslut RF 2021-04-15 Svar på motion om personlig tjänst. 
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§ 157  Ärendenummer RS 2021/402 

Redovisning av partistöd 2020 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2020.  

Bakgrund 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd anges i 
kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. I Region Kalmar län gäller 
därutöver Regler för kommunalt partistöd m.m. Det lokala partistödet i 
Region Kalmar län utgår till partier som är representerade i 
regionfullmäktige, enligt vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket i 
kommunallagen. Partistödets syfte är att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 
Partistödet består dels av ett grundstöd på 150 procent av riksdagens 
månadsarvode per parti och år samt ett mandatstöd på 190 procent av 
riksdagens månadsarvode per mandat och år. 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Av redovisningen bör bland annat framgå 
i vilken mån överföringar har gjorts till delar av den egna partiorganisationen 
utanför länet samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2020. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven. 
Redovisningar av ungdomspolitiskt verksamhetsstöd för 2020 delges för 
kännedom. 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 194 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2020.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 194 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2021. 
3. Redovisning av partistöd samt ungdomspolitiskt verksamhetsstöd 

2020 för: 
a. Centerpartiet 
b. Kristdemokraterna 
c. Liberalerna 
d. Moderaterna 
e. Socialdemokraterna 
f. Sverigedemokraterna 
g. Vänsterpartiet 
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§ 158  Ärendenummer RS 2021/789 

Byte av resesystem inom Kalmar länstrafik 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024. 

Bakgrund 
Resesystemet Lynx har under året driftsatts i Region Kalmar län. Samverkan 
om ett nytt biljett- och resesystem startade 2016 mellan Kalmar länstrafik, 
Länstrafiken i Kronoberg, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. Till 
följd av detta beslutade regionfullmäktige i juni 2019 att finansiera ett nytt 
biljett- och resesystem. Vidare beslutade regionfullmäktige om 
tilläggsfinansiering i juni 2020. Värdet på den immateriella tillgången 
uppgick i senaste bokslutet till 28 miljoner kronor. 
I det löpande förbättringsarbetet har Kalmar länstrafik utvärderat hur 
befintlig samverkan möter det framtida behovet i relation till kostnader och 
förmåga att möta framtida anpassningar, för att erbjuda resenärer i Region 
Kalmar moderna, tillgängliga och effektiva lösningar. Som ett led i detta 
arbete har Kalmar länstrafik under våren genomfört en utredning för att 
klarlägga hur Skånetrafikens lösning, som utvecklas i samverkan med 
Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken, möter Region Kalmars krav på en 
framtidsäkrad och effektiv lösning. Den initiala utredningen visade att det 
finns goda incitament att ansluta till Skånetrafikens lösning. Det beslutades 
därför att gå vidare med en mer fördjupad utredning med klargörande av 
förutsättningar för anslutning med konsekvenser för resenärer och möjlighet 
till att återanvända redan gjorda investeringar i främst hårdvara. 
Förslag till beslut baserar sig på resultatet av den fördjupade utredningen. 
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Underlag till beslut 

Sammanfattning 
Genom att ansluta till Skånetrafikens lösning går man in i en effektivare 
samverkan med uttalat fokus på fortsatt utveckling av resenärernas digitala 
upplevelse. Det innebär: 

• En inträdesbiljett för 7 miljoner kronor, till ett system med redan 
genomförd omfattande utveckling och där nödvändiga anpassningar i 
systemet ingår. 

• Cirka 6 miljoner kronor lägre kostnad per år för förvaltning och drift. 

• Lägre löpande kostnader kompenserar anslutnings- och 
anpassningskostnader så att breakeven nås under 2026, vid 
anslutning under första halvåret 2022. 

• Framtida inriktning för utveckling med en hög ambition som ger en 
2,5 gånger högre effekt per investerad krona med motsvarande ökade 
upplevda värde för resenärerna, jämfört med befintlig samverkan i 
Lynx. 

Utredningens primära områden 
En bred utredningen om förutsättningar för anslutning har genomförts av 
Region Skåne i samarbete med KLT. Utredningen lyfter fram följande 
primära områden: 

• Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning. 

• Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital. 

• Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande 
kostnader för förvaltning och drift. 

• Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till 
resenärer. 

• Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av 
efterlevnad av GDPR, OSL och användning av molntjänster. 

• Principer för kostnadsfördelning mellan samverkansparter. 

Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning 
För att underlätta resandet med kollektivtrafik har Skånetrafikens 
samverkansgrupp sedan 2016 bedrivit ett utvecklingsprojekt för att bygga, 
lansera och därefter vidareutveckla ett digitalt ekosystem med hantering av 
biljettförsäljning och den informationshantering som tillhör det digitala 
resandet. Utveckling sker i eget utvecklingscenter, med ett tydligt 
produktägarskap hos Skånetrafiken, som också ansvarar för gemensam 
förvaltning. 
Lösningen har varit i drift sedan 2017 utan driftstörningar och genomgår 
betydande löpande vidareutveckling. Samverkansparterna har från början 
uttryckt en tydlig och hög ambition om att man startat en gemensam 
digitaliseringsresa mot framtiden, vilket återspeglas i redan gjorda 
investeringar i mjukvara och beslutad utvecklingsbudget för 2022 (se nedan.) 

62Comfact Signature Referensnummer: 1180754



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-08 

 
 

 

 

Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital 
Utvecklingskostnader, jämförelse 2022 

Skåne BoB - Kalmars andel 4,7 

Skånetrafiken samverkan totalt 46,8 

  

Lynx - Kalmars andel 4,0 

Lynx samverkan totalt 16,0 

Sammanställningen visar att utvecklingstakten i Skånetrafikens samverkan 
är betydligt högre och där varje investerad krona får en utväxling på 10 
gånger per investerad krona - att jämföra med 4 gånger i Lynxsamverkan. 
Det innebär betydligt mer värde per investerad krona för resenärerna i 
Kalmar län vid anslutning till Skånetrafikens lösning. 

Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande kostnader 
för förvaltning och drift 
Utredningen visar följande kostnader för anslutning och anpassning: 

• Ersättning för anslutning och anpassning av Skånetrafikens lösning: 7 
miljoner kronor. 

• Kostnader för anpassningar av Kalmar länstrafiks lösningar samt 
projekt: 7,1 miljoner kronor. 

Kostnader för kvarvarande åtaganden inom Lynxsamverkan kommer 
sannolikt att löpa enligt befintliga avtal fram till 2025 för cirka 10 miljoner 
kronor. 
Analys av kostnaden för förvaltning och drift visar att Skånetrafikens lösning 
innebär cirka 6 miljoner kronor i lägre kostnader per år. 
Sammanställning av ovanstående, inklusive riskpremie för oförutsedda 
kostnader på totalt 3 miljoner kronor, visar att break-even för 
anslutningskostnader, drift och förvaltning uppnås under 2026: 

Finansiell jämförelse Skånelösning vs befintligt LynX utan vidareutveckling 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Skåne BoB inkl 
kvarvarande LynX 

22,6 7,0 5,6 3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 

LynX 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 

Differens/netto per år -14,6 1,2 2,8 5,4 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 

Ack. differens/netto -14,6 -13,4 -10,7 -5,2 0,6 6,6 12,9 19,3 25,9 32,8 

Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till resenärer 
För att skapa förutsättningar för effektiv utveckling och förvaltning så har 
Skånetrafikens lösning utvecklats med målsättningen att begränsa specifika 
egna funktioner för enskild regional kollektivtrafikmyndighet. Systemet 
baseras därför på överenskomna gemensamma principer och affärsregler. 
Detta gör att en förutsättning för beslut om att ansluta innebär justeringar i 
Kalmar länstrafiks erbjudande till resenärer. 
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Exempel: 

• Erbjudandet för skolkort behöver justeras så att det blir fritt resande 
00–24 alla skoldagar inom respektive kommun, eftersom klippkort 
inte stöds i Skånetrafikens lösning. 

• Kundkassa stöds inte. Detta beslut togs i Skånetrafikens 
samverkansgrupp, i samband med införande av en ny prismodell. 
Konvertering av tidigare kundkassa sker med värdekoder som en 
övergångslösning. Skånetrafikens lösning erbjuder vissa alternativa 
lösningar på de olika behov som tidigare hanterades med kundkassa. 
Bland annat finns möjlighet att köpa periodbiljetter i appen och låna 
ut dem. Exempelvis för föräldrar. 

Komplett redovisning av vilka gap som identifierats och den hantering som 
förutsätts för anslutning framgår i bilagda dokument. 
Nuvarande zonstruktur och prismodell i Kalmar stöds i huvudsak efter 
anpassningar i Skånetrafikens lösning. Ny zonstruktur och prismodell för 
Kalmar bör dock utredas och beslutas innan anslutning. 

Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av efterlevnad 
av GDPR, OSL och användning av molntjänster 
Skånetrafiken har under utredningen visat att man bedriver ett systematiskt 
arbete med informations- och IT-säkerhet. Detta skapar förtroende för 
resesystemet såväl som för Skånetrafiken som tjänsteleverantör. 
Beaktat de planerade åtgärder som redovisats i utredningen, för att hantera 
identifierade risker, ses inga juridiska hinder för att Region Kalmar län kan 
ansluta sig till Skånetrafikens lösning. 

Principer för kostnadsfördelning 
Fördelningsnyckeln för kostnader baseras på omsättningen för respektive 
part. Vid beräkning av omsättningen tas hänsyn endast till den del av 
omsättningen som avser den allmänna kollektivtrafiken. 
Med omsättning avses summan av biljettintäkter och regionbidrag. Nyckeln 
uppdateras årligen och skall baseras på de två närmast föregående åren. 
För 2022 beräknas den preliminärt att uppgå till 9,9 procent för Kalmar 
länstrafik. 
--- 
Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet § 85 den 26 augusti 2021. 
Nämnden föreslog regionfullmäktige att besluta att lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet av den immateriella tillgången skrivs ned i bokslutet år 2021 och de 
ekonomiska konsekvenserna i övrigt arbetas in i kommande Regionplan 
2022–2024. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 195 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
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Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024.” 

Överläggningar 
Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Peter 
Wretlunds (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 195 den 31 

augusti 2021. 
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 85 den 26 augusti 

2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2021. 
4. Rapport – Utredning om samverkan (utan bilagor). 
5. GAP-analys – Diskussionsunderlag med möteskommentarer och 

beslutade åtgärder. 
6. Presentation – Skånetrafikens samverkan säljsystem. 
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§ 159  Ärendenummer RS 2021/578 

Initiativ från Beredningen för invånarfrågor om 
medborgardialog 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet från beredningen för 
invånarfrågor om medborgardialoger. 
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska vara en del i översynen av den politiska organisationen och kommande 
nämnders och beredningars uppdrag inför nästa mandatperiod. 

Bakgrund 
Beredningen för invånarfrågor lämnade § 19 den 16 juni 2021 ett initiativ till 
regionfullmäktige om att regionens beredningar varje år ska genomföra 
medborgardialoger utifrån de övergripande målsättningarna i regionplanen.  
Resultatet av dialogerna ska presenteras av respektive beredning i en årlig 
rapport till regionfullmäktige i november. 
Som anges i förslaget är möjligheten för invånarna att vara delaktiga i 
utvecklingen av Region Kalmar läns verksamheter en av regionens 
övergripande målsättningar. Regionen har till exempel ett utvecklat arbete 
inom medborgar-, patient- och närståendemedverkan i vården. 
Initiativet från Beredningen för invånarfrågor är ett positivt steg för att 
utveckla regionens arbete med invånarmedverkan. Inför ett genomförande av 
initiativet behöver en struktur tas fram som förtydligar syften, metoder och 
upplägg för medborgardialogen. Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för 
ett brett spektrum av metoder och arbetssätt för att åstadkomma 
medborgarinflytande, alla med olika möjligheter och utmaningar. 
Det behöver klargöras syfte och roll för medborgardialogen i förhållande till 
regionens ordinarie politiska organisation och verksamhetsår. Utifrån detta 
behöver även förtydligas hur dialogerna ska genomföras, hur beredningarnas 
arbete ska se ut och vilket stöd som krävs för detta. Detsamma gäller om de 
frågor som kan bli aktuella ska vara begränsade till beredningarnas 
ansvarsområden. Slutligen behöver det även tydliggöras hur resultatet från 
rapporterna ska tas om hand. 
Utifrån detta föreslås att regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet och 
ger regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska fungera som en del i översynen av den politiska organisationen inför 
nästa mandatperiod. En avstämning görs vid regionstyrelsen i juni 2022. 
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 196 den 31 augusti 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet från beredningen för 
invånarfrågor om medborgardialoger. 
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska vara en del i översynen av den politiska organisationen och kommande 
nämnders och beredningars uppdrag inför nästa mandatperiod.” 

Överläggningar 
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 

tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”att i regiondirektörens uppdrag att ta fram upplägg för 
medborgardialoger ingår att nå ut direkt till enskilda medborgare, 
utöver och utanför de organisationer som brukar inbjudas 
att i de återrapporteringar som årligen görs av respektive beredning, 
ingår fortlöpande redovisning av hur berörda verksamheter agerat 
sedan föregående medborgardialoger.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) tilläggsförslag, och finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Christer 
Jonssons (C) förslag, och finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 196 den 31 

augusti 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag från beredningen för invånarfrågor § 19 den 16 juni 

2021. 
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§ 160 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande beslut fattade på delegation anmäls till regionstyrelsen: 

1. Yttrande över Förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder, Riksarkivet (RS 
2021/220). 

2. Yttrande över detaljplan för del av Namnerum 10:1 med flera 
Halltorp Kriminalvårdsanstalt, Kalmar kommun (RS 2021/553). 

3. Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens 
föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel 
för vaccination mot sjukdomen covid-19 (RS 2021/621). 

4. Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att 
ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (RS 
2021/762). 

5. Regiondirektörsbeslut - Översyn av tillfälliga behov av 
rehabiliteringsbassäng i Kalmar (RS 2020/732). 
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§ 161 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till regionstyrelsen: 

1. Skrivelse från Regionsamverkan Sydsverige till 
Arbetsmarknadsdepartementet angående minskad budget till ESF+ 
(RS 2021/59). 

2. Portföljrapporter 2021, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB, 
KLP (RS 2021/39). 

3. Yttrande över nya föreskrifter om blodverksamhet, 
Läkemedelsverket (RS 2021/384). 

4. Avregistrering av Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och 
synskadade inom södra Kalmar läns landsting (RS 2021/412). 

5. Avregistrering av Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård i 
södra Kalmar län (RS 2021/413). 

6. Avregistrering av Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och 
polioskadade personer inom södra Kalmar läns landsting (RS 
2021/531). 

7. Protokoll fört vid ägarråd för Öresundståg AB den 5 februari 2021 
(RS 2021/498). 

8. Avregistrering av Stiftelsen Landstingets nödhjälpsfond (RS 
2021/551). 

9. Yttrande över detaljplan för del av Rinkaby 9:3 m.fl. i Rinkabyholm, 
Kalmar kommun (RS 2021/554). 

10. Protokoll från regionala utvecklingsnämnden och 
folkhögskolestyrelsen den 26 maj 2021 (RS 2021/161). 

11. Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA 
förbundsstyrelsen 27 maj och 17 juni 2021, med bilagor (RS 
2020/1189). 

12. Förbundsavgift år 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner SKR, 
Meddelande 7/2021 (RS 2021/649). 

13. Begäran om uppgradering av Kalmar Central till klass 2-station, 
Trafikverket (RS 2021/702). 
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14. Remiss - Kompletterande analys av modellen med 
beredskapsflygplatser, Trafikverket (RS 2021/682). 

15. Skrivelse från Martin Kirchberg (SD) – Slå vakt om våra tre sjukhus 
(RS 2021/831). 
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