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§ 162 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan. 
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§ 163 

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Malin Sjölander (M) att tillsammans med ordförande 
justera mötets protokoll. 
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§ 164  Ärendenummer RS 2021/583 

Yttrande över betänkandet Ett förstärkt skydd mot 
sexuella kränkningar (SOU 2021:43) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Ett 
förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43). 
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett 
förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 201:43). I enlighet med 
remissutskicket inkommer Region Kalmar län med synpunkter kopplat till 
kapitel 9, Spårsäkring efter sexualbrott. 
Utredningen förslår att en ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter 
sexualbrott ska införas. Förslaget innebär att regionen ska ansvara för att 
erbjuda personer spårsäkring efter sexualbrott och spara proverna i två år. 
Utredningen går in på frågor om bestämmelser till skydd för den enskilde, 
personuppgiftsbehandling och dokumentation och tillsyn kopplat till 
förslagen om nya bestämmelser. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län bifaller utredningens förslag om att i lag befästa att det är 
regionens ansvar att genomföra spårsäkring, även utan polisanmälan samt att 
spara proverna i två år. Detta stämmer överens med hur Region Kalmar län 
arbetar idag. Region Kalmar län uppmärksammar utredningen på att det 
saknas resonemang kring hantering av spårsäkring avseende de yngre 
barnen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 205 den 27 september 2021 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Ett 
förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43). 
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 205 den 27 

september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 
3. Yttrande över betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella 

kränkningar (SOU 2021:43). 
4. Sammanfattning av betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella 

kränkningar (SOU 2021:43). 
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§ 165  Ärendenummer RS 2021/566 

Yttrande över delbetänkandet Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för barn  och unga 
(SOU 2021:34). Socialdepartementet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet 
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(SOU 2021:34). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Börja 
med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har 
haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård 
som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i 
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk 
ohälsa. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län välkomnar utredningen och ser positivt på den utveckling 
som utredningen pekar ut och stödjer förslaget om ett nationellt 
hälsovårdsprogram för barn och unga som ska tydliggöra ramarna för det 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Regionen kommer att använda utredningen som en språngbräda för fortsatt 
utveckling av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
tillsammans med länets kommuner. 
Region Kalmar län är positiva till att utredningen föreslår en stegvis vård där 
elevhälsan och primärvårdens aktörer utgör basen och den specialiserade 
vården kopplas in vid behov. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 206 den 27 september 2021 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet 
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
(SOU 2021:34). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.” 
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Överläggningar 
1. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

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

regionstyrelsen ska göra följande tillägg till det föreslagna yttrandet: 
”Ett av direktiven till utredningen handlade om att pröva 
lämpligheten med ett samlat regionalt huvudmannaskap för 
elevhälsans medicinska insatser. Vi tycker det är synd att utredaren 
inte landar i slutsatser som pekar på fördelarna med en sådan 
förändring. Vi skulle gärna se att Region Kalmar län fick möjlighet 
att av regeringen få tillfälle att i ett pilotprojekt överta 
huvudmannaskapet för elevhälsan.” 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Johanna Wyckmans (L) 
förslag eller Jimmy Loords (KD) och Malin Sjölanders (M) förslag. Hon 
finner att regionstyrelsen beslutar enligt Johanna Wyckmans (L) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 206 den 27 

september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 
3. Yttrande över delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). 
4. Sammanfattning av delbetänkandet Börja med barnen! En 

sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) 
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§ 166  Ärendenummer RS 2021/608 

Yttrande över Nybro 2040 - En sammanhållen stad, 
fördjupad översiktsplan 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Nybro kommuns 
remiss över samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040. 
Yttrandet överlämnas till Nybro kommun samt till Länsstyrelsen i Kalmar 
län för kännedom. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040. För Region 
Kalmar län är det betydelsefullt att bistå kommunen med underlag och inspel 
vad gäller regionala mål, planer och program som är relevanta för 
kommunens översiktsplan, se 3 kap. 5 § 2 punkten i Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 
Region Kalmar län är positiva till att Nybro kommun (kommunen) arbetar 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Vikten av en 
aktuell och tydlig översiktsplan som ger direktiv om kommunens framtida 
inriktning för mark- och vattenanvändning ökar ständigt. Det blir allt mer 
märkbart att kommunernas roll gentemot regional och statlig nivå vad gäller 
exempelvis infrastrukturplanering kräver tydliga ställningstaganden i 
översiktsplanerna. För att alla myndigheter berörda av fysisk planering ska 
kunna samordna och bistå varandra, kommer styrande dokument att vara 
avgörande. 
Kommunen har enligt Region Kalmar län på ett tydligt sätt lyckats få in 
hållbarhetsdimensionerna, och då inte minst barnperspektivet, i denna 
översiktsplan. Region Kalmar län ser att kommunens val att ta fram en 
hållbarhetsbedömning tillsammans med ambitiösa målområden och 
planeringsinriktningar har varit lyckat. Vad Region Kalmar län efterfrågar 
till det fortsatta planeringsarbetet är företrädesvis mer fokus på 
omvärldsbevakning, framtidsfrågor och Nybro stads roll regionalt och 
storregionalt. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 204 den 27 september 2021 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Nybro kommuns 
remiss över samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040.  
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Yttrandet överlämnas till Nybro kommun samt till Länsstyrelsen i Kalmar 
län för kännedom.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 204 den 27 

september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse från Regionala utvecklingsförvaltningen daterad den 

22 september 2021. 
3. Yttrande över Nybro kommuns samrådsförslag fördjupad 

översiktsplan Nybro stad 
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§ 167  Ärendenummer RS 2021/575 

Svar på intresseförfrågan om utredning av ny 
gemensam träningsbassäng i Oskarshamn 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att, i samverkan med 
kommunen, fortsätta utreda möjligheten gällande tränings- och 
rehabiliteringsbassäng i Arena Oskarshamn. 

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

Bakgrund 
Oskarshamns kommun har genomfört en förstudierapport som visar på vilka 
behov och utvecklingsmöjligheter som den kommunala simhallen Arena 
Oskarshamn har. För simhallsdelen tas behovet upp av ytterligare en 
träningsbassäng för kommunen. Region Kalmar län och regionfastigheter har 
fått ta del av rapporten och bedömningen är att det kan finnas möjlighet att 
hitta en lösning som innebär ett samnyttjande av en ny tränings- och 
rehabiliteringsbassäng. Den verksamhet som idag bedrivs i 
rehabiliteringsbassängen på Oskarshamns sjukhus skulle i så fall flytta till 
den kommunala anläggningen. Om utredningen visar på en utformning som 
uppfyller båda parters behov, så kan ett hyresavtal tecknas med 
Oskarshamns kommun. 
Det finns stora mervärden att inhysa den sjukvårdande behandlingen i en 
publik anläggning som även innehåller andra bassänger. Det gör att tröskeln 
för en patient att gå från sjukvårdande behandling till egenvård minskar och 
det ökar tillgängligheten i anläggningen för alla. Bassängens kapacitet 
utnyttjas också på ett optimalt sätt, då regionens verksamhet bedrivs dagtid 
vardagar och annan verksamhet på övriga tider. 
Möjligheten att samnyttja en rehabiliteringsbassäng med Oskarshamns 
kommun i en kommunal anläggning underlättar framtida utveckling av 
fastigheten Lasarettet 1, för effektiv vård med nära samband i enlighet med 
lokalstrategiplanen för Oskarshamns sjukhus. 
Beredning av ärendet har skett i samråd med hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Region Kalmar län. 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 207 den 27 september 2021 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att, i samverkan med 
kommunen, fortsätta utreda möjligheten gällande tränings- och 
rehabiliteringsbassäng i Arena Oskarshamn.” 

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 tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att, i samverkan 
med kommunen och berörda patientföreningar, fortsätta utreda 
möjligheten gällande tränings- och rehabiliteringsbassäng i Arena 
Oskarshamn.” 

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

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 207 den 27 

september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021. 
3. Intresseförfrågan om utredning av ny gemensam träningsbassäng i 

Oskarshamn. 
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§ 168 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmält till regionstyrelsen för kännedom: 

• Återrapportering av statsbidrag 2020 till regioner och kommuner till 
verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till följd av 
sjukdomen covid-19, ansökningsomgång 3 (RS 2021/10). 
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