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§ 112   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för mötet. 
Reservationer 

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

Bakgrund 
Anders Andersson (KD) och Carl Dahlin (M), med instämmande av Martin 
Kirchberg (SD), föreslår följande tillägg i föredragningslistan:  
Under Sveriges bästa arbetsplatser, som en punkt 6b, ha en politisk 
redovisning av hur majoriteten ser på personalfrågorna utifrån rapporter 
under våren och dagens nyhetsmedia.  
Ordförande och Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen godkänner 
föredragningslistan och avslår Anders Anderssons (KD) med fleras förslag 
om tillägg. 
Överläggningar 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Anders Anderssons 
(KD) med fleras förslag eller ordförandes och Karin Helmerssons (C) 
förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandes och Karin 
Helmerssons (C) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för ordförandes och Karin Helmerssons (C) 
förslag röstar ja. 

- Ledamot som röstar för Anders Anderssons (KD) med fleras förslag 
röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Kaj Holst (M)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L) X   

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   
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Peter Wretlund (S) X   

Helen Nilsson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Carl Dahlin (M)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  

Anders Andersson (KD)  X  

Martin Kirchberg (SD)  X  

Bo Karlsson (SD)  X  

Linda Fleetwood (V)   X 

Angelica Katsanidou (S) X   

Resultat 8 6 1 

 
Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandes och Karin Helmerssons (C) 
förslag med resultatet 8 ja, 6 nej och 1 som avstår. 
Reservationer 

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget förslag. 
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§ 113   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Anders Andersson (KD) att tillsammans med 
ordföranden justera mötets protokoll. 
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§ 114   

Läget inför sommaren 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om bemanningen i stort, inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen i Region Kalmar län. Redogörelse sker bland annat 
för arbetade timmar inom verksamhet som pågår dygnet runt. Jämförelse 
sker också med tidigare år.  
 
Särskild statistik visas för vissa yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor 
och undersköterskor. Utifrån statistiken är det ingen minskning i totalt 
arbetade timmar, däremot noteras en minskning för en specifik kompetens 
(sjuksköterskor). 
 
Information ges om bemanningen på länssjukhuset i Kalmar (på 
vårdavdelningar och akuten). Jämförelse sker också med tidigare år (2017-
2021).  
 
Den demografiska utvecklingen är en utmaning, med större ökning av 
personer över 80 år jämfört med andelen personer i yrkesför ålder. För att 
klara den demografiska utmaningen behöver vården ställas om. 
 
Information ges om bemanningen över sommaren generellt. 
Bemanningsläget inför sommaren är en utmaning, och det pågår ett intensivt 
arbete med att lösa sommarbemanningen på länets sjukhus. 
 
Jämfört med sommaren 2021 är det ungefär lika många egna medarbetare 
fördelat över sommaren 2022. Det har varit påtagligt svårare att få tag på 
bolagspersonal, vilket är en utmaning i hela landet just nu. Även regler 
gällande graviditet och covid påverkar bemanningen på ett annat sätt jämfört 
med innan pandemin. 
 
Antal sjuksköterskor har minskat inom dygnet runt verksamhet, generellt 
inom regionens alla verksamheter är det inte lika stor minskning av 
sjuksköterskor. Det finns behov av att se över de roller som finns för att få 
till långsiktig hållbar arbetsmiljö för medarbetarna.  
 
Sommaren 2022 är det cirka 10-15 % färre vårdplatser jämfört med 
föregående sommar. Det kräver därför en större samverkan mellan sjukhusen 
i länet samt med andra regioner och med kommunerna. 
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Föredragning av 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 

6Comfact Signature Referensnummer: 1397869



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-06-15 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 115   

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regeringen har fattat beslut om den nationella trafikslagsövergripande 
planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Det innebär att 
den nuvarande nationella planen för perioden 2018-2029 upphävs. 
Länsplaner (regionala transportplaner) ska nu fastställas utifrån inlämnat 
förslag till regeringen. 
Information ges om viktiga delar i den nya planen. Bland annat noteras 
skrivningar om samordning, samverkan, regional samhällsplanering, 
regional utveckling och regionalt tillväxtarbete. Regionerna framstår som 
viktiga spelare i infrastrukturarbetet. Det framgår också att regeringen är 
kritiska till kostnadsfördyringarna och det riktas specifika åtgärder till 
Trafikverket för arbete med kostnadskontroll. 
Information ges också om olika förändringar i medelstilldelningen, jämfört 
med Trafikverkets förslag, samt vissa ändringar gällande prioriterade 
utredningar. 
--- 
Föredragning av  
Lina Broby, samordnare infrastruktur 
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§ 116   

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuellt inom Region Kalmar läns arbete för Sveriges bästa kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet redovisas, bland annat: 
Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete och gemensam satsning på 
e-hälsa 
Region Kalmar Län och Linnéuniversitetet har kommit överens om att göra 
en gemensam satsning för att utveckla e-hälsoområdet med bas i Kalmar län. 
Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsens på dagens sammanträde. 
 
Syftet med samverkan är: 
- att stärka och utveckla den lokala plattform inom e-hälsa där 

Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län redan verkar tillsammans 
med länets kommuner, eHealth arena och företagsnätverk.  

- att fördjupa samarbetet inom e-hälsa och klinisk informatik genom att 
koppla samman kunskapsområden såsom hälso- och sjukvård, teknik/IT, 
ekonomi/affärsutveckling.  

- att gemensamt stödja strategiska intressen inom e-hälsa i hela länet från 
norr till söder.  

Exempel ges på initiativ inom olika områden som är av intresse för 
samverkan, bland annat utbildning, kompetens, forskning och innovation. 
 
Avsiktsförklaringen utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna mellan 
parterna, med målsättningen att träffa ett bindande avtal om samverkan inom 
e-hälsa för nationell och internationell genomslagskraft. 
 
1177.se/Digitala invånartjänster 
Information ges om antal besök på 1177.se (Kalmar län), under perioden 
januari 2019-maj 2022 samt antal inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se, 
under perioden januari 2018-maj 2022.  
 
Cirka 220 000 personer har invånarkonto och är anslutna till 1177 i länet. 83 
% av dem har invånarkonto med avisering, vid kommunikation med vården. 
Avisering kan ske via e-post (50 % har valt denna möjlighet) och/eller via 
SMS (79 % har valt denna möjlighet). 
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Statistik visas också för digitala vårdmöten i Region Kalmar län. under 
april/maj har Region Kalmar län haft cirka 750-800 digitala vårdmöten per 
månad jämfört med ett par tusen 2021. Under 2021 ökade de digitala 
vårdmötena till följd av pandemin. Trots minskningen under 2022 är det en 
stor ökning av digitala vårdmöten jämfört med 2019 (innan pandemin). 
 
Information ges också om stöd- och behandlingsprogram, med statistik för 
2019-2022. 195 stöd- och behandlingsprogram startade under maj 2022, 
bland annat 34 uppstartade program med sjukskrivningskollen och 33 med 
artrosskolan. 
 
Barn- och ungdomspsykiatri ur ett nationellt perspektiv 
Statistik redovisas för nformation ges om unika patienter i öppenvård per 
10 000 invånare, i åldersgruppen 0-17 år samt andel nybesök av totalt antal 
besök. Jämförelse sker med Region Jönköpings län, Region Östergötland 
samt med riket i sin helhet, under 2019-2021.  
 
De vanligaste diagnoserna inom öppenvården 2021 har varit 
hyperaktivitetsstörning och beteendestörningar, ätstörningar och 
sömnstörningar, ångestsyndrom samt förstämningssyndrom.  
 
Det noteras en högre andel besök i öppenvården, nybesök till barn- och 
ungdomspsykiatrin samt heldygnsvård. Medelvårdtiden i Region Kalmar län 
ligger något under rikssnittet. Personalkostnader per patient ligger i nivå med 
riket. 
 
--- 
Föredragning av 
 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör 
 
Mats Petersson, psykiatridirektör 
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§ 117   

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsplats, och bland annat arbeta 
för hälsofrämjande och jämlika arbetsplatser, utvecklande ledarskap samt att 
behålla och utveckla kompetens.  
I Region Kalmar läns delårsrapport januari-april 2022 beskrivs bland annat 
regionens arbete med strategisk kompetensförsörjning, att utveckla och 
behålla medarbetare, attrahera och rekrytera medarbetare, en god arbetsmiljö 
samt tydligt chefskap och utvecklande ledarskap.  
Information ges om vad som är på gång inom arbetsmiljöområdet, på kort 
och lång sikt (fram till hösten 2022, inom ett år samt mer långsiktigt).  
--- 
Föredragning av 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 118   

God Ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Delårsrapport (uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat) från januari till och med april 2022 har tagits 
fram. Information ges om innehållet i rapporten. 
Det råder stora osäkerheter i de ekonomiska förutsättningarna, till följd av 
bland annat pandemins påverkan men också av Rysslands invasion av 
Ukraina. Det oroliga världsläget påverkar regionen på flera plan, exempelvis 
med stor påverkan på globala råvarupriser, högre bränslekostnader i 
kollektivtrafiken samt hög inflationstakt som orsakar stigande priser. 
Pandemin har under de senaste två åren påverkat Region Kalmar läns 
verksamheter på flera plan. Även om smittspridningen avtagit förekommer 
merkostnader i verksamheten. En del intäkter är inte heller i nivå med hur 
det var innan pandemin (främst trafikintäkterna). 
Skatteunderlaget fortsätter att öka men urholkas av prisökningar. Oron på de 
finansiella marknaderna påverkar resultatutvecklingen främst avseende 
värdering av placerade pensionsmedel.  
Information ges om den ekonomiska helårsprognosen 2022, efter april. 
Prognosen för helåret 2022 beräknas till 0 mnkr. Resultatprognosen enligt 
balanskravet är positiv och uppgår till 248,4 mnkr där orealiserade förluster i 
pensionsmedel ökar resultatet med 248,6 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen 
2022 beräknas till 6,9 %.  
Resultat från förvaltningar och nämnder redovisas. Förvaltningarnas 
budgetunderskott uppgår till 350,6 mnkr, vilket är en förbättring med 15,3 
mnkr mot prognosen i mars. Budgetavvikelsen totalt för helåret beräknas bli 
negativ med -194,9 mnkr, att jämföra mot föregående år som var positiv med 
579,5 mnkr. 
Väsentlig information efter prognostillfället är att i maj har placeringar gjorts 
i räntebärande instrument på 220,0 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till 
detta. Likvida medel efter maj uppgår till 1576 mnkr. 
--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 119  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2021-2023 och 2022-2024 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.  

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 17 maj 2022) redovisas uppdrag från 
regionplanerna 2021-2023 och 2022-2024. 
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:  

• Uppdrag 22/04 Utreda möjligheterna att stärka och utveckla 
skärgårdslivet genom service och tillgänglighet 

Redovisningen av uppdraget är flyttat från den 31 oktober 2022 till den 31 
mars 2023.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 109 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen:  
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”  
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 
2. Uppdragslista daterad den 17 maj 2022 
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§ 120  Ärendenummer RS 2021/1281 

Uppdrag 22/02 - Redovisa en handlingsplan för 
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och könsstympning 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/02 – Redovisa en 
handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och könsstympning med följande ändringar och tillägg i 
handlingsplanen: 
- Sidan 1 (omslagssidan) ska tas bort.  
- Följande läggs till: 

Under ”sträva efter”, sidan 4; ”Aktivt se över arbetsgrupper för att nå en 
så jämn könsfördelning som möjligt”. 
Under ”Region Kalmar bidrar genom att”, sidan 4; ” Ha en plan för att 
alla medarbetare ges en webbaserad grundutbildning i 
jämställdhetsintegrering”. 
Under ”sträva efter”, sidan 5: ”Öka kompetensen kring skolans..”, även 
lägga till orden hedersproblematik och könsstympning. 

Reservation 

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

Bakgrund 
Av regionplan 2022-2024 följer ett uppdrag att redovisa en handlingsplan för 
jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
könsstympning.  
I egenskap av undertecknare av den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-
deklarationen) har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta handlingsplaner 
och program för jämställdhet samt att tillföra de ekonomiska och mänskliga 
resurser som behövs för att genomföra dem.  
Region Kalmar län har tidigare haft tre separata handlingsplaner för våld i 
nära relationer, könsstympning och jämställdhet. I redovisad handlingsplan 
jämställdhet ingår arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 
könsstympning.  
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 110 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/02 – Redovisa en 
handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och könsstympning”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras i 

syfte att arbeta in tydliga åtgärder mot hedersproblematik och 
könsstympning, samt att arbeta in punkterna nedan: 
a) att i delmål 1:6 ändra strävansvärdena till att även inkludera 

synliggörandet av mäns utsatthet för trakasserier, ändra Jämnare 
könsfördelning på ledande positioner till att ge förutsättningar till 
jämnare könsfördelning på ledande positioner, samt att ändra Jämn 
könsfördelning i arbetsgrupper till att ge förutsättningar till jämnare 
könsfördelning i arbetsgrupper. 

b) att i delmål 3:6, under Att sträva efter, stryka Implementera 
normkritisk pedagogik i förskolor och skolor.  

c) att i delmål 4:6 ändra rubriken: Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 
villkor till Kvinnor och män ska kunna ha samma möjligheter att ge 
och få omsorg i hemmet.  

d) att i delmål 6:6, under punkten Att sträva efter, även inkludera att 
förebygga mäns våld mot män, kvinnors våld mot män samt kvinnors 
våld mot kvinnor. 

 
2. Karin Helmersson (C), med instämmande av Malin Sjölander (M), 

Anders Andersson (KD) och Linda Fleetwood (V) föreslår följande 
tillägg och ändringar i handlingsplanen: 

- Ta bort sidan 1 (omslagssidan) för tydligare beskrivning av planen.  
- Lägga till följande: 

Under ”sträva efter”, sidan 4; ”Aktivt se över arbetsgrupper för att nå en 
så jämn könsfördelning som möjligt”. 
Under ”Region Kalmar bidrar genom att”, sidan 4; ”Ha en plan för att 
alla medarbetare ges en webbaserad grundutbildning i 
jämställdhetsintegrering”. 
Under ”sträva efter”, sidan 5: ”Öka kompetensen kring skolans..” Även 
lägga till orden hedersproblematik och könsstympning. 

3. Malin Sjölander (M), med instämmande av Anders Andersson (KD) 
föreslår att regionstyrelsen beslutar att till handlingsplanen bilägga 
dokument med baslinjevärden i de fall det finns mätbara indikatorer, 
samt att regionstyrelsen årligen följer upp dessa indikatorer och vid 
behov reviderar handlingsplanen. 
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4. Om förslaget om återremiss faller föreslår Martin Kirchberg (SD) att 
handlingsplanen omarbetas enligt följande: 

a) att i delmål 1:6 ändra strävansvärdena till att även inkludera 
synliggörandet av mäns utsatthet för trakasserier, ändra Jämnare 
könsfördelning på ledande positioner till att ge förutsättningar till 
jämnare könsfördelning på ledande positioner, samt att ändra Jämn 
könsfördelning i arbetsgrupper till att ge förutsättningar till jämnare 
könsfördelning i arbetsgrupper. 

b) att i delmål 3:6, under Att sträva efter, stryka Implementera 
normkritisk pedagogik i förskolor och skolor.  

c) att i delmål 4:6 ändra rubriken: Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 
villkor till Kvinnor och män ska kunna ha samma möjligheter att ge 
och få omsorg i hemmet.  

d) att i delmål 6:6, under punkten Att sträva efter, även inkludera att 
förebygga mäns våld mot män, kvinnors våld mot män samt kvinnors 
våld mot kvinnor. 
 

5. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen avslår Malin Sjölanders 
(M) och Martin Kirchbergs (SD) förslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag. Ordförande 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå 
Karin Helmerssons (C) förslag om ändringar. Hon finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå 
Martin Kirchbergs (SD) ändringsförslag. Hon finner att regionstyrelsen 
avslår Martin Kirchbergs (SD) förslag. 
Ordförande frågar sedan om regionstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå 
förslaget från Malin Sjölander (M) och Anders Andersson (KD). Hon finner 
att regionstyrelsen avslår Malin Sjölanders (M) och Anders Anderssons 
(KD) förslag. 
Ordförande frågar slutligen om regionstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag i övriga delar. Hon finner att så är fallet. 
Reservationer 

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag 
Protokollsanteckning 

Linda Fleetwood (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”SKR har i uppdrag av sina medlemmar att stödja jämställdhetsintegrering i 
kommuner och regioner. Det är en strategi för att nå jämställdhetsmål genom 
att beakta ett jämställdhetsperspektiv inom ordinarie verksamhet och system 
för ledning och styrning, istället för att driva separata jämställdhetsprojekt. 
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Stödet sker bland annat genom satsningen på 
Modellkommuner/Modellregioner, där deltagarna genom systematiska 
jämförelser utvecklar sin jämställdhetsintegrering. Under 2021-2023 drivs 
satsningen med stöd av regeringen. 

Fyra kommuner har, med hjälp av SKR:s Modellkoncept för jämställdhet, 
skaffat sig rätt förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart 
förbättringsarbete. Utvärderingen visar att Modellkonceptet har gett de 
deltagande kommunerna rätt förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart 
förbättringsarbete. ”Vi tänker på jämställdhetsperspektivet mer än vad vi 
gjort innan. Dessutom har arbetet satt sig i våra strukturer och diskussioner”, 
säger en av deltagarna i rapporten. 

I februari 2023 ges nästa möjlighet för regioner och kommuner som vill delta 
i Modellkonceptet. Anmälan ska ske senast den 3 oktober. 

Vänsterpartiet anser att region Kalmar län bör ha som mål att ansöka för att 
kunna bli modellregion från 2023”. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022 
2. Handlingsplan jämställdhet 
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 
maj 2022, § 85 
 
 
Protokollsutdrag till:  Regional utvecklingsdirektör 
 Hållbarhetschef 
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§ 121  Ärendenummer RS 2021/1292 

Uppdrag 22/13 - Utreda förutsättningarna för att införa 
specialistutbildning för undersköterskor 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 2022/13 - Utreda 
förutsättningarna för att införa specialistutbildning för undersköterskor. 
Som en konsekvens av detta ska slutsatserna från slutredovisningen arbetas 
in i kommande regionplan samt i Riktlinjen för arbetsgivarfinansierad 
utbildning. Personalutskottet får i uppdrag att uppdatera riktlinjen.  

Bakgrund 
Av regionplan 2022–2024 följer ett uppdrag att utreda behov av och 
förutsättningar till specialistutbildning för undersköterskor i verksamheterna.  
En kartläggning visar att behovet av specialistutbildade undersköterskor 
varierar i verksamheterna. Det behov som föreligger finns för närvarande i 
första hand inom somatisk slutenvård. Identifierade områden är 
akutsjukvård, anestesi, operation, geriatrik, barn och ungdomssjukvård.  
Sammanfattningsvis föreslås följande arbetas in i kommande regionplan och 
Riktlinje för arbetsgivarfinansierad utbildning. 

• Upplägget med utbildningsanställningar är väl inarbetat i regionen 
och bör användas i de fall undersköterskor erbjuds 
specialistutbildning med bibehållen lön.  

• Rekommenderad utbildningsform för undersköterskors 
specialistutbildning är YH- utbildning, med 200 YH-poäng, 
motsvarande 1 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en 
Yrkeshögskoleexamen. 

• Verksamhetens analys och behov bör styra vilka inriktningar som är 
aktuella för specialistutbildning med bibehållen lön. För närvarande 
finns behov av specialistutbildade undersköterskor främst inom 
akutsjukvård, anestesi, operation, geriatrik, barn och 
ungdomssjukvård. 

• Riktlinjen för arbetsgivarfinansierad utbildning utvidgas till fler 
yrkesgrupper utifrån verksamhetsnytta, analys och prioriteringar. 

• Fortsatt arbete på regionnivå och verksamhetsnivå för att tydliggöra 
och se över möjlighet till karriärutveckling, löneutveckling och nya 
arbetsuppgifter kopplat till en specialistutbildning. 

• Alla tillsvidareanställda undersköterskor i Region Kalmar län ska ha 
den formella kompetens som krävs för att erhålla den skyddade 
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yrkestiteln undersköterska. I de fall kompetenshöjande insatser 
behöver genomföras under övergångsperioden bör dessa omfattas av 
riktlinjen för arbetsgivarfinansierad utbildning och medarbetaren 
erbjudas utbildning på betald arbetstid.  

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 112 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 2022/13 - Utreda 
förutsättningarna för att införa specialistutbildning för undersköterskor.  
Som en konsekvens av detta ska slutsatserna från slutredovisningen arbetas 
in i kommande regionplan samt i Riktlinjen för arbetsgivarfinansierad 
utbildning. Personalutskottet får i uppdrag att uppdatera riktlinjen”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2022 
2. Slutredovisning - Uppdrag 22/13 - Utreda förutsättningarna för att införa 
specialistutbildning för undersköterskor 
 
Protokollsutdrag till:  HR-direktör 
  Ekonomidirektör 
  Regionstyrelsens personalutskott 
  Regionstab kansli 
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§ 122  Ärendenummer RS 2022/295 

Svar på medborgarförslag om återkoppling om vård 
och bemötande 

Beslut 
Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget om återkoppling av vård och 
bemötande med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att vårdcentraler 
och sjukhus inom Region Kalmar län skickar ut en undersökning till varje 
patient som har sökt vård om bemötande och hjälpen man faktiskt fått av 
läkaren för att se förbättringar. 

Yttrande 
Återkoppling om hur vården fungerar för regionens invånare är en viktig och 
central del av verksamhetsutvecklingen. Region Kalmar län genomför 
regelbundet mätningar som riktar sig till både patienter och invånare.  
Nationella patientenkäten är ett exempel på en sådan undersökning som 
mäter vården ur ett antal olika dimensioner. Ett urval av patienter får svara 
på frågor hur de upplever tillgänglighet, delaktighet, respekt och bemötande, 
emotionellt stöd, kontinuitet samt information och kunskap. Undersökningen 
görs regelbundet inom primärvård, psykiatri och specialiserad vård. 
Resultaten återkopplas systematiskt till verksamheten och utgör en central 
del i verksamhetsutvecklingen.  
Ytterligare en undersökning är Hälso- och sjukvårdsbarometern som mäter 
invånarnas förtroende för vården. I den årliga enkäten får ett urval av 1000 
invånare svara på frågor om tillgänglighet till vård, förtroende för vården, 
och om vården ges på lika villkor. Även denna information återkopplas till 
verksamheten och utgör en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Under 
coronapandemin har exempelvis förtroendet för hälso- och sjukvården i 
region Kalmar län ökat – vilket är en viktig signal från våra invånare.  
Region Kalmar län arbetar också aktivt med att förbättra och utveckla 
mätinstrumenten, till exempel när det gäller enkätfrågor och 
resultatredovisning, men också när det gäller insamling av enkätsvaren. 
Under våren har Region Kalmar län deltagit i en pilotundersökning via 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där enkätsvaren samlas in via 
1177 istället för att samlas in via postal enkät. Genom att göra enkäten mer 
tillgänglig är avsikten att öka svarsfrekvensen ytterligare.  
Slutsatsen är således att Region Kalmar län redan skickar ut enkäter till 
regionens invånare för att fånga olika perspektiv som sedan kan ligga till 
grunden för olika förbättringsarbeten. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionstyrelsen att besvara 
medborgarförslaget med redovisat yttrande.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 113 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget om återkoppling av vård och 
bemötande med redovisat yttrande”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 
2. Medborgarförslag om återkoppling av vård och bemötande  
 
Protokollsutdrag till:  Förslagsställaren  
  Utvecklingsdirektören 
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§ 123  Ärendenummer RS 2022/145 

Yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95), 
Socialdepartementet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över betänkandet En möjlighet till 
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.  

Bakgrund 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning 
att Systembolagets monopol säkras. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning 
ska få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende 
och hantverksmässigt, samt av den som odlar druvor som används för 
vintillverkning. Bedömningen är att en restriktiv form av gårdsförsäljning är 
förenlig med EU:s regler om fri varurörlighet och inte heller försvagar 
detaljhandelsmonopolets ställning. Försäljning ska endast kunna ske i 
begränsad mängd, i samband med studiebesök eller föreläsning och under 
dagtid. Utredningen lämnar även ett alternativt förslag som ytterligare 
begränsar vilka alkoholdrycker som ska få ingå och vilken form av 
tillverkning som ska vara tillåten. Regleringen ska, enligt förslaget, i ett 
första steg gälla i sex år och utvärderas i god tid innan upphävandet. 
Utvärderingen ska sedan ligga till grund för beslut om regleringen ska 
förlängas, göras permanent, ändras eller slopas. 

År 2020 fanns 245 anställda i Kalmar län inom dryckesrelaterade SNI-koder. 
Merparten av dessa var anställda hos Åbro Bryggeri. Därutöver fanns färre 
än 10 anställda inom framställning av öl, cider eller sprit. Totalt redovisas 14 
företag. 
Flertalet av de lokala producenterna i Kalmar län av öl, vin och destillat är 
redan en del av regionens besöksnäring då de ofta även erbjuder produkter i 
form av bryggeribesök, provsmakningar, föreläsningar eller kurser. Samtliga 
aktörer inom länet som Region Kalmar län har diskuterat småskalig 
gårdsförsäljning med är positiva till möjligheten. 

Sammanfattning av förslag till yttrande 
Region Kalmar län är, förutsatt att Systembolagets monopol säkras, positiv 
till utredningens huvudförslag. Bedömningen är att förslaget har utformats 
på ett sätt som motverkar någon större hälsopåverkan på befolkningen.  
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När det gäller maximalt tillåten volym för vin och destillerade drycker skulle 
det möjligen vara att föredra att volymerna harmoniseras med de regler som 
gäller för införsel från icke EU-land. En volymgräns på sex liter öl skulle ge 
en besökare bättre möjlighet att vid ett besök kunna köpa med sig en flaska 
av varje ur bryggeriets sortiment. 
Utredningen har övervägt om det är nödvändigt att ställa krav på att den 
huvudsakliga råvaran ska vara egenodlad. Region Kalmar län stöder 
slutsatsen att det inte finns behov av ett sådant krav.  
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022. 
Nämnden föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande över 
betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
(SOU 2021:95). 
”Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 114 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över betänkandet En möjlighet till 
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet”. 

Överläggning 
1. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 
2. Linda Fleetwood (V) föreslår att Region Kalmar län ändrar sitt remissvar 

för att avslå betänkandets förslag. Yttrandet bör därför förändras och 
kortas ned till att Region Kalmar län avslår utredningens huvudförslag 
om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker. 

3. Martin Kirchberg (SD) föreslår att Region Kalmar läns yttrande 
kompletteras med följande text: 
”Det finns ett alternativ som skulle säkerhetsställa att Systembolagets 
ställning inte rubbas samt garantera följsamhet av EU:s regler, nämligen 
att de svenska småproducenterna blir licensierade ombud för 
Systembolaget. Den nya och expanderande hantverkstradition, som 
avregleringen av monopolet för tillverkning av alkoholhaltiga drycker 
skapat, skulle då kunna växa sig ännu starkare vilket skulle främja 
turism, företagande och arbetstillfällen”. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Linda 
Fleetwoods (V) ändringsförslag, och finner att det avslås. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå Linda Fleetwoods (V) förslag röstar 
ja. 

- Ledamot som röstar för att bifalla Linda Fleetwoods (V) förslag 
röstar nej. 
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Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Kaj Holst (M) X   

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L) X   

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Helen Nilsson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Carl Dahlin (M) X   

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) X   

Anders Andersson (KD)   X 

Martin Kirchberg (SD) X   

Bo Karlsson (SD) X   

Linda Fleetwood (V)  X  

Angelica Katsanidou (S) X   

Resultat  13 1 1 

Regionstyrelsen beslutar att avslå Linda Fleetwoods (V) förslag med 
resultatet 13 ja, 1 nej och 1 som avstår. 
--- 
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen ska bifalla eller avslå Martin 
Kirchbergs (SD) tilläggsförslag, och finner att det avslås. 
Slutligen frågar ordförande om regionstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Johanna Wyckmans (L) förslag. Ordförande finner att så är fallet.  
Protokollsanteckning 

Anders Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Alkohol- och drogmissbruk är ett av samhällets stor sociala problem med 
förutom personliga tragedier också ett stort bekymmer för sjukvården, 
socialtjänst och polisen. Därför har vi som nation valt att ha ett 
försäljningsmonopol för alkoholdrycker vilket syftar till att begränsa och 
skydda framförallt barn och ungdomar men även vuxna från att drabbas av 
överkonsumtion och missbruksbekymmer.  
 
Frågan om gårdsförsäljning har varit föremål för statliga utredningar vid två 
tidigare tillfällen och vid båda dessa blev slutsatsen att ett genomförande 
sannolikt skulle riskera Sveriges undantag från EU-regler och därigenom 
upphäva möjligheten att ha kvar Systembolaget. Nu fäster man 
förhoppningar till att denna utredning har funnit en lösning som innebär att 
Systembolaget monopol säkras även vid en form av gårdsförsäljning. Detta 
kan även jag hoppas på. Men jag tar mig friheten att i denna notering 
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redovisa att jag trots skrivningarna har en hel del tvivel och känner en oro för 
att man riskerar spela bort en viktig del i vår solidariska alkoholpolitik. Det 
är inte försäljningen på gårdarna som oroar mig. Den tror jag inte kommer 
att påverka folkhälsan. Det är inte där man skapar sitt missbruk. Tvärtom 
välkomnar jag alla aktiviteter som kan ge ökad utveckling av svensk 
landsbygd. Men min oro är att denna reform via EU´s regelverk slår undan 
benen för det försäljningsmonopol som trots allt är en viktig skyddsfaktor för 
tiotusentals familjer och enskilda personer i vårt land.  
När vi som region, med ett övergripande ansvar för folkhälsa och sjukvård 
förutom regional utveckling, yttrar oss över en statlig utredning, då hade jag 
önskat att man vågat i yttrandet utveckla de synpunkter och resonemang som 
jag i korthet här beskrivit”.  
 
Anders Andersson (KD) vill få noterat att han hade önskat återremiss, men 
att det inte är möjligt till följd av den korta svarstiden.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 

25 maj 2022, § 87 
3. Sammanfattning av betänkandet En möjlighet till småskalig 

gårdsförsäljning.  
4. Yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning 

av alkoholdrycker (SOU 2021:95), Socialdepartementet 
 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
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§ 124  Ärendenummer RS 2022/495 

Yttrande över Regional Kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över Regional kulturplan 2023-
2025 Jönköpings län.  
Yttrandet överlämnas till Region Jönköpings län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att yttra sig 
över Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 

Yttrande 
Region Kalmar län tillstyrker förslag till Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län då den ligger i linje med det gemensamma arbetet inom 
Regionsamverkan Sydsverige.  
De regionala kulturpolitiska målen i Regional kulturplan 2023-2025 
Jönköpings län stämmer väl överens med deras vision, regionala 
utvecklingsstrategi och nationella kulturpolitiska mål samt övriga adekvata 
lagar och förordningar. Planen visar på kulturens demokratiska grund och 
hur kulturlivets infrastruktur är uppbyggd och kan stärkas. Kulturpolitisk 
organisation, roller och uppdrag tydliggör regionen och kommunernas roller 
och ansvar men också vikten av en ständigt pågående samverkan- och 
samrådsprocess i hela kulturlivet under planperioden. I detta sammanhang 
vill Region Kalmar län poängtera vikten av att regionerna i 
Regionsamverkan Sydsverige aktivt samverkar för att tillsammans utgöra en 
dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. 

Barnrättsperspektiv 
Region Kalmar län ser positivt på att Region Jönköpings län har fokus på att 
barn och ungas delaktighet och inflytande ska stärkas, öka möjligheter att ta 
del av professionell kultur samt öka möjligheten för unga kulturskapare att 
gå från amatör till yrkesutövare. Region Kalmar län ser fram emot att ta del 
av effekten av att permanenta den regionala samordnaren för länets 
kulturskolor.  
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022. 
Nämnden föreslog att regionstyrelsen antar redovisat yttrande över Regional 
kulturplan 2023- 2025 Jönköpings län. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 115 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över Regional kulturplan 2023- 
2025 Jönköpings län.  
Yttrandet överlämnas till Region Jönköpings län”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 
maj 2022, § 86 
3. Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
 
Protokollsutdrag till:  Region Jönköpings län 
 Regional utvecklingsdirektör 
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§ 125  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2023 för regionstyrelsen samt 
regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt 
redovisat förslag.  
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige 2023 enligt följande: 2 mars, 27 april, 2 juni, 28 
september och 22–23 november.  
Regionfullmäktige rekommenderar i övrigt att vardera nämnd och beredning 
att besluta om sin sammanträdesplan enligt redovisat förslag. 

Bakgrund 
Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen upprätta en plan över 
sina sammanträden samt arbetsutskottets, personalutskottets och 
budgetberedningens sammanträden. Regionstyrelsen upprättar därutöver ett 
förslag till plan för regionfullmäktiges, nämndernas och beredningarnas 
sammanträden. Respektive instans beslutar därefter om slutliga 
sammanträdesdatum utifrån förslaget. 
En utgångspunkt för sammanträdesplanen är Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) årsplanering. SKR:s styrelse beslutade om årsplanering för 
2023 vid sitt möte den 20 maj 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 139 den 15 juni 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2023 för regionstyrelsen samt 
regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt 
redovisat förslag.  
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige 2023 enligt följande: 2 mars, 27 april, 2 juni, 28 
september och 22–23 november.  
Regionfullmäktige rekommenderar i övrigt att vardera nämnd och beredning 
att besluta om sin sammanträdesplan enligt redovisat förslag”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2022 
2. Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 126  Ärendenummer RS 2022/604 

Målbild 1177 

Beslut 
Regionstyrelsen ställer sig bakom Ineras förslag på målbild för 1177. 
Beslutet överlämnas till Inera.   

Bakgrund 
1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken med en kännedom på 98 
procent och ett mycket högt förtroende hos allmänheten. 1177 består av flera 
nationella tjänster på webb och telefon, som är viktiga kanaler för 
regionernas kommunikation och erbjudande till invånarna.  
Sedan en tid används varumärket 1177 inte bara på regionernas 
gemensamma tjänster utan också på appar och tjänster som används 
regionalt. Även kommunerna är på väg att successivt börja använda 1177s 
tjänster för sin hälso- och sjukvård. Det finns därför ett behov av en 
långsiktig målbild, i syfte att använda de gemensamma resurserna på ett 
effektivt sätt samt utnyttja regionernas och kommunernas kompetens och 
erfarenheter i utvecklingen av 1177 som ett fortsatt attraktivt och 
sammanhållet erbjudande till invånarna.  
Målbilden har utarbetats av Inera i samverkan med en referensgrupp för 
strategiska frågor kring 1177, bemannad av företrädare för regioner, 
kommuner och SKR. Förankring har gjorts med Ineras strategigrupp för 
strategiska frågor kring 1177, bemannad av ledningspersoner från regioner 
och kommuner samt hälso- och sjukvårddirektörerna och Ineras programråd.  
Målbilden 

• utgår ifrån att regionernas gemensamma varumärke 1177 används på 
både nationella och regionala tjänster 

• kan uppfyllas med gemensamma och regionala tjänster i samverkan 

• ska ligga till grund för årliga handlingsplaner på nationell och 
regional nivå 

• bör brytas ner i delmål som följs upp regelbundet 

• förutsätter inga särskilda teknikval, utan förmågor och effekter kan 
uppnås på flera sätt 

• ställer inga krav på att alla regioner ska hålla samma takt i 
uppfyllandet av målbilden 

• siktar mot 2030 
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Inriktningen är att målbilden ska vara uppfylld år 2030. 
Målbilden ska beslutas av varje region för att slutligen fastställas av Ineras 
styrelse. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 117 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ställer sig bakom Ineras förslag på målbild för 1177. 
Beslutet överlämnas till Inera”.   
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 
2. Målbild för 1177 
 
Protokollsutdrag till: Inera 
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§ 127  Ärendenummer RS 2022/622 

Beslut om förstudie - Kraftförsörjning Oskarshamns 
sjukhus 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende ny fördelningsstation för el inom fastigheten Lasarettet 1 i 
Oskarshamn. 

Bakgrund 
Nuvarande elförsörjningssystem till Oskarshamns sjukhus håller inte de krav 
på redundans och säkerhet som rekommenderas i vägledningen Den Robusta 
Sjukhusbyggnaden.  
För att kvalitetssäkra framtida redundans och säkerhet avseende 
kraftmatning för nya MR-kameror och restaurang samt övriga sjukhusets 
funktioner behöver en förstudie utreda hur framtida elförsörjning utförs på 
ett sätt som följer rekommendationerna i vägledningen.  
En ny fördelningsstation förväntas ge medborgare en säkrare och mer 
tillförlitlig vård, då distributionen av el säkerställs för Oskarshamns sjukhus. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 118 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende ny fördelningsstation för el inom fastigheten Lasarettet 1 i 
Oskarshamn”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2022 
2. Underlag för beslut om förstudie- Ny yttre fördelningsstation (EL) vid 
Oskarshamns sjukhus daterad länssjukhuset i Kalmar och Västerviks 
sjukhus, daterat den 27 april 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regiondirektören 
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§ 128  Ärendenummer RS 2022/623 

Avsiktsförklaring mellan Region Kalmar län och 
Hultsfreds kommun gällande rehabiliteringsbassäng 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring gällande uppförande och 
samnyttjande av rehabiliteringsbassäng i Hultsfred.  
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
Regiondirektören får i uppdrag att teckna slutligt nyttjanderättsavtal.  

Bakgrund 
Hultsfreds kommun har tagit ett inriktningsbeslut gällande om- och 
tillbyggnation av Hagadals simhall i Hultsfred. Simhallen ska bl.a. få en ny 
rehabiliteringsbassäng. Med anledning av det önskar Region Kalmar län 
tillsammans med Hultsfreds kommun utreda om det finns möjlighet till 
samnyttjande av rehabiliteringsbassängen och dess tillhörande faciliteter.  
Det finns stora samhälls- och folkhälsovinster med en simhall där alla 
invånare, utifrån ett folkhälso- och friskvårdsperspektiv, kan känna sig 
välkomna och delaktiga oavsett ålder, kön, etnicitet och fysiska 
förutsättningar och där man kan utföra sin sjukvårdande behandling och 
efterföljande friskvård i samma lokaler och miljöer som övriga medborgare.  
Samverkan avser en rehabiliteringsbassäng med tillhörande utrymmen och 
funktioner såsom omklädningsrum, personalutrymmen, förråd och 
kommunikations-utrymmen. Faciliteterna kunna nyttjas för sjukvårdande 
behandling för såväl rehabiliterings- som habiliteringspatienter.  
Avsikten är att Hultsfreds kommun och Region Kalmar län gemensamt 
upphandlar entreprenaden samt tecknar ett nyttjanderättsavtal för de timmar 
som Regionen avser nyttja bassängen. Färdigställande planeras till årsskiftet 
2023/2024. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 119 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring gällande uppförande och 
samnyttjande av rehabiliteringsbassäng i Hultsfred.  
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
Regiondirektören får i uppdrag att teckna slutligt nyttjanderättsavtal”. 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2022 
2. 220421 Avsiktsförklaring mellan Region Kalmar län och Hultsfreds 

kommun gällande rehabiliteringsbassäng  
3. Funktionsprogram  
4. Utrymmesredovisning 
 
 
Protokollsutdrag till:  Hultsfreds kommun 
  Regionstyrelsens ordförande 
  Regiondirektören 
  Förvaltningschef regionservice 
  Regionstab kansli 
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§ 129  Ärendenummer RS 2022/744 

Verksamhetsberättelse (delår) regionstyrelsen 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner regionstyrelsens verksamhetsberättelse för 
januari till april 2022, inklusive bilagor. 

Bakgrund 
Regionstyrelsens verksamhetsberättelse är en uppföljning av 
regionstyrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat från januari 
till och med april.  
Följande verksamheter är knutna till regionstyrelsen; regionstaben, hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, 
psykiatriförvaltningen, folktandvården, IT-förvaltningen och regionservice. 
Samtliga förvaltningar som är knutna till regionstyrelsen framställer 
verksamhetsberättelser som tillsammans också är en del av regionstyrelsens 
verksamhetsberättelse. Uppföljning av Region Kalmar läns mål framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsberättelser.  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022 
2. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till april 2022, 
inklusive bilagor  
 
Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör 
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§ 130  Ärendenummer RS 2022/744 

Delårsrapport januari-april 2022 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport januari-april 2022 för Region 
Kalmar län.  

Bakgrund 
Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat från januari till och med april samt en prognos 
för helårsutfall 2022. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra 
målområden, Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi. 
Flera av de beslutade måtten i Regionplan 2022–2024 följs upp per halvår 
eller helår. 
Pandemin har under de senaste två åren påverkat Region Kalmar läns 
verksamheter på flera plan. Även om smittspridningen avtagit förekommer 
fortsatt merkostnader i verksamheten med anledning av pandemin och den 
framtida utvecklingen av de pandemirelaterade kostnaderna är mycket svår 
att förutse. Det kvarstår merkostnader kopplade till extra bemanning i vissa 
delar av verksamheten och under inledningen av året har det märkts en högre 
sjukfrånvaro än normalt. En del intäkter har inte kommit tillbaka till samma 
nivåer som innan pandemin. Trafikintäkterna bedöms återgå till en mer 
normal nivå först under 2023, men det är högst osäkert. Under pandemin har 
verksamhet fått stå tillbaka och det uppdämda vårdbehovet kommer att 
påverka regionen under en tid framöver. Det råder dock osäkerhet hur stor 
merkostnad som kommer att uppstå med anledning av detta, eftersom det är 
kopplat till tillgången på rätt kompetens.  
Rysslands invasion av Ukraina påverkar världsekonomin och allt fler 
människor tvingas fly samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av 
kriget börjar bli allt tydligare. Samtliga landets regioner har tillsammans med 
Socialstyrelsen tagit fram en gemensam inriktning om stöd till Ukraina som 
omfattar vårdkapacitet, läkemedel, utrustning och förbrukningsmaterial. 
Kriget får även ekonomiska konsekvenser främst via handel och högre 
globala råvarupriser avseende i första hand olja, gas och vete. Många 
råvarupriser har stigit drastiskt och börserna har fallit och om kriget drar ut 
på tiden kommer ett högre oljepris leda till en högre allmän prisnivå. Med 
anledning av detta påverkas därför helårsprognosen av kostnader för ökad 
beredskap och prisökningar på grund av världsläget främst inom områdena 
för byggnation, energi och livsmedel. Även bränslepriserna har ökat. Oron 
på de finansiella marknaderna kommer även att innebära större svängningar i 
regionens placerade pensionsmedel. 
Med anledning av det läget som världsekonomin befinner sig i och 

35Comfact Signature Referensnummer: 1397869



Region Kalmar län 
Datum 
2022-06-15 

 
 

 

 

kvarvarande effekter av pandemin är helårsprognosen osäker.  
Prognosen för helåret 2022 beräknas till 0 mnkr vilket är 195 mnkr sämre än 
budgeterat resultat. Balanskravsresultatet prognosticeras till 248 mnkr då 
orealiserade förluster i placerade pensionsmedel på 248 mnkr minskar 
resultatet i balanskravsutredningen. Resultatet efter första tertialet uppgår till 
-83 mnkr.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2022 
2. Delårsrapport januari-april 2022 
 
Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör 
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§ 131  Ärendenummer RS 2022/552 

Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar 
kommun 2035-2050 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över granskningsförslag till 
Översiktsplan Kalmar kommun 2035-2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har på nytt getts möjlighet att lämna synpunkter på 
Kalmar kommuns förslag till översiktsplan för Kalmar kommun 2035-2050, 
denna gång i granskningsskedet. Regionstyrelsen lämnade den 8 september 
2021, § 140, ett yttrande på det tidigare samrådsförslaget. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedömer att de i samrådsskedet framförda synpunkterna 
har beaktats av Kalmar kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare att 
framföra. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden den 25 maj och 
kollektivtrafiknämnden den 30 maj 2022. Nämnderna föreslog 
regionstyrelsen att anta redovisat yttrande över granskningsförslag till 
Översiktsplan Kalmar kommun 2035-2050. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 122 den 31 maj 2022följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över granskningsförslag till 
Översiktsplan Kalmar kommun 2035-2050. 
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun”. 

Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår följande: 

- att regionen i sitt yttrande förordar att förnybart byts ut till fossilfritt  
- att regionen i sitt yttrande förordar att texten ”skulle det bli aktuellt att 
pröva etablering av kärnkraft i Kalmar kommun så kommer kommunen 
att motsätta sig detta.” tas bort  
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- att regionens yttrande kompletteras med att Region Kalmar län anser att 
Kalmar kommun bör vara ytterst restriktiv med att ge tillstånd för vidare 
utbyggnad av vindkraft 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) ändringsförslag, och finner att det avslås. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen kan besluta i enlighet med 
Karin Helmerssons (C) förslag, och finner det så. 
Protokollsanteckning 

Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi är kritiska till att Kalmar kommun vill markera mot den fossilfria energi 
som kärnkraften utgör”. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 
maj 2022, § 88 
3. Underrättelse om granskning förslag till ny översiktsplan för Kalmar 
kommun 2035-2050 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar kommun 
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§ 132  Ärendenummer RS 2022/699 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna - 
Basgranskning av regionstyrelsen 2021 

Beslut 
1. Regionstyrelsen noterar basgranskning av regionstyrelsen 2021. 
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 

beslut på regionstyrelsens möte den 31 oktober 2022. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört basgranskning av regionstyrelsen för 
2021. 
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits, 
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Anstånd med svaret har lämnats till den 31 oktober 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 123 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar basgranskning av regionstyrelsen 2021. 
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför beslut 
på regionstyrelsens möte den 31 oktober 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 
2. Missivbrev – Basgranskning av regionstyrelsen 2021 
3. Rapport över basgranskning 2021 – Regionstyrelsen 
4. Appendix till basgranskning 2021 – Sammanställning uppföljning av 

rekommendationer 
5. Beslut från regionrevisorerna § 52 den 6 april 2022 – Basgranskning 

2021 
 
Protokollsutdrag till:   Revisionskontoret 
 Regiondirektören 
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§ 133  Ärendenummer RS 2022/704 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna - 
Granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar 
län 

Beslut 
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av sjukvårdsrådgivningen 

i Region Kalmar län 2021. 
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och 

återrapportering till regionstyrelsen senast den 31 oktober 2022.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit granska sjukvårdsrådgivningen i Region 
Kalmar län 2021. 
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits, 
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Anstånd med svaret har lämnats till den 31 oktober 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 124 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av sjukvårdsrådgivningen i 
Region Kalmar län 2021. 
Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och 
återrapportering till regionstyrelsen senast den 31 oktober 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2022 
2. Missivbrev – Granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län 

2021 
3. Granskningsrapport sjukvårdsrådgivning, EY 
4. Beslut  - granskning av sjukvårdsrådgivningen 
 
Protokollsutdrag till:   Revisionskontoret   
 Regiondirektören 
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§ 134  Ärendenummer RS 2022/704 

Anmälan av granskning från Regionrevisorerna – 
Granskning av årsredovisning 2021 i Region Kalmar län 

Beslut 
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av årsredovisningen 2021 

i Region Kalmar län. 
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och 

återrapportering till regionstyrelsen senast den 31 oktober 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit granska årsredovisningen 2021 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. Anstånd med svaret har lämnats till den 31 oktober 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 125 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av årsredovisningen 2021 i 
Region Kalmar län. 
Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och 
återrapportering till regionstyrelsen senast den 31 oktober 2021”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2022 
2. Missivbrev – Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar län 
3. Granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 i Region 

Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till:              Revisionskontoret 
  
 Regiondirektören  
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§ 135  Ärendenummer RS 2022/713 

Delegering till regionstyrelsens presidium gällande 
yttrande över promemorian Stöd till produktion av 
audiovisuella verk 

Beslut 
Regionstyrelsen delegerar åt regionstyrelsens presidium att yttra sig över 
promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk.  
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet senast den 8 augusti 2022. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att senast den 8 augusti 2022 inkomma 
med synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian med rubrik Stöd 
till produktion av audiovisuella verk. 
Regionstyrelsens tidplan för sammanträden medger inget ordinarie 
sammanträde innan den 8 augusti för att bereda remissvaret. Regionstyrelsen 
föreslår därför att remissen besvaras av regionstyrelsens presidium senast 
den 8 augusti. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 126 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen delegerar åt regionstyrelsens presidium att yttra sig över 
promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk.  
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet senast den 8 augusti 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022 
2. Kulturdepartementets promemoria daterad 9 maj 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens presidium 
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§ 136  Ärendenummer RS 2022/728 

Avsiktsförklaring mellan Region Kalmar län och 
Linnéuniversitetet om fördjupat samarbete och 
gemensam satsning inom e-hälsa 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen om fördjupat samarbete och 
gemensam satsning på e-hälsa.  
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i ordinarie budget- och 
planprocess. 

Bakgrund 
Region Kalmar Län och Linnéuniversitetet har kommit överens om att verka 
för en gemensam satsning för att utveckla e-hälsoområdet med bas i Kalmar 
län. Den gemensamma satsningen innebär en fördjupning av parternas redan 
etablerade samverkan på sätt som skapar förutsättningar för ett dynamiskt 
utbyte mellan Lnu och RKL med ambitionen att stärka flera områden på Lnu 
inom e-hälsa samt att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både 
stad och landsbygd. Parternas samarbeten inom eHälsoinstitutet och eHealth 
Arena kommer att ingå i satsningen.  

Syftet med samverkan är att:  
- stärka och utveckla den lokala plattform inom e-hälsa där Lnu och RKL 
redan verkar tillsammans med länets kommuner, eHealth arena och 
företagsnätverk. 
 - fördjupa samarbetet inom e-hälsa och klinisk informatik genom att koppla 
samman kunskapsområden såsom hälso- och sjukvård, teknik/IT, 
ekonomi/affärsutveckling.  
- att gemensamt stödja strategiska intressen inom e-hälsa i hela länet från 
norr till söder.  

Satsningen har tre huvudsakliga inriktningar, hälsa/klinisk tillämpning, 
teknik/IT respektive affärsutveckling/tillväxt, och kommer att omfatta 
utbildning, forskning, innovation, kompetens- och verksamhetsutveckling. 
Ambitionen med satsningen är även att utveckla samverkan med näringsliv 
och verka för ökad tillgänglighet för regional tillväxt. Parternas intention är 
att fler aktörer bjuds in att delta i samarbetet och därigenom bidrar till 
kompetensutvecklingen och samverkan inom e-hälsa. Den gemensamma 
satsningen med Region Kalmar län och Linnéuniversitetet omfattar minst 
400 miljoner kronor på 10 år. Region Kalmar län bidrar med 200 miljoner 
som växlar upp universitetets 200 miljoner. Avsiktsförklaring utgör grunden 
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för de fortsatta förhandlingarna mellan Parterna, med målsättningen att träffa 
ett bindande avtal om samverkan inom e-hälsa för nationell och 
internationell genomslagskraft. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 127 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen om fördjupat samarbete och 
gemensam satsning på e-hälsa.  
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i ordinarie budget- och 
planprocess”. 

Överläggning 
Martin Kirchberg (SD) föreslår att ärendet återremitteras i syfte att 
komplettera handlingarna med ett kostnadsunderlag. 
 
Mattias Adolfson (S) och Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen 
ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon 
finner att det ska avgöras vid mötet. 
 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen kan besluta enligt Mattias 
Adolfsons (S) och Karin Helmerssons (C) förslag, och finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 
2. Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete och gemensam satsning på e-

hälsa 
 
Protokollsutdrag till:  Linnéuniversitetet 
  Regionstyrelsens ordförande 
  Regiondirektören 
  Ekonomidirektören  
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§ 137  Ärendenummer RS 2021/746 

Förordnande som smittskyddsläkare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till tillförordnad smittskyddsläkare till 
och med den 31 augusti 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. Staffan Sylvan har tidigare varit tillförordnad 
smittskyddsläkare. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 128 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till tillförordnad smittskyddsläkare till 
och med den 31 augusti 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022 
 
Protokollsutdrag till: Smittskyddsläkaren  
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§ 138  Ärendenummer RS 2022/663 

Val av ersättare i funktionshinderrådet 

Beslut 
Regionstyrelsen entledigar Mathias Karlsson (L) från uppdraget som 
ersättare i funktionshinderrådet. 
Regionstyrelsen utser Jennie Uller (L) till ny ersättare i funktionshinderrådet. 
Uppdraget gäller för perioden 16 juni 2022 – 31 december 2022. 

Bakgrund 
Mathias Karlsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Funktionshinderrådet. 
Regionstyrelsen utser Jennie Uller (L) till ny ersättare i funktionshinderrådet. 
Uppdraget gäller för perioden 16 juni 2022 – 31 december 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 129 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen entledigar Mathias Karlsson (L) från uppdraget som 
ersättare i funktionshinderrådet. 
Regionstyrelsen utser Jennie Uller (L) till ny ersättare i funktionshinderrådet. 
Uppdraget gäller för perioden 16 juni 2022 – 31 december 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handling 
Avsägelse för Mathias Karlsson (L) från uppdrag som ersättare i 
funktionshinderrådet 
 
Protokollsutdrag till: Mathias Karlsson (L) 
 Jennie Uller (L) 
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§ 139  Ärendenummer RS 2022/784 

Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett 
ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp, polio och kikhosta, Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna och omgående tillämpa 
rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och 
kikhosta.  
Som en följd av detta får regiondirektören i uppdrag att inarbeta 
rekommendationen i de aktuella styrande dokumenten som rör avgifter.    

Bakgrund 
Situationen i Ukraina  

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i 
Ukraina för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige. 
Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det skulle kunna finnas luckor i 
vaccinationstäckningen för skyddet av mässling. Därför rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten regionerna att erbjuda vaccination mot mässling, röda 
hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta och att detta bör prioriteras 
oavsett ålder.  
Smittskyddslagen  

Utgångspunkten i smittskyddslagen är att kommuner och regioner är 
skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar 
enligt nationella vaccinationsprogram i syfte att förhindra spridning av dessa 
sjukdomar i befolkningen. Programmen utgörs dels av allmänna 
vaccinationsprogram, dels av särskilda vaccinationsprogram för personer 
som ingår i riskgrupper. Det finns idag ett allmänt vaccinationsprogram – det 
allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
Vissa har tolkat detta som att det nationella vaccinationsprogrammet endast 
är till för barn och att det därför skulle vara möjligt att ta betalt av vuxna som 
vaccineras med vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. 
SKR gör dock tolkningen att inte kostnadsfriheten styrs av underrubriken 
”Allmänt vaccinationsprogram för barn” utan av syftet enligt 
smittskyddslagen med de nationella programmen som är att förhindra 
spridning av aktuella sjukdomar i befolkningen och att detta åstadkoms 
genom vaccinationsprogrammet som börjar med barnen. En tolkning av 
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smittskyddslagen är således att alla vaccin i nationella vaccinationsprogram 
skulle kunna vara kostnadsfria för vuxna om regionen inte beslutat att de ska 
ta ut en avgift för dem.  
Vaccination utan avgift för den enskilde  

Enligt SKR ska inte någon enskild oavsett ålder av ekonomiska skäl avstå 
från erbjudandet om vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta.  
Därför rekommenderar SKR regioner att erbjuda vaccination kostnadsfritt 
för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt 
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. 
Beslutet omfattar därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på 
samma sätt som asylsökande.  
Ett ytterligare motiv till att införa generell avgiftsfrihet i hela landet är att det 
minskar den administrativa bördan för regionerna. Ytterligare ett skäl för 
kostnadsfrihet är att det inte går att utesluta att vaccinationstäckningen skulle 
riskera att bli lägre om ett kostnadskrav infördes. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 140 den 15 juni 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen beslutar att godkänna och omgående tillämpa 
rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och 
kikhosta.  
Som en följd av detta får regiondirektören i uppdrag att inarbeta 
rekommendationen i de aktuella styrande dokumenten som rör avgifter”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1.Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2022 
2. Meddelande från styrelsen för SKR- Rekommendation om kostnadsfrihet 
för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt 
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta 
 
Protokollsutdrag till:  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
  Regiondirektören 
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§ 140  Ärendenummer RS 2021/794 

Svar på medborgarförslag om parkeringsbiljett vid 
sjukhusbesök 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om 
parkeringsbiljett vid sjukhusbesök. 
Reservationer 

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

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att en 
parkeringsbiljett ska tryckas längst ned på kallelsen till besöket, där det nu 
finns en talong som kan användas som biljett i länstrafiken. 
Yttrande 
Antalet parkeringsplatser vid Region Kalmar läns tre sjukhus är begränsat 
och antalet besökande varje dag är stort. För att reglera tillgången till 
parkeringsplatserna är parkeringstiden begränsad och en parkeringsavgift tas 
ut. 
Bedömningen är att möjligheten att reglera tillgängligheten till 
parkeringsplatserna minskar i enlighet med medborgarförslaget. Vid gratis 
parkering finns risk att parkeringstiden ökar och begränsning av 
parkeringstiden genom kallelsen på talong är svår att praktiskt genomföra. 
De externa intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka kostnader för 
parkeringsbevakning, skyltning, markunderhåll, tillsyn och skötsel samt 
snöröjning av regionens parkeringsplatser. Införande av gratis 
parkeringsbiljetter i enlighet med förslaget medför utebliven finansiering av 
regionens parkeringar. 
Mot bakgrund av regleringen av tillgång till parkering och finansiering av 
kostnader för sjukhusens parkeringsplatser föreslås regionfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 130 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår medborgarförslaget 
om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök”. 
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Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Bo Karlsson (SD) med instämmande av Carl Dahlin (M) och Chatrine 

Pålsson Ahlgren (KD) föreslår att regionfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar i enlighet med Karin 
Helmerssons (C) förslag eller Bo Karlssons (SD), Carl Dahlins (M) och 
Chatrine Pålsson Ahlgrens (KD) förslag. Ordförande finner att 
regionstyrelsen beslutar i enlighet med Karin Helmerssons (C) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar enligt Karin Helmerssons (C) förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar enligt Bo Karlssons (SD), Carl Dahlins (M) och 

Chatrine Pålsson Ahlgrens (KD) förslag röstar nej. 
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Kaj Holst (M)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L) X   

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Helen Nilsson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Carl Dahlin (M)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  

Anders Andersson (KD)  X  

Martin Kirchberg (SD)  X  

Bo Karlsson (SD)  X  

Linda Fleetwood (V) X   

Angelica Katsanidou) X   

Resultat 9 6  

Regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag med resultatet 
9 ja, 6 nej. 
Reservationer  

Samtliga ledamöter från SD, M och KD reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2022 
2. Medborgarförslag - Parkeringsbiljett vid sjukhusbesök 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 141  Ärendenummer RS 2022/347 

Svar på motion om utbildning till förtroendevalda och 
medarbetare gällande extraordinära händelser 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
utbildning till förtroendevalda och medarbetare gällande extraordinära 
händelser med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Kaj Holst och Monica Ljungdahl (M) har lämnat in en motion gällande 
utbildning av förtroendevalda i extraordinära händelser. Lagen om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (Svensk författningssamling 2006:544), 2 kap 
beskriver detta. Enligt 8§ ska kommuner och regioner ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning som behövs för att 
de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelse i fredstid.  

Yttrande 
Krisledningsnämnden ska utgöra regionens normativa ledning, det vill säga 
tolka regionens roll vid extraordinär händelse och stödja regionens 
sjukvårdsledning på regional nivå genom att fatta de beslut som krävs med 
anledningen av händelsens art och omfattning. En dragning om regionens 
krisorganisation gjordes i regionstyrelsens arbetsutskott (AU), tillika 
krisledningsnämnd, den 3 december 2018. Delar av krisledningsnämnden 
deltog även i totalförsvarsövningens första del som genomfördes under 
hösten 2019. Den planerade totalförsvarsövningen 2020 ställdes in av 
Försvarsmakten på grund av pandemin. Under pandemin aktiverades 
krisledningsnämnden under en period. Det har inte funnits möjlighet för 
utbildning eller övning under pandemin för regionens förtroendevalda och 
anställda. 
Under nästa mandatperiod kommer en information kring rutiner samt enklare 
övning att genomföras för krisledningsnämnd. Det som kan övas är 
processen för inringning, samling och beslut. För våra medarbetare i regional 
särskild sjukvårdsledning planeras en övning till hösten 2022. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvarar 
motionen med redovisat yttrande.  
  

52Comfact Signature Referensnummer: 1397869



Region Kalmar län 
Datum 
2022-06-15 

 
 

 

 

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 131 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen:  
”Regionfullmäktige besvarar motionen om utbildning till förtroendevalda 
och medarbetare gällande extraordinära händelser med redovisat yttrande”. 

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

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 
2. Motion - Inför och genomför lagstadgad utbildning, ställd av Kaj Holst 

och Monica Ljungdahl (M). 
3. Instruktion för krisledningsnämnd  
 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 142  Ärendenummer RS 2022/719 

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2020-2023 
- förlängning 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige förlänger 
handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 2020-2022 att gälla till och 
med utgången av 2023.  

Bakgrund 
Beslut om Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län antogs 
av regionfullmäktige den 2 april 2020. 
Aktiviteter har genomförts i samverkan med olika aktörer som länets 
kommuner inom yrkesutbildning och arbetsmarknad, inom 
yrkeshögskoleutbildningar, med Arbetsförmedlingen samt regionala, 
mellanregionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning.  
Redogörelse för insatsernas arbetsgång framgår av bilagan. 
För att kunna genomföra ett grundligt dialog- och förankringsarbete med 
kommuner, myndigheter och andra aktörer i framtagandet av nytt 
Handlingsprogram för Kompetensförsörjning föreslås förlängning av 
nuvarande program till och med 2023. Dessutom föreslås att kommande 
program gäller för fyra år, 2024-2027, för att få längre tid att genomföra 
programmet.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 133 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige förlänger handlingsprogrammet för  
kompetensförsörjning 2020-2022 att gälla till och med  
utgången av 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2022 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 

25 maj 2022, § 83  
3. Handlingsprogrammets aktivitetslista med markeringar om status, samt 

förklaringar och åtgärd/hantering vid avvikelser 
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4. Plan för framtagning av Handlingsplan för Kompetensförsörjning 2024-
2027 

 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 143  Ärendenummer RS 2022/742 

Förnyelse av borgensåtagande för AB Transitio 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att: 
1. Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län, 232100-0073, går i 

borgen såsom för egen skuld för AB Transitio, 556033-1984, upp till ett 
totalt högsta belopp om 19.350.000 kronor, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader avseende refinansiering av Itino högvärdeskomponenter, 
Itino reservfordon och OTU Contessa högvärdeskomponenter. 

2. Regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou och regiondirektör Ingeborg Eriksson att 
underteckna borgensförbindelsen. 

Bakgrund 
Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Itino högvärdeskomponenter 
med AB Svensk Exportkredit där Region Kalmar län borgade för sin relativa 
andel då uppgående till 32,3 miljoner kronor. 
Kommande höst löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att 
refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande 
restskuld där Kalmars andel nu är drygt 19,3 miljoner kronor.  
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB 
Transitio. Lån beräknas lyftas under hösten 2022 så snart berörda regioner 
fattat borgensbeslut. Justeringar av nuvarande fordonshyra kan bli aktuell i 
samband med upptagande av nya lån. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 135 den 31 maj 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län, 232100-0073, går i 
borgen såsom för egen skuld för AB Transitio, 556033-1984, upp till ett 
totalt högsta belopp om 19.350.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader avseende refinansiering av Itino högvärdeskomponenter, Itino 
reservfordon och OTU Contessa högvärdeskomponenter. 
 
Regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou och regiondirektör Ingeborg Eriksson att underteckna  
borgensförbindelsen”. 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022 
2. Underskriven proprieborgen 2017-08-23 av Landstinget i Kalmar län 
3. Protokollsutdrag § 67 diarienummer 170249 från Landstingsfullmäktige i 

Landstinget i Kalmar län, 2017-05-31 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 144   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen: 

- Yttrande över Granskning av ny detaljplan för Askkakan 3, Lindsdals 
centrum, Kalmar kommun (RS 2022/573) 

- Yttrande över Förstudie om programmet sjukvårdens säkerhet i kris 
och beredskap (SSIK-programmet), Socialstyrelsen (RS 2022/644) 

- Remiss - Förslag till sammansättning av övervakningskommitté för 
havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027, 
Näringsdepartementet (RS 2022/660) 
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§ 145   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till regionstyrelsen: 

- Yttrande över Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 
med tillhörande delplaner (RS 2022/203)  

- Remiss - Målnivåer för nationella riktlinjer för psoriasis, 
Socialstyrelsen (RS 2022/479)  

- Utlysning av Statsbidrag till regioner för 2022 för att utöka antalet 
vårdplatser, Socialstyrelsen (RS 2021/1308) 

- Barnombudsmannens årsrapport 2022 (RS 2022/520)  
- Protokoll – Regionstyrelsen presidium 2022 (RS 2022/40) 
- Protokoll – Beredningen för hälso- och sjukvård 2022 (RS 2022/47) 
- Protokoll – Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 2022 (RS 

2022/46) 
- Protokoll – Beredningen för invånarfrågor 2022 (RS 2022/48)  
- Regeringsbeslut - Uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen, 
Socialdepartementet (RS 2022/645) 

- Utlysning av statsbidrag till regioner och kommuner 2022 med 
anledning av covid-19, coronavirus (RS 2022/29) 

- Protokollsutdrag från regionstyrelsen Blekinge gällande 
årsredovisning 2021 för Regionsamverkan Sydsverige 2022 (RS 
2022/168)  

- Protokoll - Regionstyrelsen plan- och budgetberedning 2022 (RS 
2022/39) 

- Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Trafikanalys, Infrastrukturdepartementet (RS 2021/1308) 

- Basgranskning av Kollektivtrafiknämnden 2021, Regionrevisorerna 
RS (2022/701) 

- Basgranskning av Regionala Utvecklingsnämnden 2021, 
Regionrevisorerna (RS 2022/703)  

- Regionsamverkan Sydsverige 2022 (RS 2022/168)  
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- Protokoll från Funktionshinderrådets sammanträde den 5 maj 2022 
(RS 2022/49) 

- Ekonomiska uppföljningar, månads- och delårsrapporter för Region 
Kalmar län 2022 (RS 2021/1315)  

- AB Transitio 2022 (RS 2022/209)  
- Protokoll – Regionstyrelsen personalutskott 2022 (RS 2022/41) 
- Protokoll - Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 13 maj 

2022 (RS 2022/50)  
- Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022 RS 2022/4  

Öresundståg AB 2022 (RS 2022/785)  
- Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden 25 maj 2022 (RS 

2022/214)  
- Skrivelse om förslag på handlingsplan gällande personalsituationen 

på länets tre sjukhus (RS 2022/855) 
- Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2022 
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