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§ 233   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för mötet. 
 

2Comfact Signature Referensnummer: 1518048



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-12-13 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 234   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Martin Kirchberg (SD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 235  Ärendenummer RS 2022/268 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
E-Health Arena 
E-health Arena är en satsning som syftar till bidra till ökad konkurrenskraft i 
länets näringsliv med en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt 
att öka användandet av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för  att 
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. 
Under de tre första åren drevs e-Health Arena som projektform med Kalmar 
Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. 
Efter den treåriga projekttiden drivs nu e-Health Arena av Region Kalmar 
län och Linnéuniversitetet i nära samarbete med länets kommuner och 
näringsliv. Information ges om e-hälsosatsningens tre första år samt nästa fas 
i satsningen. 
Aktualisering av trafikförsörjningsprogram 
I Region Kalmar läns uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet ingår 
att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den 
regionala kollektivtrafiken. En aktualisering av programmet ska göras minst 
en gång varje mandatperiod.  
Aktualisering av trafikförsörjningsprogrammet har nu inletts. I det nu 
gällande trafikförsörjningsprogrammet som beslutades av regionfullmäktige 
i april 2021 reviderades fem av sju mål. De två målen om nåbarhet (trafiken) 
och ekonomi reviderades inte vid det tillfället, varför fokus på arbetet denna 
gång föreslås ligga på dessa båda mål.  
Information ges om process och tidplan för arbetet med att aktualisera 
trafikförsörjningsprogrammet. Arbetet genomförs i nära dialog med bland 
andra länets kommuner.  
--- 
Föredragande 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik 
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§ 236  Ärendenummer RS 2022/269 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Trycksår samt tjock- och ändtarmsscreening  
I september genomfördes den nationella mätningen av inneliggande patienter 
med trycksår. Resultat visar att antalet patienter som fått trycksår under 
sjukhusvistelsen fortsätter att ligga på en stabilt låg nivå. När det gäller 
Region Kalmar läns resultat för trycksår som uppkommit på sjukhus var 
siffran 3,2 % i jämförelse med resultat för riket som var på 10 %. 
 
Under hösten startade Region Kalmar län provtagning för att tidigt upptäcka 
och förebygga tjock- och ändtarmscancer. Brev skickas med en instruktion, 
provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in för 
analys. Först ut för provtagning är 60-åringar och 62-åringar. Nästa år 
tillkommer ytterligare två åldersgrupper.  
 
Diabetesbarometern och kvalitetsarbeten 
För första gången har det tagits fram en diabetesbarometer med mätning av 
hur personer med diabetes upplever diabetesvården samt hur 
behandlingsresultaten ser ut i olika regioner på centrala områden i 
diabetesvården. Region Kalmar län hamnar på en fjärde plats i mätningen. 
Information ges om kvalitetsdialoger inom ramen för hälsoval, där enheter 
inom hälsoval redovisar arbeten som gjorts för att förbättra den medicinska 
kvaliteten inom området diabetes. 
 
Suicidprevention 
Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av 
dessa var 873 män och 353 kvinnor, 11 stycken var barn under 15 år. I 
ytterligare 279 registrerade fall fanns misstanke om suicid. I Kalmar län dog 
46 personer i suicid 2021. Det innebär nästan en person per vecka.  
 
Information ges om förebyggande insatser på olika nivåer, riskgrupper och 
riskfaktorer samt nationellt och regionalt handlingsprogram för 
suicidprevention. Det regionala handlingsprogrammet för suicidprevention i 
Kalmar län går ut 2022. Det nya handlingsprogrammet för 2023-2025 är ute 
på remiss, beslut ska tas av Länsgemensam ledning i maj. 
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Information ges om digital säkerhetsplan som har tagits fram i samarbete 
med Suicide zero, genom en app som heter Min livlina. 
 
1177.se och invånartjänster 
Antal besök på 1177.se, ärenden i e-tjänsterna samt digitala vårdmöten 
(Kalmar län) redovisas. Information ges också om stöd och behandling på 
1177.se.  
 
Antal invånarkonton i Kalmar län är just nu 218 859 stycken. En minskning i 
antal konton har skett efter att Inera gjort en rensning av konton för personer 
som avlidit. Från sommaren 2022 kommer automatisk rensning av konton 
för avlidna invånare att göras. Tidigare har detta gjorts manuellt.  
 
--- 
 
Föredragande  
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör 
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§ 237  Ärendenummer RS 2022/271 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om arbetsmiljöansvar för förtroendevalda samt hur 
arbetsmiljöområdet styrs. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som 
gäller för miljön på arbetet, men även andra lagar spelar in på 
arbetsmiljöområdet. 
Vidare ges information om följande områden inom arbetsmiljö: hot och våld, 
friska arbetsplatser, företagshälsovård, arbetsanpassning, sjukfrånvaro, 
fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Bild visas också på i vilka led arbetsmiljöuppgifter är 
fördelade. Högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret, men det 
finns ansvar på alla nivåer som visas på bilden.  
Årshjul visas för systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram broschyrerna 
Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar samt Så klarar du arbetsmiljöansvaret. 
Broschyrerna finns på SKR:s hemsida. 
--- 
Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
 

7Comfact Signature Referensnummer: 1518048



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-12-13 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 238  Ärendenummer RS 2022/272 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om uppföljningsrapporten efter oktober med prognos för 
2022, som innehåller Region Kalmar läns ekonomiska resultat från januari 
till oktober 2022 tillsammans med en helårsprognos. Även om en viss 
återhämtning i världsekonomin märks i år, dämpas BNP-tillväxten i Sverige 
till följd av situationen i omvärlden. Det oroliga världsläget påverkar 
regionen på flera plan. 
 
Det finns fortfarande en smittspridning av covid-19 i samhället, en del 
intäkter är ännu inte i nivå med hur det var innan pandemin. Vissa 
merkostnader kvarstår. Det är även fortsatt uppdrag avseende vaccinationer. 
 
Årets resultat i helårsprognosen beräknas till 0 miljoner kronor. 
Resultatprognosen enligt balanskravet är positiv och uppgår till 372,4 
miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen 2022 beräknas till 6,9 %. Till 
följd av negativt finansnetto finns inte utrymme för kostnadsökningar om 
resultatmålet ska nås. Information ges också om övrig bokslutsinformation.  
Med anledning av det nuvarande läget och en del kvarvarande effekter av 
pandemin är helårsprognosen fortfarande osäker. 
 
Av regeringens presentation av budgetpropositionen 2023 noteras bland annat 
hög inflation och svag tillväxt, samt att svensk ekonomi väntas befinna sig i 
lågkonjunktur 2023. Det är försämrade prognoser sedan augusti och stor 
osäkerhet kring utvecklingen. 
 
--- 
 
Föredragande 
 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 239  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 11 november 2022) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2021-2023, 2022-2024 och 2023-2025. 
---  
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 229 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen:  
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”  
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 229 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2022  
3. Uppdragslista daterad den 11 november 2022 
 
Protokollsutdrag till: regionstab Kansli 
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§ 240  Ärendenummer RS 2020/1265 

Utredningsuppdrag 21/01 - Redovisa en plan för en 
robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad 
kapacitet i vården 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/01 - Redovisa 
en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården. 
Planen ska kontinuerligt följas upp i beredningen för hållbarhet och 
folkhälsa.  

Bakgrund 
I enlighet med Regionplan 2021–2023 ska en plan ska tas fram för en robust 
materialförsörjning som bygger på cirkularitet med syfte att minska 
sårbarheten i händelse av kris. Alla regioner ska genomföra de förberedelser 
som behövs för att verksamheten ska fungera vid särskilda eller 
extraordinära händelser, vid störning i samhället och vid höjd beredskap. 
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även 
vid omfattande och oväntade händelser. Att övergå från engångs till 
flergångsartiklar är en komplex fråga som involverar flera verksamheter, den 
interna logistiken, steriliseringsutrustning, ekonomi, personella resurser, 
lagringsutrymme m.m. 
Robusthet och miljöaspekter går ofta hand i hand. Även kvalitet som en 
aspekt som är oerhört viktig kopplat till inköp för att de instrument som 
handlas upp är patientsäkra. Om man ändå måste prioritera de olika 
perspektiven så kommer självklart kvalitetsperspektivet och 
patientsäkerheten först. Den är lika viktig i vardag som i kris. 
Regionstyrelsen har beslutat att 1,2 miljoner av Klimatkompensationen ska 
avsättas för projektet under 2021.  

Slutredovisning 
Utredningsuppdraget avgränsades till att omfatta ett antal utvalda 
operationsinstrument för att kartlägga och förstå komplexiteten kring 
övergång från engångs till flergångsinstrument. Arbetet har omfattat såväl 
upphandling, inköp, vårdverksamheter och sterilcentralerna. Urval av 
produkter till uppdraget har baserats på verksamheternas behov, vilka 
instrument som är kritiska och samtidigt har ett brett användningsområde. 
Fokus har därför legat på sax, peang, pincett och nålförare. Ett nytt ramavtal 
har tecknats och under 2022 har cirka 2 200 instrument handlats in till länets 
tre sterilcentraler i syfte att stärka upp de basinstrument i flergångsutförande 
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som kan användas på bred front inom hälso- och sjukvården. Inköpet 
beräknas bidra till en klimatbesparing om cirka 1 300 ton CO2-ekv under 
produkternas livstid jämfört om vi hade köpt engångsartiklar för att motsvara 
antalet användningar.  
Under 2022 har ytterligare 500 000 kr avsatts av klimatkompensationen för 
strategiskt forum att investera i klimatåtgärder kopplat till 
upphandling/inköp. Det är svårt att nyttja pengarna i en upphandling 
eftersom ökade kostnader för produkter sker över hela avtalstiden. Det mest 
effektiva sätt att nyttja pengarna var att investera i produkter som kan 
cirkulera i verksamheten under lång tid. De produkter som identifierats och 
som köpts in är skalpellskaft, hake, resektionshake och steriltekniska skåp 
för förvaring. De föreslagna produkterna har en garantitid på ca 10–15 år och 
kommer kunna nyttjas brett inom verksamheten där behovet är som störst. 
Oskarshamn har redan köpt sin del, 70 stycken, och när Kalmar har beställt 
sina instrument bidrar det med ytterligare cirka 400 basinstrument, vilket 
innebär att den totala klimatbesparingen blir cirka 1 500 ton CO2-ekv. 

Rekommendation inför fortsatt arbete 
Arbetet med att se över vilka engångsinstrument som kan ersättas med 
flergångsinstrument behöver fortsätta. Det är också viktigt att utvärdera vilka 
av dessa instrument som behöver steriliseras och vilka som det räcker med 
att de är höggradigt rena. Det är enklast att starta med 
operationsverksamheten men i förlängningen behöver arbetet fortskrida även 
till övriga vårdverksamheters artiklar. För att en storskalig övergång till 
flergångsartiklar ska fungera praktiskt bör man göra en utvärdering gällande 
hur steriliseringsprocessen behöver förändras/ effektiviseras rörande 
maskinpark, steriliseringsutrustning, packmaterial, lagringsutrymme och 
resurser men även ägandeskap och prismodell. Det fortsatta arbetet kan 
göras utifrån rapportens rekommendationer samt förslag på produkter att 
utvärdera som är redovisade i bilaga 6 i rapporten.  
Omställningen kräver tydliga och långsiktiga ekonomiska stöd för att 
realiseras. Varje verksamhet måste planera och budgetera för sina inköp av 
flergångsinstrument för ökad robusthet. Om nya produkter föreslås att köpas 
in är det viktigt att dessa testas i verksamheterna och att en risk- och 
möjlighetsanalys genomförs innan beslut om övergång tas. Arbetet med att 
identifiera produkter som är nödvändiga såväl i vardag som i kris kommer 
delvis göras inom ramen för uppdrag stärkt försörjningsberedskap som leds 
av Regionstab Hållbarhet och säkerhet.  
 
---  
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 230 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen:  
 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/01 - Redovisa 
en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården. Planen 
ska kontinuerligt följas upp i beredningen för hållbarhet och folkhälsa”. 
 
---  
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Överläggning  
Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
--- 
 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 230 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022 
3. Uppdrag 21/01 robust cirkulär materialförsörjning inom vården – 

Slutredovisning investering cirkulära flergångsinstrument 
 
Protokollsutdrag till: hållbarhetschef 
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§ 241  Ärendenummer RS 2021/1290 

Uppdrag 22/11 - Redovisa en handlingsplan för att 
säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har 
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den 
nära vården 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/11 - Redovisa en 
handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har 
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. 
Handlingsplanen ska löpande följas upp i beredningen för hälso- och 
sjukvård.  

Bakgrund 
Av regionplan 2022–2024 följer ett uppdrag att redovisa en handlingsplan 
för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har rätt 
förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. 
Ambulanssjukvårdens primära uppdrag är att bedriva sjukvård inför och 
under transport till sjukhus. Det förekommer dock relativt ofta att 
ambulansen kallas till situationer där andra insatser skulle ha ett större värde 
för invånaren. Ambulansen behöver därför goda möjligheter att kunna 
initiera andra insatser än de som den traditionella akutsjukvården kan ge.  
 
En utveckling där ambulanssjukvården får en större roll i den nära vården 
behöver vägas mot utveckling och ambitionsnivå inom ambulanssjukvårdens 
akuta uppdrag. Det är därför viktigt att identifiera arbetssätt inom den nära 
vården där ambulanssjukvården kan bidra utan att försämra tillgängligheten 
inom det akuta uppdraget. Utifrån detta har tre delområden identifierats och 
utgör grunden för det fortsatta arbetet. Sammanfattningsvis innebär 
handlingsplanen följande.  
1. Fortsatt utvecklingsarbete: Kommunikation mellan 

ambulanspersonal och andra aktörer 

Det första delområdet handlar om att hitta sätt att förbättra kommunikationen 
mellan ambulanspersonal och andra aktörer inom hälso- och 
sjukvårdssystemet. Detta handlar framför allt om kommunikation när 
ambulanspersonal befinner sig hemma hos patienten. Huvudsakliga 
målsättningen inom detta område är att minska antalet onödiga transporter av 
patienter till akutmottagning samt förbättra möjligheten till bedömning och 
insatser på plats hos patienten. Viktiga samverkansaktörer för 
ambulanspersonal är sjukhus och primärvård. Att genom exempelvis 
videosamtal med läkare på hälsocentral eller sjukhus få hjälp med 
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bedömning. Kommunikationen med andra aktörer, såsom socialtjänst och 
kommunal omsorg kan också behöva utvecklas. 
 
2. Implementera: Möjlighet att läsa patientjournal i Cosmic i alla 

ambulanser 

I dagsläget finns möjlighet att via dator gå in i patientjournaler i Cosmic i 
vissa, men inte alla ambulanser. För att möjliggöra detta i alla ambulanser 
behövs bland annat investeringar i hårdvara, bland annat för att möjliggöra 
internetuppkoppling i ambulanser oavsett geografisk plats i länet. 
Implementering av detta är påbörjat men kan komma att kräva ytterligare 
finansiering. 
 
3. Utred vidare: Behov gällande tillgängliga mobila resurser i länet 

Som tredje delområde ingår en analys gällande behovet av mobila resurser 
inriktade på nära vård inom Region Kalmar län.  
 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 231 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/11 - Redovisa en 
handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har 
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. 
Handlingsplanen ska löpande följas upp i beredningen för hälso- och 
sjukvård”. 
--- 

Överläggning 
1. Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

2. Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD), med instämmande av Bo 
Karlsson (SD), föreslår att regionstyrelsen ska göra följande tillägg till 
arbetsutskottets förslag: 
- ”att regionstyrelsen beslutar att förlänga projekttiden för 

bedömningsbilen i Hultsfred/Vimmerby tills vidare utredning och 
analys av dess betydelse för den nära vården genomförts. 

- att kostnaden ska finansieras genom regionstyrelsens anslag för 
oförutsedda medel”. 

--- 
 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag, och finner att så är fallet.  
 
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår Malin 
Sjölanders (M) med fleras tilläggsförslag. Hon finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
- Ledamot som röstar för att avslå Malin Sjölander (M) med fleras förslag 
röstar ja 
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- Ledamot som röstar för att bifalla Malin Sjölander (M) med fleras förslag 
röstar nej.  
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Martina Aronsson (S) Ja    

Peter Vretlund (S) Ja    

Malin Anell (S) Ja    

Cecilia Hammar (S) Ja    

Karin Helmersson (C) Ja    

Anna Östborg (C) Ja    

Lena Granath (V) Ja    

Malin Sjölander (M)  Nej   

Pär-Gustav Johansson (M)  Nej   

Åsa Ottosson (M)  Nej   

Jimmy Loord (KD)  Nej   

Maud Ärlebrant (KD)  Nej   

Martin Kirchberg (SD)  Nej   

Bo Karlsson (SD)  Nej   

Angelica Katsanidou (S), ordförande Ja    

Resultat  8 7 0 

 
Regionstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget med resultatet 8 ja och 7 
nej. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 231 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022 
3. Slutredovisning med handlingsplan - Uppdrag 22/11 - Redovisa en 

handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt 
har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården  
 

 
Protokollsutdrag till:  hälso- och sjukvårdsdirektör 
  regionstab kansli 
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§ 242  Ärendenummer RS 2020/1275 

Återrapportering av utredning - Behov av insatser som 
kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av utredningsuppdrag 21/11 – 
Utreda behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av 
psykologer. 

Bakgrund 
I regionplan 2020–2022 fanns uppdrag att utreda behov av insatser för att 
stärka kompetensförsörjningen av psykologer. Av slutredovisningen 
framgick följande rekommendationer för det fortsatta arbetet, vilka här 
återrapporteras.  

Karriärutvecklingsmodell för psykologer  
En karriärmodell för psykologer är framtagen i facklig samverkan. 
Karriärmodellen synliggör utvecklingsvägar inom professionsområdet samt 
tydliggör psykologens roll i samverkan med andra professioner. En plan för 
implementering och utvärdering arbetas fram. 

Dialog med psykologutbildningen och en plan för studerande på 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare till PTP-
tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFU-platser. 
Region Kalmar län och psykologprogrammet på Linnéuniversitetet har 
tecknat avtal. Avtal är för närvarande skrivet på 5 VFU-platser. Regelbundna 
samverkansmöten med dialog kring tillgång av VFU-platser, samt utveckling 
och utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen sker kontinuerligt. 

Förvaltningarna samordnar rekrytering av PTP-psykologer för att 
tydliggöra regionens ambition och för att förstärka kontinuiteten i PTP-
programmet. 
Rekrytering görs löpande under året, där varje förvaltning ansvarar för sin 
rekrytering. En gemensam rekrytering vid ett fåtal tillfällen per år har inte 
fått genomslag och varit svårt att motivera, då rekrytering av PTP får anses 
framgångsrikt.  Det har exempelvis varit lyckosamt med satsningen i 
primärvården med centralt finansierade PTP-tjänster för offentliga och 
privata vårdgivare. Det är ett gott söktryck till platserna och alla tjänsterna 
tillsätts. Bedömningen är att fokus även fortsättningsvis behöver ligga på hur 
Region Kalmar län behåller sina psykologer när de är klara PTP och erbjuds 
legitimerade psykologtjänster. I februari 2021 fanns 15 PTP-psykologer från 
Region Kalmar län i programmet. Av dessa blev 9 fortsatt anställda som leg 
psykologer inom Region Kalmar läns olika förvaltningar. 
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Införa ett introduktionsprogram för nya legitimerade psykologer  
I syfte att behålla fler legitimerade psykologer inom regionen och vara 
attraktiva för nya sökande har ett kompetenspaket för nya legitimerade 
psykologer arbetats fram. En första träff är planerad till den 18 november 
2022. Innehåll i kompetenspaketet: 
- Individuell Kompetensplanering med närmaste chef. Valfri kurs om 7,5 

hp eller motsvarande erbjuds. 
- Mentorskap med erfaren psykologkollega 2-3 gånger/termin 
- Nätverksträffar 1-2 gånger/termin med olika teman. Exempelvis ”Hur 

håller man i grupper”, ”Forskning- hur tar vi oss an det?”, 
”Journalföring”, ”Hur implementerar man nya arbetssätt?” 

Säkerställa att det finns utbildade handledare för såväl VFU som PTP-
psykologer och nya legitimerade psykologer inom 
introduktionsprogrammet. 
Inför varje VFU-omgång anordnar Linnéuniversitetet en kostnadsfri 
handledarutbildning. Under VFU-perioden bjuds in till två handledarträffar 
för att stärka handledarna i sin roll.  
I den framtagna karriärmodellen tydliggörs att utbildning för att handleda 
studenter är ett stöd för vidare utveckling. På en viss nivå i karriärmodellen 
ingår handledning.    

Formera nätverk så att alla psykologer finns i ett tydligt sammanhang 
med kollegialt utbyte. Tydliggöra psykologens roll i samverkan med 
andra professioner på respektive arbetsplats. 
I det framtagna kompetenspaketet för nya legitimerade psykologer 
samordnas nätverk för att skapa kollegialt utbyte. I den framtagna 
karriärmodellen tydliggörs psykologens roll i samverkan med andra 
professioner på respektive arbetsplats. 
--- 
Sammanfattningsvis har flera delar i förra årets uppdrag startat. Arbetet 
fortsätter på såväl regionnivå som på verksamhetsnivå.  
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 232 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av utredningsuppdrag 21/11 
– Utreda behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av 
psykologer”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 232 den 30 
november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2022 
 
Protokollsutdrag till: HR-direktör 
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§ 243  Ärendenummer RS 2022/991 

Yttrande över betänkandet God tvångsvård, trygghet, 
säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40), 
Socialdepartementet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande, daterat den 6 december 2022, som 
sitt svar över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 
2022:40). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet God 
tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts-säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 
Bakgrunden och syftet till betänkandet har varit att stärka 
barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer 
som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppdraget har 
omfattat frågor om barnets bästa vid placering av barn som tvångsvårdas, 
möjlighet till oberoende prövning av beslut om tvångsåtgärder, rätt till daglig 
utevistelse och daglig aktivitet, säkerhet på vårdinrättningar genom ökad 
kontroll vid inpassering och av försändelser samt utveckling av befintliga 
register för effektivare tillsyn och uppföljning. 
Som kompletterande information så har samsjuklighetsreformen (SOU 
2021:93) även fått ett tilläggsdirektiv som rör framtiden för 
tvångslagstiftning: lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt 
lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och om det istället ska finnas en 
gemensam tvångsvårdslagstiftning. Regeringen beslutade om detta 
tilläggsdirektiv i november 2021. Det nya uppdraget ska redovisas i ett 
slutbetänkande senast i januari 2023. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ställer sig tveksamma till flera delar av betänkandet. 
Yttrandet fokuserar på de konkreta förslag som finns i delbetänkandet.  
Av yttrandet följer bland annat följande.  

- 6.3.1 Beslut om tvångsåtgärder för att upprätthålla ordning eller 
säkerhet ska kunna överklagas. Bedömningen är att förslaget kommer 
leda till undanträngningseffekter när det gäller vård eller 
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undervisningsproduktion, vilket i sin tur inte är gynnsamt vare sig för 
vårdkvalitet eller patientsäkerhet. Region Kalmar län skulle vilja 
tydliggöra patientens rätt att överklaga insatser/åtgärder i samband 
med att vården förlängs.  

- 6.3.3 Möjlighet att överklaga beslut utan samtycke. Region Kalmar 
län tillstyrker alternativ 1 i förslaget, att behandling utan samtycke 
enligt 17§ LPT och 61 LRV inte är möjligt att överklaga till allmän 
förvaltningsdomstol. Det är angeläget med ett tydliggörande av 
rättsläget utifrån att lagen tolkas olika av olika kliniker, vilket medför 
en rättsosäkerhet men också en omöjlighet att tolka statistik. Region 
Kalmar län anser att inspektionen för vård och omsorg, IVO; borde 
granska besluten.  

- 6.3.4 Patienter ska informeras om möjligheterna att få ett beslut om 
tvångsåtgärd prövat av en oberoende instans. Förslaget bedöms som 
otydligt. Förslaget bedöms leda till förvirring och osäkerhet kring 
behandlingen samt kan föranleda att nödvändig behandling uteblir 
eller fördröjs.  

- 7.3.1 Rätt till dagliga aktiviteter minst en timme om dagen. För att 
förslaget ska realiseras krävs kostnadsdrivande ombyggnationer och 
flytt av verksamheter. Det krävs en realistisk tidsplan när en sådan 
lagändring med tillhörande omstrukturering vården förväntas vara på 
plats. Region Kalmar föreslår att det bör stå ”ges möjlighet till” 
istället för att ”har rätt till”.  

- 11 ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Se punkt 7.3.1. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 233 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet 
God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) Yttrandet överlämnas 
till Socialdepartementet”. 
Det noterades också till protokollet från sammanträdet den 30 november att 
samtliga ledamöter var överens om att se över yttrandet inför 
regionstyrelsens behandling av ärendet.  
--- 
Inför regionstyrelsens sammanträde har förslag på reviderat yttrande över 
delbetänkandet betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts-
säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 
skickats (yttrande daterat den 6 december 2022). 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Lena Granath (V), med instämmande av 
Martin Kirchberg (SD), att regionstyrelsen beslutar enligt föreslaget 
reviderat yttrande. 
Ordförande finner att regionstyrelsen beslutar enligt Lena Granaths (V) och 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 233 den 30 

november 2022 
2. Reviderat yttrande över delbetänkandet betänkandet God tvångsvård – 

trygghet, säkerhet och rätts-säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40), daterat den 6 december 2022 

3. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022 
4. Yttrande över delbetänkandet betänkandet God tvångsvård – trygghet, 

säkerhet och rätts-säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40), daterat den 2 november 2022 

5. Sammanfattning av betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 
2022:40) 

 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
  psykiatridirektör 
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§ 244  Ärendenummer RS 2022/1229 

Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! 
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 
och kreativa branscher, SOU 2022:44 
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet. 

Bakgrund 
Regeringen gav 2021 en särskild utredare att lämna förslag till en samlad 
nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja 
långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa branscherna i 
hela landet. Utredningen la fram sitt betänkande i augusti 2022. Regeringen 
har i remissförfarande bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på 
förslagen och materialet i betänkandet.  
Remissversionen av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44, presenteras digitalt på regeringens hemsida. Sök på 
regeringens hemsida, ange SOU 2022:44. 
En sammanfattning av betänkandet redovisas i bilaga 2.  

Sammanfattning av yttrande 
Av yttrandet följer sammanfattningsvis att Region Kalmar län i huvudsak 
ställer sig positiv till betänkandets förslag och pekar på fem områden där 
förslagen skulle kunna utvecklas: 

- Samspelet mellan staten och regionerna 
- Rådgivning och kapitalförsörjning 
- Export och internationalisering 
- Upphovsrätt 
- Uppföljning och statistiskt urval 

 
Yttrandet har beretts i samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 16 november 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta 
redovisat yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
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främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 234 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över betänkandet Kreativa 
Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44 Yttrandet överlämnas till 
Kulturdepartementet”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 234 den 30 

november 2022 
2. Protokollsutdrag från RUN § 161, daterat den 16 november 2022 
3. Tjänsteskrivelse RUN - Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! 

Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44 

4. Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 

5. Sammanfattning av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 

 
Protokollsutdrag till: Kulturdepartementet 
  regional utvecklingsdirektör 
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§ 245  Ärendenummer RS 2022/1360 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar.  
Yttrande överlämnas till Miljödepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets 
redovisning för kommunalt ansvar för vissa enskilda avfallsströmmar inom 
det kommunala avfallet. Begreppet kommunalt avfall ersatte begreppet 
hushållsavfall vid genomförandet av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. 
Införandet av begreppet kommunalt avfall har inneburit att kommunerna har 
fått ett utökat ansvar för insamling och behandling av avfall. Begreppsbytet 
har föranlett oklarheter kring vissa avfallsströmmar vilket regeringen har gett 
Naturvårdsverket i uppdrag att utreda.  
Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras:  

• Avfall från detaljhandeln: Förslaget innebär en avgränsad valfrihet 
för butiker inom detaljhandeln, vilket innebär att de får möjlighet att 
välja om de vill hantera sitt avfall själva. Möjligheten till valfrihet 
innebär att kommunen fortsättningsvis har ett ansvar och att de 
aktörer som inte vill ta hand om sitt eget avfall inte heller behöver 
göra det. 

• Använt matfett: Förslaget innebär att insamling och behandling av 
använt matfett undantas från det kommunala ansvaret. 

• Utgrävd jord med invasiva främmande arter: Förslaget innebär att 
kommunerna får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva 
främmande arter från hushållen. 

Yttrande 
De tre avfallsströmmar som redovisas: avfall från detaljhandeln, använt 
matfett och utgrävd jord med invasiva främmande arter är inte en del av 
Region Kalmar läns ordinarie avfall och därmed inte något avfall som 
kommunen hanterar åt regionen.   
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 235 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
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”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar.  
Yttrande överlämnas till Miljödepartementet”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 235 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2022 
3. Missiv av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall 

för vissa enskilda avfallsströmmar 
4. Sammanfattning av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 

kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar  
 
 
Protokollsutdrag till:  Miljödepartementet 
  hållbarhetschef 
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§ 246  Ärendenummer RS 2022/1531 

Remiss av Handlingsprogram 2023-2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, 
Livsmedelsstrategi för Kalmar län och beslutar att detsamma ska skickas på 
remiss enligt sändlista. 

Bakgrund 
Kalmar län har, sedan 2016, en regional livsmedelsstrategi. Det övergripande 
målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att 
branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, 
produktivitet och innovationsförmåga. Till strategin kopplas ett 
handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma aktiviteter.  
Det senaste handlingsprogrammet antogs 2020 och sträcker sig fram till år 
2022. Det är nu dags för ett uppdaterat handlingsprogram. Detta innebär att 
grundtexterna aktualitetsgranskats, men att strategier, mål och delmål är 
desamma som i det tidigare dokumentet. Därtill innehåller det uppdaterade 
handlingsprogrammet nya prioriterade aktiviteter för 2023 – 2025.  
Som bakgrund redovisas dokumentet Livsmedel - omvärld i ständig 
förändring. 
Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget, skickas detsamma på remiss 
enligt sändlista.  
Yttranden över förslaget ska lämnas senast den 15 mars 2023. 
Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige, LRF Sydost 
och länsstyrelse under våren 2023.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 16 november 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 
Kalmar län och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 236 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner Handlingsprogram 2023-2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län och beslutar att detsamma ska 
skickas på remiss enligt sändlista”. 
--- 
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 236 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 9 november 2022 
3. Beslut RUN daterat den 16 november 2022 
4. Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 

Kalmar län 
5. Livsmedel – omvärld i ständig förändring 
6. Sändlista  
 
Protokollsutdrag till:  regional utvecklingsdirektör  
  remissinstanser enligt sändlista 
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§ 247  Ärendenummer RS 2022/750 

Arbetsordning för länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor med mera 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer arbetsordning för länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor med mera att gälla för mandatperioden 2023-2026.  

Bakgrund 
Med anledning av ny politisk organisation och mandatperiod görs en översyn 
av gällande arbetsordningar och reglementen. Arbetsordningen för 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor med mera har i samband 
med översynen reviderats. 
Förslag på ny arbetsordning för länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor med mera föreslås att gälla för mandatperioden 2023-
2026. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 237 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att fastställa 
arbetsordning för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor med mera att 
gälla för mandatperioden 2023-2026”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 237 den 30 

november 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2022 
3. Arbetsordning för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor med 

mera 
 
Protokollsutdrag till: kanslidirektör 
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§ 248  Ärendenummer RS 2022/1478 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna om 
granskning av informationssäkerhet 

Beslut 
1. Regionstyrelsen noterar Granskning av informationssäkerheten.  
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 

beslut på regionstyrelsens möte den 2 februari 2023.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört granskning av informationssäkerheten i 
Region Kalmar län.  
Revisorerna önskar svar från regionstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder 
som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i 
granskningen. Svaret ska lämnas in senast den 16 februari 2023.  
---  
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 238 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”1. Regionstyrelsen noterar Granskning av informationssäkerheten.  
 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 
beslut på regionstyrelsens möte den 2 februari 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 238 den 30 

november 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022 
3. Missivbrev - Granskning av informationssäkerheten  
4. Granskning av säkerhet och information  
5. Beslut från regionrevisorerna § 117 den 21 oktober 2022 – Fördjupad 

granskning av skydd av information och informationssäkerhet  
 
Protokollsutdrag till:  regionrevisorerna 
  regiondirektören 
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§ 249  Ärendenummer RS 2022/1440 

Internkontrollplan för 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner internkontrollplan 2023. 

Bakgrund 
Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att de av 
regionfullmäktige fastställda målen uppfylls. En god intern kontroll 
kännetecknas av att den bidrar till att verksamheten når sina mål med 
effektivitet, säkerhet och stabilitet. Den interna kontrollen stöds av riktlinjer 
och regler inom de olika verksamhetsområdena.  
Riktlinjen för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, nämndernas, 
regiondirektörens och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet 
samt styrning och uppföljning. Regiondirektören ska årligen redovisa en 
internkontrollplan för regionstyrelsens godkännande. 
Internkontrollplanen innefattar en riskanalys i vilken dokumentation av 
konsekvenser över de identifierade riskerna inkluderas. Varje risk får en 
riskpoäng och därefter ska åtgärder tas fram för att hantera orsakerna till de 
risker som inte accepteras. Åtgärder kan antingen vara kontroller för att 
övervaka risker eller åtgärder för att förebygga att risker inträffar eller 
minskar allvarlighetsgraden av konsekvenserna av att risker kan inträffa. 
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån 
sina behov och förutsättningar. Inför arbetet med internkontrollplan 2023 har 
regionens interkontrollgrupp beslutat om fördefinierade områden inom vilka 
riskanalysen ska utformas. 
Förslag till internkontrollplan för år 2023 har därefter tagits fram utifrån en 
regiongemensam riskanalys samt en riskanalys inom respektive förvaltning. 
De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder återfinns inom 
områdena personal, kurser och konferenser, avtalstrohet, intäkter och 
kundfakturering samt informationssäkerhet. De regiongemensamma riskerna 
och åtgärderna ingår i respektive förvaltnings internkontrollplan. 
De förvaltningsspecifika riskanalyserna omfattas, förutom ovan nämnda, 
bland annat av risker inom inventarier och lager samt köpt verksamhet. 
Under området övrigt finns även möjlighet att lägga till risker som inte 
omfattas av de fördefinierade kategorierna. Vid behov har förvaltningarna 
även möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan under året, genom att 
lägga till ytterligare åtgärder under redan identifierad risk. 
I bilaga redovisas Internkontrollplan 2023 för Region Kalmar län. 
Uppföljningen av godkänd internkontrollplan sker i samband med 
delårsbokslut i augusti och vid årsredovisning. Rapporteringen omfattar 
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genomförda åtgärder med noterade avvikelser samt slutsats inför fortsatt 
arbete.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 239 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner internkontrollplan 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 239 den 30 

november 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022 
3. Internkontrollplan 2023 
 
Protokollsutdrag till: ekonomidirektör 
  redovisningschef 
 

31Comfact Signature Referensnummer: 1518048



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-12-13 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 250  Ärendenummer RS 2022/728 

Avtal med Linnéuniversitet om samverkan inom e-hälsa 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Avtal om samverkan inom e-hälsa mellan 
Linneuniversitetet och Region Kalmar län, att gälla från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2032. 
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektör får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras i regionplan. 

Bakgrund 
Den 15 juni 2022 (§ 136) godkände regionstyrelsen en avsiktsförklaring 
mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet om fördjupat samarbete 
och gemensam satsning på e-hälsa. Avsiktsförklaringen har som målsättning 
att träffa ett bindande avtal om samverkan inom e-hälsa för nationell och 
internationell genomslagskraft. Den gemensamma satsningen innebär att 
Linnéuniversitet och Region Kalmar län tillsammans vill bygga ett starkt 
ekosystem kring e-hälsa inom hela Kalmar län utifrån befintliga 
gemensamma strukturer och satsningar. Samverkan inom e-hälsa ska bidra 
till att frigöra tid för en nära och resurseffektiv vård av hög kvalitet för såväl 
invånare som hälso- och sjukvårdens medarbetare. 
Syftet med den gemensamma satsningen är att det, efter de första 10 åren, 
kommer finnas en etablerad miljö av forskning, utbildning och kompetens 
inom klinisk informatik i Kalmar län. Runt den miljön kommer det att finnas 
ett rikt kluster av företag och organisationer som tillsammans kan skapa en 
fortsatt angelägen utveckling av e-hälsa inom hälso- och sjukvården såväl 
som inom akademi och näringsliv. 
I enlighet med avsiktsförklaringen är ambitionen att satsningen ska omfatta 
400 miljoner kronor fördelat på 10 år där Linneuniversitet och Region 
Kalmar län bidrar med 200 miljoner kronor vardera. Redovisat avtal föreslås 
gälla från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2032.  
 
Finansieringen planeras enligt en rullande treårig budgetplan 
som tar utgångspunkt i målbilden för samarbetet. Arbetet löper parallellt 
med regionens ordinarie budgetprocess.  
Budget och plan består av en fastställd budget för nästkommande år (år 1) 
och med planerad budget för år 2 och år 3 och därtill ingår en beskrivning av 
de aktiviteter som planeras att genomföras med stöd av finansieringen.  
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 240 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
 
”Regionstyrelsen godkänner Avtal om samverkan inom e-hälsa mellan 
Linneuniversitetet och Region Kalmar län, att gälla från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2032.  
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektör får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  
De ekonomiska konsekvenserna hanteras i regionplan”. 
 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 240 den 30 

november 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2022 
3. Avtal samverkan e-hälsa 
4. Målbild för samverkan mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet  
 
Protokollsutdrag till:  Linnéuniversitetet 
  Regionstab kansli 
  utvecklingsdirektör 
  ekonomidirektör 
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§ 251  Ärendenummer RS 2022/1274 

Val av sju ledamöter och sju ersättare varav en ordförande till 
pensionärsrådet från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 

Beslut 
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter Ersättare 
Lena Granath (V) Gylfi Saemundsson (V) 
Malin Sjölander (M) 
Martina Aronsson (S) 

Lennart Hellström (M) 
Mattias Adolfson (S) 

Claus Zaar (SD) Curt Gustafsson (SD) 
Bengt Thörnblad (C) Karin Helmersson (C) 
Jimmy Loord (KD) Carl-Wiktor Svensson (KD) 
Cecilia Hammar (S) Peter Wretlund (S) 

 
2. Regionstyrelsen utser Lena Granath (V) till ordförande för pensionärsrådet 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 252  Ärendenummer RS 2022/1275 

Val av sex ledamöter och sex ersättare varav en ordförande till 
funktionshinderrådet från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till 
funktionshinderrådet från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026.  
Ledamöter Ersättare 
Lena Granath (V) Eva Joelsson (V) 
Pär-Gustav Johansson (M) Carl Dahlin (M) 
Martina Aronsson (S) Peter Wretlund (S) 
Maria Petersson (SD) Gabriela Gallardo (SD) 
Kerstin Karlström (C) Emmy Ahlstedt (C) 
Jimmy Loord (KD) Carl-Wiktor Svensson (KD) 

 
2. Regionstyrelsen utser Lena Granath (V) till ordförande i 
funktionshinderrådet från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 253  Ärendenummer RS 2022/1277 

Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Uddenberg-
Nordingska stiftelsen från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Ingeborg Eriksson, regiondirektör, till ledamot och 
Jonas Hellberg (S) till ersättare i styrelsen för Uddenberg-Nordingska 
stiftelsen från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026. 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Uddenberg-Nordingska stiftelsen 
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§ 254  Ärendenummer RS 2022/1279 

Val av en revisor och en ersättare till Uddenberg-Nordingska 
stiftelsen från och med den 1 januari 2023 till och med 
årsstämman 2027 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Eva Wahlgren (C) till revisor och Sofia Åkesson (V) 
till ersättare för Uddenberg-Nordingska stiftelsen från och med den 1 januari 
2023 till och med årsstämman 2027. 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Revisionskontoret 
  Uddenberg-Nordingska stiftelsen 
  Eva Wahlgren 
  Sofia Åkesson 
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§ 255  Ärendenummer RS 2022/1280 

Val av ett ombud och en ersättare till ägarråd för Inera AB från 
och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Mattias Adolfson (S) till ombud och Malin Sjölander 
(M) till ersättare för ägarråd för Inera AB från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 
 
 
 
Protokollsutdrag till:  Regionstab kansli 
  Inera AB 
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§ 256  Ärendenummer RS 2022/1281 

Val av två ledamöter och två ersättare till samrådsgruppen för 
Region Kalmar län och Kalmar läns reumatikerföreningar från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Mattias Adolfson (S) och Jimmy Loord (KD) till 
ledamöter samt Emmy Ahlstedt (C) och Malin Sjölander (M) till ersättare i 
samrådsgruppen för Region Kalmar län och Kalmar läns 
reumatikerföreningar från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Kalmar läns reumatikerföreningar 
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§ 257  Ärendenummer RS 2022/1276 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges utskott 
för infrastrukturplanering från och med 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) 
till ledamöter för Regionsamverkan Sydsveriges utskott för 
infrastrukturplanering från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Regionsamverkan Sydsverige 
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§ 258  Ärendenummer RS 2022/1552 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges utskott 
för kollektivtrafik från och med 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Peter Wretlund (S) och Carl-Wiktor Svensson (KD) 
till ledamöter för Regionsamverkan Sydsveriges utskott för kollektivtrafik 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Regionsamverkan Sydsverige 
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§ 259  Ärendenummer RS 2022/1554 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
kulturutskott från och med 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Malin Anell (S) och Carl Dahlin (M) till ledamöter för 
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026. 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Regionsamverkan Sydsverige 
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§ 260  Ärendenummer RS 2022/1555 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges regionala 
utvecklingsutskott från och med 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) 
till ledamöter för Regionsamverkan Sydsveriges regionala utvecklingsutskott 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026. 
 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
  Regionsamverkan Sydsverige 
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§ 261  Ärendenummer RS 2022/1494 

Hälsoval Kalmar län 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen förlänger Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 
Hälsoval Kalmar län 2022, Regler för listning inom hälsoval 2022, 
Jouruppdraget 2022, IT Hälsoval primärvård, att gälla till och med 30 juni 
2023. 
Regionstyrelsen fastställer Ersättning för vården 2023 (bilaga 2 med 
underbilagor 2.1-2.3), att gälla till och med den 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Sedan Hälsoval Kalmar län infördes 2014 har en översyn av 
uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag och ersättning samt avtalsbilagor 
skett under hösten inför kommande år.   
Av regionplan 2023-2026 följer att Hälsoval Kalmar län ska ses över utifrån 
ett nära vårdperspektiv och att ett nytt förfrågningsunderlag/ 
uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell ska gälla från och med 
halvårsskiftet 2023. Fram till dess revideras endast priserna för första 
halvåret 2023. Ändringarna framgår av bilaga Ersättning för vården 2023 
med tillhörande underbilagor. Ändringarna är markerade med gult i 
bilagorna. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 258 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen förlänger Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 
Hälsoval Kalmar län 2022, Regler för listning inom hälsoval 2022, 
Jouruppdraget 2022, IT Hälsoval primärvård, att gälla till och med 30 juni 
2023.  
Regionstyrelsen fastställer Ersättning för vården 2023 (bilaga 2 med 
underbilagor 2.1-2.3), att gälla till och med den 30 juni 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna beklagar det riksdagsbeslut som 2013 fattades av 
samtliga andra riksdagspartier, vilket medför att Region Kalmar län erbjuder 
i praktiken gratis sjukvård till utländska medborgare som vistas illegalt i 
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Sverige. Vi beklagar även att Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri 
språktolkning till patienter med annat modersmål (utom våra nationella 
minoritetsspråk), oavsett hur länge personen ifråga bott i Sverige. Vi utgår 
dock från att dessa särregler under mandatperioden kommer att tas bort med 
genomförandet av Tidöavtalet”.   

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 258 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2022 
3. Bilaga 1 Förfrågningsunderlag Hälsoval Kalmar län 2023 januari-juni 
4. Bilaga 2 Ersättning för vården 2023 januari-juni med underbilagor 2.1-

2.3 
5. Bilaga 2.1 Glesbygdsersättning 2023 januari-juni 
6. Bilaga 2.2 Sammanställning jourschabloner 2023 januari-juni 
7. Bilaga 2.3 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt Hälsoval 

Kalmar län 2023 januari-juni 
8. Bilaga 3 Regler för listning inom hälsoval 2023 januari-juni 
9. Bilaga 4 Jouruppdraget 2023 januari-juni 
10. Bilaga 5 IT Hälsoval primärvård 
 
Protokollsutdrag till: planeringsdirektör 
  ekonomidirektör 
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§ 262  Ärendenummer RS 2022/1495 

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län 
och överenskommelse för 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i 
Kalmar län och Överenskommelse med Folktandvården att gälla under 2023.  

Bakgrund 
Enligt tandvårdslagen (TVL) har varje region ett planeringsansvar för all 
tandvård, även den vård som bedrivs i privat regi. Regionen ska erbjuda en 
god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller stadigvarande vistas 
inom regionen.  
Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år regleras 
genom Vårdval Tandvård Kalmar Län. 
Folktandvårdens uppdrag och överenskommelse ses över årligen.  
Uppdragsbeskrivningen för Folktandvården i Kalmar län består av två delar. 
Den första delen beskriver Folktandvårdens grunduppdrag vilka åligganden 
som ingår i detta. I den andra delen av dokumentet beskrivs den årliga 
överenskommelsen mellan Region Kalmar Län och Folktandvården. Här 
regleras de delar som Region Kalmar län ansvarar för och som är 
regionfinansierade. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 259 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i 
Kalmar län och Överenskommelse med Folktandvården att gälla under 
2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna beklagar det riksdagsbeslut som 2013 fattades av 
samtliga andra riksdagspartier, vilket medför att Region Kalmar län erbjuder 
i praktiken gratis tandvård till utländska medborgare som vistas illegalt i 
Sverige. Vi beklagar även att Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri 
språktolkning till patienter med annat modersmål (utom våra nationella 
minoritetsspråk), oavsett hur länge personen ifråga bott i Sverige. Vi utgår 
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dock från att dessa särregler under mandatperioden kommer att tas bort med 
genomförandet av Tidöavtalet”.   

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 259 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2022 
3. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och      

Överenskommelse för 2023 
 
Protokollsutdrag till: planeringsdirektör 
  ekonomidirektör 
  Folktandvårdens kansli 
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§ 263  Ärendenummer RS 2022/1496 

Vårdval Psykisk hälsa primärvård - 
förfrågningsunderlag och ersättning för vården 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa 
primärvård och Ersättning psykisk hälsa primärvård 2023 med tillhörande 
underbilagor samt IT Vårdval psykisk hälsa att gälla under 2023. 

Bakgrund 
2017 infördes Vårdval Psykisk hälsa primärvård i Region Kalmar län 
Uppdraget för vårdval psykisk hälsa revideras årligen. Justeringar i bilagorna 
kan ske löpande. 
Ändringar är markerade med gult i bilagorna.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 260 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa 
primärvård och Ersättning psykisk hälsa primärvård 2023 med tillhörande 
underbilagor samt IT Vårdval psykisk hälsa att gälla under 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna beklagar det riksdagsbeslut som 2013 fattades av 
samtliga andra riksdagspartier, vilket medför att Region Kalmar län erbjuder 
i praktiken gratis sjukvård till utländska medborgare som vistas illegalt i 
Sverige. Vi beklagar även att Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri 
språktolkning till patienter med annat modersmål (utom våra nationella 
minoritetsspråk), oavsett hur länge personen ifråga bott i Sverige. Vi utgår 
dock från att dessa särregler under mandatperioden kommer att tas bort med 
genomförandet av Tidöavtalet”. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 260 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2022  
3. Avtal Vårdval psykisk hälsa primärvård 2023 
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4. Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa primärvård 
5. Avtalsbilaga 2. Ersättning Psykisk hälsa primärvård 2023  
6. Avtalsbilaga 2.1 Glesbygdsersättning 
7. Avtalsbilaga 2.2 Registreringsanvisningar för ersättning enligt vårdval 

psykisk hälsa 
8. Avtalsbilaga 3 IT vårdval psykisk hälsa 2022 
 
Protokollsutdrag till:  planeringsdirektör 
  ekonomidirektör 
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§ 264  Ärendenummer RS 2022/1497 

Vårdval tandvård Kalmar län 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer Vårdval tandvård i Kalmar län 2023, 
förfrågningsunderlag 2023 samt ersättning 2023.  

Bakgrund 
Enligt tandvårdslagen (1985:125, TVL) har varje region ett planeringsansvar 
för all tandvård, även den vård som bedrivs i privat regi. Regionen ska 
erbjuda en god tandvård till dem som är bosatta, kvarskrivna eller 
stadigvarande vistas inom regionen.  
Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år regleras 
genom Vårdval tandvård i Kalmar Län. Ersättning utgår genom föreslagen 
ersättningsmodell och beräknas till ett grundkapiteringsbelopp om 1446 kr 
per barn under 2023. Utöver denna ersättning kan kliniker söka ersättning för 
viss vård som exempelvis tandregleringsåtgärder, viss protetik och 
bettskenor med mera.  
Justeringar i ersättningsmodell föreslås från och med 2023, för att på ett 
bättre sätt stödja vårdgivarna till bättre kontinuitet så att barnen får vård i 
enlighet med de regionala riktlinjerna. Bland annat föreslås: 
• Ändrad fördelning av grundkapiteringsbeloppet mellan fast och rörlig 

ersättning från 60 % fast och 40 % rörlig ersättning till 40 % fast och 60 
% rörlig ersättning. 

• En ny tredje parameter i den differentierade rörliga ersättningen läggs 
till. Den nya parametern följsamhet till revisionsintervallen utgår från hur 
stor andel av avtalspartens listade barn och ungdomar där minimikraven 
för tandläkar- och hygienistundersökningar i Region Kalmar läns 
riktlinjer uppfylls. 

• De tre rörliga ersättningsparametrarna motsvarar var för sig 20 % av 
ersättningen (totalt 60 % av grundkapiteringsbeloppet). 

• Borttagning av den negativa ersättningskomponenten indragen 
ersättning i samband med att följsamhet till revisionsintervallen läggs 
till. 

• Ändring av hur den differentierade ersättningen för de två rörliga 
ersättningsparametrarna EPI och CNI beräknas. Beräkningen går från att 
gruppera avtalsparterna i tre grupper och fördela ersättningen till att 
istället ta i beaktande varje enskild avtalsparts faktiska EPI och CNI vikt 
i relation till hela länets medelvärde.  

50Comfact Signature Referensnummer: 1518048



Region Kalmar län 
Datum 
2022-12-13 

 
 

 

 

Den nya ersättningsmodellen förklaras närmare i bilaga 4 (Förklaring till 
ersättningsmodell 2023). 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 261 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer Vårdval tandvård i Kalmar län 2023, 
förfrågningsunderlag 2023 samt ersättning 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna beklagar det riksdagsbeslut som 2013 fattades av 
samtliga andra riksdagspartier, vilket medför att Region Kalmar län erbjuder 
i praktiken gratis tandvård till utländska medborgare som vistas illegalt i 
Sverige. Vi beklagar även att Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri 
språktolkning till patienter med annat modersmål (utom våra nationella 
minoritetsspråk), oavsett hur länge personen ifråga bott i Sverige. Vi utgår 
dock från att dessa särregler under mandatperioden kommer att tas bort med 
genomförandet av Tidöavtalet”. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 261 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022 
3. Avtal Vårdval Tandvård 2023 
4. Förfrågningsunderlag 2023 
5. Ersättning 2023 
6. Förklaring till ersättningsmodell 2023 

 
 
Protokollsutdrag till: planeringsdirektör 
  ekonomidirektör 
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§ 265  Ärendenummer RS 2022/1507 

Yttrande över utredning och förslag till 
inriktningsbeslut för åldersgränser i 1177-tjänster 

Beslut 
Regionstyrelsen besvarar betänkandet utredning och förslag till 
inriktningsbeslut för åldersgränser i 1177-tjänster med redovisat yttrande.  
Yttrandet överlämnas till Inera AB. 

Bakgrund 
Inera har ombett Region Kalmar län, tillsammans med andra regioner, att 
yttra sig över betänkandet utredning och förslag till inriktningsbeslut för 
åldersgränser i 1177-tjänster. 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett nytt ramverk för alla 1177-
tjänster som kräver inloggning. Vårdnadshavare har enligt gällande ramverk 
tillgång till sina barns journalinformation samt övriga tjänster som nås på 
1177.se fram till det att barnet fyller 13 år.  
Ineras utredning ser att de åldersgränser som finns i dagsläget fyller en viktig 
funktion av skydd för ungas personliga integritet. Men i takt med att 
sjukvårdshuvudmännen styr mot personcentrerad, god och nära vård blir det 
viktigt att inte utestänga unga och deras vårdnadshavare från utvecklingen. 
Digitala tjänster är viktiga verktyg för att realisera nära vård. Förslaget är 
därför att sjukvårdshuvudmännen antar en gemensam målbild för unga 
invånare som innefattar en inriktning mot nya åldersgränser vid inloggning 
till 1177-tjänster. Förslag på gemensam målbild och åldersinriktningar finns 
sammanfattat i bilaga 2.  
Samtidigt som Ineras utredning färdigställdes tillsatte Socialdepartementet 
en statlig utredning om åldersgränser. Ineras utredning kommer även att 
lämnas över till den statliga utredaren som kunskapsunderlag. 
Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ställer sig i stort bakom utredningen och dess förslag på 
målbild. Region Kalmar län vill dock reservera sig mot att ställa sig bakom 
förslaget att öka vårdnadshavares generella direktåtkomst till barnets digitala 
journal tills barnet fyller 15 år.  
Region Kalmar län ställer sig bakom resterande förslag på ändrade 
åldersgränser och vill särskilt uppmärksamma nedan punkter:  

• Region Kalmar län välkomnar utredningens förslag om att ge 
vårdnadshavare möjlighet att kontakta vården digitalt upp till barnet 
fyllt 18 år. Det är dock av vikt att digitala och administrativa 
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möjligheter finns på plats att göra detta utan att eventuell känslig 
information rörande barnet röjs. 

• Ändringen av ramverket innebär en stor omställning som omfattas 
av känslig information. Det är därför viktigt att implementeringen 
inte förhastas och att rutiner och digitala tjänster är väl etablerade 
innan beslut om ändringar i dagens ramverk sker. 

• Det är också viktigt att ge berörd personal det stöd och utbildning 
som behövs för att kunna bemöta barn och vårdnadshavare i vården 
på bästa sätt, samt att utveckla digitala tjänster så de är lätta att 
använda för både barn, vårdnadshavare och vårdpersonal.  

• Även implementeringsarbetet bör låta vägledas av 
barnkonsekvensanalyser. 

 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 262 den 7 december följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen besvarar betänkandet utredning och förslag till 
inriktningsbeslut för åldersgränser i 1177-tjänster med redovisat yttrande. 
Yttrandet överlämnas till Inera AB”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 262 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2022 
3. Yttrande över utredning och förslag till inriktningsbeslut för 

åldersgränser i 1177-tjänster 
4. Sammanfattning och förslag till inriktningsbeslut om ändrade 

åldersgränser vid inloggning i 1177-tjänster 
5. Ineras barnkonsekvensanalys Åldersgränser 1177-tjänster 
 
Protokollsutdrag till:  Inera AB  
  kanslidirektör 
  Per Birkerud 
  Eva Järvholm 
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§ 266  Ärendenummer RS 2022/1572 

Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Region 
Kalmar län och Linnéuniversitetet 

Beslut 
Regionstyrelsen lägger samverkansavtalet för samhällsutveckling och 
innovation genom utbildnings- och forskningssamverkan mellan Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet till handlingarna.  
Avtalet gäller från den 21 november 2022 tills vidare.  

Bakgrund 
Den 12 juni 2018 beslutade landstingsstyrelsen godkänna ett 
samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar 
län, Region Kronoberg och Linnéuniversitet, som gäller till och med den 31 
december 2022.  
Region Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitet har ett fortsatt 
ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla långsiktig samverkan mellan 
akademi, näringsliv och offentlig sektor inom Linnéregionen. 
Ett nytt samverkansavtal är nu framtaget. Avtalets syfte är att skapa 
förutsättningar genom vilka parternas samverkan förmedlar kontakter, 
kunskap och kompetens mellan akademi, kultur, näringsliv, offentlig 
verksamhet och det omgivande samhället. Parternas samverkan ska bli en 
tydlig och enkel kontaktyta på regional nivå för berörda samverkansparter. 
Den ska främja utveckling och skapa öppenhet som leder till att stärka 
samtliga parter samt ökad attraktionskraft för våra regioner. 
Som ett led i att nå målsättningen utgår parterna från tre områden; 
Utbildningssamverkan, Forskningssamverkan samt Samhällsnytta. 
Målområden är Hållbar samhällsutveckling, God hälsa och livskvalitet, 
Innovationskraft och entreprenörskap samt Konkurrenskraftiga och attraktiva 
län. 
 
En förändring mot tidigare avtal är att styrgruppens sammansättning ändras. 
Styrgruppen är överens om att den i fortsättningen ska bestå av endast 
tjänstepersoner. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 263 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen lägger samverkansavtalet för samhällsutveckling och 
innovation genom utbildnings- och forskningssamverkan mellan Region 
Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet till handlingarna.  
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Avtalet gäller från den 21 november 2022 tills vidare”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 263 den 7 

december 2022.  
2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2022 
3. Samverkansavtal för samhällsutveckling och innovation genom 

utbildnings- och forskningssamverkan 
 
 
 
Protokollsutdrag till:  Linnéuniversitetet  

 
Region Kronoberg 
 
utvecklingsdirektör 
 
HR-direktör 
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§ 267  Ärendenummer RS 2022/1657 

Kapitaltillskott till Stiftelsen Kalmar läns museum 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att lämna ett ovillkorat kapitaltillskott om 7,5 
miljoner kronor till Stiftelsen Kalmar läns museum för att stärka det egna 
kapitalet och för att möta kommande behov av att flytta museets 
föremålssamlingar.  
Det ovillkorade kapitaltillskottet hanteras i bokslutet 2022.  
Därutöver lämnas direktiv till museets styrelse att genom positiva resultat 
stärka det egna kapitalet med ytterligare 3 miljoner kronor över en period om 
fyra år.  
Beslutet gäller under förutsättning att Kalmar kommun fattar ett likalydande 
beslut. 

Bakgrund 
Kalmar läns museum har inkommit med en skrivelse som beskriver 
stiftelsens ekonomiska situation. Det egna kapitalet, som vid utgången av 
2021 uppgick till cirka 7 miljoner kronor, innefattar ändamålsbestämda 
medel. Museets auktoriserade revisorer har under året lämnat rådet att ändra 
och förtydliga bokföringen av de ändamålsbestämda medlen och med 
anledning av det uppstår det ett behov av att stärka stiftelsens egna kapital 
med 3 miljoner kronor. Därutöver finns det ett stort behov av att inleda 
förflyttningen av museets cirka 1 miljon objekt från lokaler i Ångkvarnen till 
de iordningställda magasinslokalerna i kv Bilen. Samlingarna är inte 
genomgångna i modern tid och det finns stora behov av sanering, 
konservering och uppordning. Arbetet med att flytta föremålen påbörjas 
under 2023 och kommer att behöva pågå under ett antal år därefter. Behovet 
av resurser för att genomföra flytten av föremålen beräknas uppgå till 12 
miljoner kronor. I skrivelsen från Kalmar läns museum framkommer att ett 
större effektiviseringsarbete har påbörjats och målsättningen är att genom 
positiva resultat i kommande års bokslut stärka stiftelsens egna kapital.  
En dialog har förts mellan stiftarna Kalmar kommun och Region Kalmar län 
som resulterat i att parterna överenskommit att till lika delar, 7,5 miljoner 
kronor vardera, lämna ett så kallat ovillkorat kapitaltillskott till Stiftelsen 
Kalmar läns museum, vilket är specifikt dedikerat och ska användas till ovan 
beskrivna behov. Samtidigt lämnar stiftarna ett direktiv till stiftelsens 
styrelse att genom positiva resultat stärka det egna kapitalet med ytterligare 3 
miljoner kronor över en period om fyra år.  
 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 264 den 7 december 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen beslutar att lämna ett ovillkorat kapitaltillskott om 7,5 
miljoner kronor till Stiftelsen Kalmar läns museum för att stärka det egna 
kapitalet och för att möta kommande behov av att flytta museets 
föremålssamlingar.  
Det ovillkorade kapitaltillskottet hanteras i bokslutet 2022.  
Därutöver lämnas direktiv till museets styrelse att genom positiva resultat 
stärka det egna kapitalet med ytterligare 3 miljoner kronor över en period om 
fyra år.  
Beslutet gäller under förutsättning att Kalmar kommun fattar ett likalydande 
beslut”. 
 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 264 den 7 

december 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2022 
3. Skrivelse från Stiftelsen Kalmar läns museum 
 
Protokollsutdrag till:  Stiftelsen Kalmar läns museum 
  ekonomidirektör 
  Kalmar kommun 
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§ 269  Ärendenummer RS 2022/765 

Svar på motion om behovet av en träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
behovet av en träbyggnadsstrategi med redovisat yttrande.  

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

Yttrande  

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

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

2. Verksamhet (Att byggnadsmaterialen säkerställer kraven från 
verksamheten) 

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

Detta innebär att det mest hållbara byggnadsmaterialet väljs när 
verksamhetens- och säkerhetskraven är uppfyllda och trä är möjligt, tack 
vare dess positiva hållbarhetsegenskaper. Exempel på detta är 
nybyggnationen av Högsby hälsocentral, folktandvård och 
distriktsrehabilitering.  
I och med utvecklingen av träbyggnadstekniken, kan tekniken förbättras så 
verksamhetskrav och säkerhetskrav uppfylls som i sin tur kan leda till att fler 
byggnader kan komma att bestå av en större mängd träd.  

Uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län 
Ett större fokus behövs på hållbart byggande, men ett specifikt byggmaterial 
eller byggteknik bör inte prioriteras. Det händer mycket i branschen och det 
är viktigt att klimatpåverkan av våra byggnader sänks och att Region Kalmar 
län går före. Trä är, precis som nämns i motionen, det starkaste 
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byggmaterialet ur ett klimatpåverkansperspektiv. I stället för att ta fram 
ytterligare en strategi så föreslås att utveckla den klimatstrategi som finns 
med tillhörande styrande och stödjande dokument. De nya kraven på 
klimatdeklaration kommer även stärka träbyggandet.  
Följande arbete föreslås i stället för en träbyggnadsstrategi. 

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

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

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

Den sammanvägda bedömningen är att det inte behövs en särskild 
träbyggnadsstrategi. För att effektivt påskynda hållbart byggande och 
därmed träbyggande bör befintliga strategier och planer förstärkas inom 
detta område. En specifik hållbarhetsplan för byggnader och 
fastighetsförvaltning bör tas fram likt den som finns för 
energieffektivisering.  
Detta arbete kommer leda till ökat byggande med trä på byggnader som 
renoveras, byggs om, byggs till och nyproduceras.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 254 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om behovet av en 
träbyggnadsstrategi med redovisat yttrande”. 
--- 

Överläggning 
1. Ordförande föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets 
förslag.  
2. Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen.   
--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets eller 
Pär-Gustav Johanssons (M) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
- Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja  
- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) förslag röstar nej.  
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Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Martina Aronsson (S) Ja   

Peter Vretlund (S) Ja   

Malin Anell (S) Ja   

Cecilia Hammar (S) Ja    

Karin Helmersson (C) Ja    

Anna Östborg (C) Ja    

Lena Granath (V) Ja    

Malin Sjölander (M)  Nej   

Pär-Gustav Johansson (M)  Nej   

Åsa Ottosson (M)  Nej   

Jimmy Loord (KD)  Nej   

Maud Ärlebrant (KD)  Nej   

Martin Kirchberg (SD)  
 

Avstår  

Bo Karlsson (SD)  
 

Avstår  

Angelica Katsanidou (S), ordförande Ja    

Resultat  8 5 2 

 
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med resultatet 8 ja, 5 
nej och 2 som avstår. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 254 den 30 

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

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

 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 270   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen: 

• Yttrande över Europeiska kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om kvalitets- och 
säkerhetsstandarder för ämnen av  
mänskligt ursprung avsedda för 
användning på människor och upphävande 
av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG 

 

RS 2022/1057 

• Yttrande över Inspektionen för vård och 
omsorgs förslag till föreskrifter om  
chefsöverläkarens underrättelse- och 
uppgiftsskyldighet avseende  vissa åtgärder 
inom psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

 

RS 2022/656 

• Yttrande över föreskrifter om ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2021:32) om kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om medicintekniska 
produkter, Läkemedelsverket 

 

RS 2022/537 
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§ 271   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

• Protokoll - Funktionshinderrådet 2 november 2022 
 

RS 2022/49 

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 5 oktober 2022 
 

RS 2022/280 

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 16 november 2022 
 

RS 2022/280 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden 5 oktober 
2022 

 

RS 2022/214 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden 16 
november 2022 

 

RS 2022/214 

• Yttrande över nationella och gemensamma e-
hälsospecifikationer 

 

RS 2022/1199 

• Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 
om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för 
år 2023 

 

RS 2022/1299 

• Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om postutdelning 

 

RS 2022/1177 

• Anteckningar från möte med AB Transitios ägarråd 15 
september 2022 

 

RS 2022/209 

• Kollektivtrafiknämnden - protokoll 6 oktober, 25 
oktober och 17 november 2022 

 

RS 2022/215 

• Protokoll - Länsberedning för regionala 
utvecklingsfrågor 20 oktober 2022 

 

RS 2022/50 

• Protokoll beredningen för hälso- och sjukvård 13 
oktober 2022 

 

RS 2022/47 
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• Brev till regionstyrelsen, Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap, RPG 

 

RS 2022/1471 

• Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 
178, den 20 oktober 2022, AB Transitio 

 

RS 2022/209 

• Beslut Länsstyrelsen Kalmar län om förslag till nya 
marina Natura 2000-områden för fåglar i Kalmar län 

 

RS 2022/718 

• Antaget Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet   och räddningstjänst enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor   (LSO), Ölands 
Kommunalförbund 

 

RS 2022/970 

• Anmälan av inkommen remiss om förslag till ändring i 
föreskrifter och allmänna råd om medicinska 
exponeringar, Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

RS 2022/1499 

• Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022 
 

RS 2022/4 

• Protokoll från regionstyrelsens personalutskott den 25 
oktober 2022 

 

RS 2022/41 

• Anteckningar från ledningsgruppsmöte 
Regionsamverkan Sydsverige 10 november  2022 

 

RS 2022/168 

• Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av 
Region Kalmar läns delårsrapport 2022 

 

RS 2022/1566 

• Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av 
god ekonomisk hushållning 2022, Region Kalmar län 

 

RS 2022/1567 

• Ekonomiska uppföljningar, månads- och 
delårsrapporter för Region Kalmar län 2022 

RS 2021/1315 

 
• Protokoll från regionstyrelsen plan- och 

budgetberedning den 30 november 2022 
 

• Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott den 30 
november samt 7 december 2022 

 
RS 2022/39 
 
 
RS 2022/38 
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