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§ 62

Ärendenummer RS 2019/64

Yttrande över utredningen Samspel för hälsa Finansiell
samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkringen (SOU 2018:80)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över utredningen
Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkringen (SOU 2018:80).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen
Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och
sjukförsäkringen (SOU 2018:80).
Region Kalmar län instämmer med SKL i utredarens bedömning att det
fortfarande finns ett behov av ett ekonomiskt stöd till regionerna för det
fortsatta arbetet med att utveckla en effektiv och kvalitetssäker
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Efter många år med villkorade
statsbidrag upplevs det som positivt med en ny finansiell modell som syftar
till stabilitet i sjukfrånvaron. Ett sådant ekonomiskt tillskott till regionerna är
viktigt för att tidigare landvinningar inom det försäkringsmedicinska
området inte ska gå förlorade och att fortsatt utveckling ska kunna ske. Det
är en tydlig markering att området är viktigt och ska prioriteras.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Yttrande över utredningen Samspel för hälsa Finansiell samordning
mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkringen (SOU 2018:80)
3. Sammanfattning Samspel för hälsa
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet
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§ 63

Ärendenummer RS 2019/141

Remiss, Kronobergs regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över Kronobergs
reviderade regionala utvecklingsstrategi.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Region Kalmar län har beretts möjligheten att yttra sig över Kronobergs
reviderade regionala utvecklingsstrategi. Kronoberg regionala
utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg, togs fram 2015 och det har sedan
2018 arbetats med att revidera denna.
De förändringar som gjorts är främst nulägesanalysen, uppdatering av
utmaningarna, färre mål, påverkansfaktorer och indikatorerna samt att
samhandlingspunkter har blivit insatsområden. Det är dessa förändringar
Region Kronoberg uppmanar remissinstanserna att fokusera sina svar på.
Regionala utvecklingsförvaltningen har tillsammans med Kalmar länstrafik
tagit fram ett förslag till yttrande, där bland annat följande framkommer:
Region Kalmar län har valt att fokusera på det område i den regionala
utvecklingsstrategin som handlar om tillgänglighet där det finns
gemensamma intressen kopplat till Linnéuniversitet och arbetsmarknad.
I förslaget saknar Region Kalmar län formuleringar om infrastruktur i
betydelsen väg och järnväg.
OECD 1 uttryckte i sin granskning av Småland-Blekinge 2012 att förbindelser
och transportinfrastruktur drastiskt behöver förbättras och att SmålandBlekinge dras med många flaskhalsar i såväl vägnät som järnvägsnät. I
Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper 2 lyfts Interregional
tillgänglighet, ett Sammanknutet Sydsverige och Konkurrensmässiga och
hållbara godstransporter fram som gemensamma frågor för hela Sydsverige

OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge, Sweden 2012.
Regionsamverkan Sydsverige: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sydsverige,
Positionspaper Infrastruktur & Transport, 2016.
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att prioritera. Av detta märks mycket litet i förslaget till regional
utvecklingsstrategi i Kronobergs län.
De kollektiva persontransporterna behöver bli fler, snabbare och punktligare
för att Sydöstra Sverige ska kunna bibehålla och utveckla sin attraktivitet
både för boende och besökare. Mer gods behöver också förflyttas från väg
till järnväg med hänsyn till miljön. Det vore önskvärt att detta tydligare kom
till uttryck i den regionala utvecklingsstrategin.
I förslaget nämns inte heller Linnéuniversitetet med sina drygt 2000
anställda och mer än 30 000 studenter. Linnéuniversitetet med sina två
studieorter Växjö och Kalmar, utgör en betydande kraft för att utveckla och
förnya Sydostregionens näringsliv och förse den med kompetent personal.
Det vore önskvärt att Region Kronoberg i den regionala utvecklingsstrategin
tydligare ger uttryck för Linnéuniversitetets tillväxtskapande förmåga och
dess betydelse för Sydostregionen. Här finns potential för samhandling för
att underlätta pendling och kontakter mellan Linnéuniversitets båda orter
men också med Blekinge Tekniska Högskola som bör tillvaratas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Yttrande över reviderad regional utvecklingsstrategi för Region
Kronoberg
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden
4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden
Protokollsutdrag till: Region Kronoberg

ProSale Signing Referensnummer: 698832

Sida

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

1 (2)

Datum

2019-04-24

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 64

Ärendenummer RS 2019/183

Yttrande över handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO), Kalmar kommun
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) från Kalmar kommun.
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Kalmar brandkår har tagit fram ett förslag till handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor (LSO), för mandatperioden 2019-2022.
Bestämmelserna i LSO syftar till att ge människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i
hela landet, med hänsyn till lokala förhållanden. Enligt LSO ska kommunen
anta handlingsprogram både för den förebyggande verksamheten och för
räddningstjänsten.
Kalmar kommun har valt att slå ihop det till ett gemensamt
handlingsprogram. I programmet ingår även en beskrivning av hur den
förebyggande verksamheten är ordnad och planerad. Under mandatperioden
2015-2018 har verksamheten, som innebär att brandkåren (genom avtal med
Region Kalmar län) ingriper vid livshotande nödlägen och hjärtstopp,
utvecklats och förfinats. Avtalet har reviderats till att nu även omfatta
hjärtstopp på barn dit brandkåren larmas automatiskt samtidigt som
ambulansen i hela Kalmar kommun.
Samtliga räddningstjänster i Kalmar län har avtal med Region Kalmar län
gällande SAMS (Saving more lives in Sweden). Avtalet innebär att enheter
från räddningstjänsten larmas på samtliga hjärtstopp och sjukdomsfall med
medvetslösa personer. Utbildning och viss utrustning erhålls via Region
Kalmar län. SAMS-larm är ett frekvent förekommande uppdrag och är ett
arbetsmoment som utförs ofta såväl i övningsform som genom skarpa
händelser.
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Under kommande mandatperiod ska Kalmar kommun tillsammans med
berörda aktörer arbeta med suicidprevention. Genom en överenskommelse
mellan Region Kalmar län, Polismyndigheten och Kalmar brandkår larmas
samtliga ovan nämnda instanser på larm gällande hot om suicid. Uppdraget
är i regel främst av vårdande eller polisiär karaktär och är oftast inte att
betrakta som kommunal räddningstjänst. Brandkårens personal och
utrustning kan dock ha stor betydelse för en lyckad utgång då de ofta är
snabbt på plats och har tillgång till specialutrustning som höjdfordon,
hoppkudde, räddningsdykare etc.
Fallolyckor innebär årligen stora kostnader och obehag för den som drabbas.
Kalmar kommun ska under kommande mandatperiod på ett
förvaltningsöverskridande sätt arbeta aktivt med att förebygga fallolyckor.
Yttrande
Region Kalmar län ser positivt på handlingsprogrammet som föreslås i
remissen. Regionen anser det önskvärt att handlingsprogrammet
kompletteras med en sammanställning/identifierad lista innehållande de
farliga ämnen som hanteras i kommunens industriverksamheter och farliga
verksamheter samt transporteras som farligt gods på kommunens vägar.
Listan är av stor vikt för att Region Kalmar län ska kunna identifiera och
säkerställa de resurser som kan komma att krävas vid exempelvis utsläpp av
farliga ämnen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Skrivelse från Kalmar kommun, daterad den 18 februari 2019
3. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Kalmar kommun
Protokollsutdrag till: Kalmar kommun
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§ 65

Ärendenummer RS 2019/283

Yttrande om Handlingsprogram för Räddningstjänsten
Öland 2019-2022, enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över
handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland 2019-2022 enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Yttrandet överlämnas till Räddningstjänsten Öland.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Räddningstjänsten Öland har tagit fram ett förslag till handlingsprogram
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), för mandatperioden 2019-2022.
Bestämmelserna i LSO syftar till att ge människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i
hela landet med hänsyn till lokala förhållanden. Enligt LSO ska kommunen
anta handlingsprogram både för Räddningstjänstens förebyggande
verksamhet men också för den operativa delen om en olycka inträffar.
Yttrande
Region Kalmar län ser positivt på handlingsprogrammet som föreslås i
remissen. Regionen anser det önskvärt att handlingsprogrammet
kompletteras med en sammanställning/identifierad lista innehållande de
farliga ämnen som hanteras i kommunens industriverksamheter och farliga
verksamheter samt transporteras som farligt gods på kommunens vägar.
Listan är av stor vikt för att Region Kalmar län ska kunna identifiera och
säkerställa de resurser som kan komma att krävas vid exempelvis utsläpp av
farliga ämnen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Skrivelse från Räddningstjänsten Öland daterad den 13 mars 2019
3. Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland 2019-2022
Protokollsutdrag till: Räddningstjänsten Öland
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§ 66

Ärendenummer RS 2019/287

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri
screening
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker Socialstyrelsens förslag till
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:XX) om villkor för avgiftsfri
screening.
Yttrandet överlämnas till Socialstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Socialstyrelsens föreslår föreskrifter om avgiftsfrihet för screening för
bröstcancer och livmoderhalscancer. Vad gäller bröstcancer innebär de
regeländringar som nu föreslås endast den skillnaden att även män som
tillskrivits det juridiska könet kvinna vid födseln ska omfattas av
regleringen. Även vad gäller avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med
gynekologisk cellprovtagning bedömer Socialstyrelsen att gruppen bör
omfattas av den avgiftsfria screeningen.
Socialstyrelsen föreslår även föreskrifter om vilka ålderskategorier som ska
omfattas av screeningen för livmoderhalscancer och med vilka intervall den
ska erbjudas. I dessa delar föreslår Socialstyrelsen att villkoren träder i kraft
den 1 juli 2020.
Region Kalmar län tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Undersökningarna är
redan avgiftsfria inom Region Kalmar län. Det pågår i Region Kalmar län ett
arbete för att utvidga screeningmetoderna med tillägg av molekylär HPVscreening för livmoderhalscancer enligt de nya riktlinjerna. Målet är att vara
färdig under 2019.
Bilaga
1. Tjänsteskrivelse
2. Konsekvensutredning - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening
Protokollsutdrag till: Socialstyrelsen

Region Kalmar län
Postadress

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

regionkalmar.se
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

region@regionkalmar.se
0480-810 00 vx

ProSale Signing Referensnummer: 698832

232100-0073
833-3007

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Gulistan Ucar

Titel

Sekreterare

Datum & Tid

2019-04-24 15:41:59 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46725016219)

Identifikations-id

id507b5c78836a4dcfadebdd5513e9cfbd

Namn

Christer Jonsson

Titel

Ordförande

Datum & Tid

2019-04-24 18:07:38 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46703212103)

Identifikations-id

id1bf728597d9a4fd19aa02364982fdc5f

Namn

Malin Sjölander

Titel

Justerare

Datum & Tid

2019-04-24 21:32:11 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

id77e46967a97749d1971d3430ef0728b3

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-04-24 21:32:17 +02:00
Ref: 698832
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

Signatursida 1 av 1
ProSale Signing Referensnummer: 698832

