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§ 120    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet.
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§ 121  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesrapport covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Den 23 maj var det 15 patienter som vårdades för covid-19 på något av 
länets sjukhus, varav fyra patienter på IVA.  
Regiondirektör Ingeborg Eriksson redogör för regionstyrelsens arbetsutskott 
att det skett en tydlig och snabb nedgång av antalet bekräftade fall under de 
senaste två veckorna. I nuläget är det ett lågt behov av provtagning i länet 
vilket medför att provtagningskapaciteten är hög.  
Det regionala rekommendationerna i Kalmar län sträcker sig fram till den 30 
maj. Smittskyddsläkaren håller på att se över rekommendationerna i 
förhållande till smittspridningen för att ta beslut om eventuell förlängning av 
rekommendationerna.  
Det är en märkbar och snabb nedgång gällande behov av sjukhusvård och 
nertrappning och anpassning av verksamheten pågår. Krislägesavtalet håller 
på att ses över och i dagsläget finns inget behov av att anvisa fler 
medarbetare.   
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§ 122  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I Kalmar län är nu 50,5 procent av befolkningen över 18 år vaccinerade med 
första dosen vaccin mot covid-19 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten 
vecka 19.  
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör för regionstyrelsens 
arbetsutskott om andelen vaccinerade per kommun, antal levererade doser av 
vaccin samt antal vaccinerade per vecka.  
Statistik gällande andel vaccinerade per åldersgrupp visar på en hög 
vaccinationsvilja hos alla åldersgrupper som hittills fått erbjudande om 
vaccin. I gruppen 90 år och äldre har 93 procent vaccinerats, gällande 80-89-
åringar är 99 procent vaccinerade och för åldersgruppen 70-79 år är 94 
procent vaccinerade/bokad för vaccinering. Andelen vaccinerade och bokade 
för vaccinering i åldersgrupperna 65-69 år samt 60-64 år är 89 respektive 87 
procent. I dagsläget är det personer mellan 50-59 år som kan boka sig för 
vaccin och i den ålderskategorin är det 68 procent som fått sin första dos 
eller är har en tid bokad.  
Vidare presenteras statistik på vaccinationsvilja och orsak till vaccination. 
Det konstateras att orsaken till vaccinering i åldersgruppen 18-49 år snarare 
är för att skydda andra i sin omgivning än för den egna personens hälsa.  
Slutligen redogörs för siffror gällande källor för information om covid-19. 
Flertalet använder media (62 procent) och myndigheter (55 procent) som 
primära informationskällor medan sociala medier och personal inom hälso- 
och sjukvården används i mindre utsträckning, 14 respektive 21 procent.    
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§ 123    

Anmälningsärende 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärende anmäls till regionstyrelsens arbetsutskott för kännedom: 
Inkommande skrivelser, brev med frågor och synpunkter från näringsliv, 
myndigheter, föreningar m.fl. 2021 med anledning av Covid-19, 
coronavirus, RS 2021/17 

 Svar på frågor från Coronakommissionen om regionens 
kommunikation under coronapandemin 
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