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§ 30    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.  
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§ 31    

Omställning Nära vård 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Omställningen till Nära vård är en av de stora riktningarna i utvecklingen av 
välfärden. Den är nödvändig för att klara att leverera hälso- och sjukvård och 
omsorg i framtiden, och utmanar också våra nuvarande sätt att styra och 
leda. 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, och Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
redogör för begreppet nära vård och vilken analysmodell som används i 
arbetet. Fokus är på de cirka 5 400 personer i Kalmar län som har ett 
komplext vårdbehov. Dessa patienter har ofta många kontakter med många 
olika aktörer, flera diagnoser och stort behov av individuella lösningar och 
ofta behov av samordning, kontinuitet och trygghet. Målet är att ge dessa 
patienter trygghet genom relation och kontinuitet och se till att patienterna 
får vård på rätt/bästa nivå och reducera ”onödiga” akuta vårdkontakter på fel 
nivå. Att reducera total vårdanvändning är inte ett mål.  
Det övergripande målet med satsningen på Nära vård är att ha ökat 
invånarfokus, ökad användarvänlighet i tillgängliga digitala tjänster, ökad 
förståelse i organisationen för invånarens och verksamhetens behov samt 
ökad samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser.  
Vidare redogörs för flera olika projekt som görs i olika verksamheter för att 
driva omställningen mot Nära vård. 
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§ 32    

Oberoende bemanningsbolag 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Inom primärvården pågår ett arbete med att minska användningen av inhyrd 
personal. De senaste åren har antalet enheter inom primärvården som med 
behov av hyrläkare minskat. Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redogör 
för statistik som visar detta. Vidare informeras arbetsutskottet om de 
kompetensförsörjningsaktiviteter som pågår. 
Mats Petersson, psykiatridirektör, inleder med att visa statistik på 
användandet av bemanningsföretag inom psykiatriförvaltningen mellan åren 
2015-2022 samt kostnader per inhyrd yrkesgrupp. Vidare delges information 
om processen vid avrop av hyrpersonal. För att minska behovet av 
bemanningsbolag genomför förvaltningen ett antal aktiviteter, bland annat 
förskjuts arbetsuppgifter från sjuksköterskor till underläkare och skötare, 
gemensam schemaläggning för sjuksköterskor provas och förvaltningen 
kommer att delta i en ny central upphandling av utlandsrekrytering.  
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§ 33    

Fortsatt arbete hälsocentral i Norrliden - lägesrapport 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län och LW Fastigheter förvaltnings AB tecknade under 
våren 2022 en avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokaler för 
hälsocentral och folktandvård i Norrliden. Avsiktsförklaringen beskrev 
fortsatt process för projektet, framtida hyresvillkor och hur upphandling 
skulle genomföras mm.  
Under hösten 2022 har ny information blivit känd med anledning av 
pågående rättsliga tvister i mål som liknar det tilltänkta upplägget för 
upphandlingen av Norrlidens hälsocentral och folktandvård. Dessa ärenden 
inväntar just nu prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I 
underliggande förvaltningsrättsliga instanser har domarna fallit ut till 
myndighetens nackdel. Mot bakgrund av detta har en dialog förts med LW 
fastigheter varefter Region Kalmar län och LWfastigheter har varit överens 
om att häva avsiktsförklaringen. Regionservice kommer gå vidare med nya 
lokaler för hälsocentral och folktandvård i Norrliden genom att genomföra 
en hyresvärdupphandling. Tidplanen kan komma att påverkas men inflytt är i 
nuläget planerat till 2027. 
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§ 34  Ärendenummer RS 2022/1680 

Yttrande över Samråd för ny översiktsplan för 
Vimmerby kommun 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på samråd 
över Vimmerby kommuns Översiktsplan 2050.  
Yttrandet överlämnas till Vimmerby kommun.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Vimmerby kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Vimmerby kommuns översiktsplan 
2050.  

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län bedömer sammanfattningsvis att Vimmerby kommun har 
tagit fram en väl avvägd strategisk översiktsplan med ett tydligt 
mellankommunalt och storregionalt perspektiv, vilket får ses som särskilt 
betydelsefullt för en kommun som angränsar till två andra regioner. 
Översiktsplanen bedöms därför kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för 
det regionala utvecklingsarbetet och den regionala planeringen och 
infrastrukturplaneringen i synnerhet. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämndens och 
kollektivtrafiknämndens presidium. Respektive presidium har föreslagit 
regionstyrelsens arbetsutskott att anta redovisat yttrande som svar på samråd 
över Vimmerby kommuns Översiktsplan 2050.   

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att texten i avsnittet ”Energiförsörjning” i 

yttrandet ersätts med att Region Kalmar län anser  
att vindkraft varken är tekniskt lämplig eller samhällsekonomiskt och 
miljömässigt hållbar i större skala, samt  
att Vimmerby kommun därför bör ställa sig avvisande till ny vindkraft 
och att kommunen bör revidera översiktsplanen så att detta återspeglas 
och att yttrandet kompletteras med att Region Kalmar län framhåller att 
Vimmerby kommun i översiktsplanen helt bör fokusera på fossilfri el och 
energi, snarare än att avgränsa det till den nuvarande definitionen av 
förnybar, vilken utesluter den för det framtida elsystemet helt avgörande 
planerbara och fossilfria kärnkraften. 
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2. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt regionala utvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens 
presidiers förslag och avslår Martin Kirchbergs förslag.  

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionstyrelsens 
arbetsutskott vill besluta enligt Martin Kirchbergs förslag eller Karin 
Helmerssons förslag. Hon finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt Karin Helmerssons förslag.  

Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna står inte bakom avsnittet ”Energiförsörjning” i 
Region Kalmar läns yttrande i ärendet. 
En stor andel av Sveriges planerbara och fossilfria elproduktion har 
lagts ner av tidigare regeringar, vilket bidragit till ökad risk för 
effektbrist i elsystemet, minskad överföringskapacitet, ökat beroende 
av fossil elproduktion och höjda elpriser. Samtidigt behöver 
elproduktionen i landet byggas ut kraftigt för att möta en förväntad 
fördubbling av elanvändningen 2045. En ökad andel ”förnybar” 
elproduktion vid denna utbyggnad skulle leda till att ytterligare 
destabilisera elsystemet och leda till fortsatt effektbrist, fossilberoende 
och höga elpriser. Det nationella energipolitiska målet kommer därför 
att ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt. Det 
medför att planerbara och fossilfria kraftslag, som till exempel 
kärnkraft, inte längre diskrimineras. Denna ändring i den nationella 
energipolitiken behöver också få genomslag i översiktsplanerna i 
länets kommuner. 
Sverigedemokraterna anser att vindkraftverk inte bidrar till någonting 
positivt i samhället mer än möjligen till vindkraftbranschens och 
markägarens plånböcker. Vindkraft är varken tekniskt lämplig eller 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar i större skala. I takt med 
vindkraftsutbyggnaden blir elsystemet allt mer destabiliserat, ”någon 
annan” måste bygga ett parallellt elproduktionssystem, oftast 
fossildrivet, för att kunna leverera ström när det inte blåser, 
anslutningskostnaderna vältras över på alla elkonsumenter, fastigheter 
i omgivningen tappar i värde och de lokala miljöeffekterna är 
förödande både för de kringboende och för naturen. Även 
tillverkningen är mycket miljöförstörande, livslängden är kortare än 
vad som tidigare antagits och stora delar av verken går inte att 
återvinna utan grävs idag ned som deponi. 
Sverigedemokraterna anser att Vimmerby kommun i översiktsplanen 
helt bör fokusera på fossilfri el och energi, snarare än att avgränsa det 
till den nuvarande definitionen av förnybar, vilken utesluter den för det 
framtida elsystemet helt avgörande planerbara och fossilfria 
kärnkraften. Sverigedemokraterna anser att Vimmerby kommun bör 
ställa sig avvisande till ny vindkraft och att kommunen bör revidera 
översiktsplanen så att detta återspeglas.” 

7Comfact Signature Referensnummer: 1560439



Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-14 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Beslut RUN presidium, daterat den 27 januari 2023 
2. Beslut KTN presidium, daterat den 26 januari 2023 
3. Yttrande över Vimmerby kommuns översiktsplan 2050  
4. Vimmerby kommuns översiktsplan 2050 
 
Protokollsutdrag till: Vimmerby kommun, regionala 
utvecklingsförvaltningen, Kalmar Länstrafik 
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§ 35  Ärendenummer RS 2023/166 

Uppföljning - Handlingsplan äldres psykiska ohälsa 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar redovisning av genomförda åtgärder 
utifrån handlingsplan äldres psykiska ohälsa. 

Bakgrund 
År 2021 genomfördes en granskning av samverkan kring psykisk ohälsa 
bland äldre. Resultatet av granskningen redovisades i en revisionsrapport, 
där den sammanfattande bedömningen var att Region Kalmar län och 
kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett 
tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som 
syftar till att främja äldres psykiska hälsa. Utifrån detta rekommenderade 
revisorerna att regionstyrelsen skulle genomföra ett antal åtgärder. En 
handlingsplan togs fram, med en gemensam planering grundad på 
rekommendationerna i revisionsrapporten. Av handlingsplanen framgår 
också uppföljningen av samtliga aktiviteter. Uppföljning sker inom ramen 
för Länsgemensam ledning samt i beredningen för hälso- och sjukvård. 
Utifrån handlingsplanen har följande hittills genomförts:  

• För att säkerställa den lokala samverkan finns samordnade insatser 
vid hemgång (SIVH) i norra och mellersta Kalmar län. Syftet med 
dessa grupper är att utveckla samverkan vid vårdens övergångar för 
patienter i Kalmar län.  

• Samverkansmöten sker i dagsläget i Kalmar kommun mellan 
primärvård och kommun. Samverkansmöten är ett framgångsrikt 
arbetssätt och det finns goda förutsättningar för en bredare spridning i 
södra Kalmar län. 

• Efter revisionsrapporten har äldres psykiska hälsa särskilt beaktats i 
styrdokument och handlingsplaner för Länsgemensam ledning i 
samverkan och i handlingsplanen 2023-2024 för äldre och psykisk 
hälsa finns aktiviteter riktade till äldres psykiska hälsa.  

• I det suicidpreventiva handlingsprogrammet 2023-2024 finns 
aktiviteter riktade till äldres psykiska hälsa.  

• Psykiatriförvaltningen har analyserat resultatet ifrån nationella 
patientenkäten. De såg inga tecken i statistik som tyder på missnöje 
eller brist på kontakt för äldre till de specialiserade psykiatriska 
enheterna. Inte heller fann de specifika kommentarer i de öppna 
svaren.  
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• Primärvårdens tillgång till vård för äldre med psykisk ohälsa samt 
primärvårdens arbete gällande äldres psykiska hälsa har varit en del 
av uppföljningen på samtliga hälsovalsenheter under 2022 års 
uppföljning.  

• Ett gränsdragningsdokument är framtaget mellan Region Kalmar läns 
primvårdvård och psykiatriförvaltningen, för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen.  

Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande samordnad individuell 
plan, SIP, både länsgemensamt samt inom Region Kalmar län. 
Kvalitetsgranskningar av innehållet i SIP genomförs regelbundet i de 
samordnande grupperna kopplat till Länsgemensam ledning i samverkan 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2023 
2. Handlingsplan äldres psykiska ohälsa 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar kommun, regionstab samordning hälso- och 
sjukvård 
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§ 36  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2022-2024 och 2023-2025 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet. 

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 7 februari 2023) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2022-2024 och 2023-2025. 
Tidplanen för följande uppdrag har justerats: 

• 22/09 Redovisa en gemensam målbild för Nära vård tillsammans 
med länets kommuner 

Redovisningen av uppdraget har flyttats från den 18 april 2023 till 13 juni 
2023.  

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

Redovisningen av uppdraget har flyttats från den 23 mars 2023 till 10 maj 
2023.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2023  
2. Uppdragslista daterad den 7 februari 2023 
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§ 37  Ärendenummer RS 2023/191 

Ersättning för digitala vårdmöten samt telefonsamtal 
för privata vårdgivare med vårdavtal enligt LOU samt 
för vårdgivare med ersättning enligt lag och förordning 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen beslutar att privata vårdgivare med vårdavtal upphandlade 
enligt lag om offentlig upphandling samt vårdgivare med ersättning enligt 
lag och förordning inom Region Kalmar län får från och med den 1 mars 
2023 och tills vidare ersättning för digitala vårdmöten och telefonsamtal som 
ersätter fysiska besök enligt följande: 

• Fysiska besök som digitalt vårdmöte (ljud och bild) när det är 
medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av 
normalarvode i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning 
samt förordningen om fysioterapi. 

• Telefonbesök, i de fall där digitalt vårdmöte inte är möjligt. 
Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet 
med förordningen om läkarvårdsersättning samt förordningen om 
fysioterapi. 

Bakgrund 
Ersättning av digitala vårdmöten och telefonbesök, för privata aktörer med 
vårdavtal enligt LOU samt för vårdgivare med ersättning enligt lag och 
förordning, infördes under pandemin. Regionerna har nu möjlighet att 
permanenta denna ersättning. Det ligger i linje med arbetet med god och nära 
vård att kunna möta patienter i andra former än fysiska besök och det ligger 
till grund för detta nya beslut som gäller tillsvidare. 

Krav 
Ersättning utgår för digitalt vårdmöte eller telefonsamtal då kontakten 
ersätter ett fysiskt besök. Ersättning utgår inte för sjukvårdsrådgivning.  
Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök och 
vårdkontakten ska journalföras. 
Vårdkontakten ska ske inom ramen av ordinarie verksamhet. Vårdgivaren får 
inte anlita extern leverantör som utför enbart digitala kontakter. 
Åtkomst till digitala vårdtjänster ska föregås av stark autentisering för både 
invånare och vårdpersonal genom säker inloggning. Det är vårdgivaren som 
ansvarar för att tjänsten som används uppfyller Datainspektionens krav på 
stark autentisering. 
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Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 
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§ 38  Ärendenummer RS 2023/214 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen antar redovisade justeringar i Delegationsordning för 
regionstyrelsen och rätt att underteckna handlingar, att gälla från och med 
den 1 mars 2023 tills vidare.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har fastställt en delegationsordning, senast reviderad den 2 
februari 2022. Delegationsordningen ses över årligen. Det finns nu behov av 
att revidera och förtydliga vissa delar i delegationsordningen. Till en början 
ska rubriken på delegationsordningen justeras så att den numer ska heta 
Delegationsordning för regionstyrelsen och rätt att underteckna handlingar.  
Beloppet för ospecificerade fastighetsförbättringar som finansieras inom 
regionservice fastställda ram behöver justeras enligt följande: 

Investeringar 
Fastigheter 

Rättshandling – 
beslut om 

Delegat Vidaredelegering 

Ospecificerade 
fastighetsförbättringar 
som finansieras inom 
regionservice 
fastställda ram (max 1 
5 miljoner kronor) 

Förvaltningschef 
regionservice 
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Inom vård- och hälsovalsavtal har utökning skett med barntandvård och 
psykisk hälsa primärvård. Med hänsyn till detta föreslås att hälsovalsavtal 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) justeras till samtliga avtal 
enligt LOV: 

Avtal 
Vård- och hälsovalsavtal 

Rättshandling – 
beslut rörande 

Delegat Vidaredelegering 

Överlåtelse av samt 
förlängning av vårdavtal 
och samverkansavtal 
med privata vårdgivare 

Planeringsdirektör  

Hälsovalsavtal Samtliga 
avtal enligt lag 
(2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) 
med tillhörande 
dispenser 

Planeringsdirektör  

 
Under avsnittet om Gallring av allmänna handlingar föreslås följande: 

Gallring av allmänna handlingar 
Rättshandling – 
beslut om 

Delegat Vidaredelegering 

Gallring av system 
och/eller information i 
system i samband med 
avveckling och migrering 

Arkivstrateg Får ske till annan 
med arkivkunskap 

Gallring i enskilda 
ärenden 
 

Arkivstrateg 
 
Arkivarie 
 

 

Informationshanterings-
planer/dokument-
hanteringsplaner/ 
bevarande-och 
gallringsplaner 
 

Arkivstrateg 
 
Arkivarie 
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Av delegationsordningen framgår också upprepning av information gällande 
anmälan av delegationsbeslut. Av denna anledning föreslås att följande text 
stryks: 
”Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till styrelsen vid 
nästkommande sammanträde”. 
 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2023 
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§ 39  Ärendenummer RS 2023/168 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare för perioden 2023-2026  

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:  
Regionfullmäktige antar reviderat Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att gälla för perioden 2023-2026. 

Bakgrund 
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och 
riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses (kommunallagen 5 kap. 3 §). 
Region Kalmar län är huvudman för all verksamhet som finansieras av 
Region Kalmar län, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom 
avtal överlämnats till en privat utförare. Region Kalmar län är därmed 
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även 
verksamheter som bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 10 
kap. 2-9 §.  
Region Kalmar län har sedan 2016 haft ett program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Ett reviderat program 
har tagits fram inför nya mandatperioden.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2023 
2. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare för perioden 2023-2026  
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§ 40    

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut lämnas till regionstyrelsen för kännedom:  

• Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om 
medicinska exponeringar, Strålsäkerhetsmyndigheten, RS 2022/1499 

• Region Kalmar läns yttrande över inlämnad ansökan gällande 
lokaliseringsprövning av verksamhet på fastigheten Risinge 4:4, 
Mörbylånga kommun, RS 2022/1763 

• Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt, Socialstyrelsen, 
RS 2023/62 

• Yttrande över detaljplan för del av Gasten 1 och del av Djurängen 
2:4, Hansa City, Kalmar kommun, RS 2022/1769 
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§ 41    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen:  

• Nämndemannaval 2023 - Information från Domstolsverket, RS 
2023/112 

• Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2023, RS 2022/1535 

• Kollektivtrafiknämndens protokoll 19 januari 2023, RS 2023/24 

• Protokoll – Folkhögskolestyrelsen 17 januari 2023, RS 2023/22 

• Sammanställning över regionernas patientavgifter för år 2023, 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, RS 2023/188 

• Meddelande 1/2023 Överenskommelse Sammanhållen jämlik säker 
vård, RS 2023/194 

• Meddelande 2/2023 - Överenskommelse - God och nära vård - En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, RS 2023/193 

• Meddelande 3/2023 - Överenskommelse – Hälso- och sjukvårdens 
arbete med civilt försvar 2023, Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, RS 2023/196 

• Meddelande 4/2023 - Överenskommelse - Statens bidrag till 
regionerna för kostnader för Läkemedelsförmånerna m.m. 2023, 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, RS 2023/195 

• Meddelande 5/2023 - Överenskommelse - En personcentrerad, 
tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt 
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023, Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, RS 2023/189 

• Protokoll – Regionala utvecklingsnämnden 18 januari 2023, RS 
2023/21 

• Meddelande 7/2023 - Överenskommelse avseende förändringar i 
förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning, Sveriges 
Kommuner och Regioner SKR, RS 2023/218 
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• Meddelande 6/2023 - Överenskommelse avseende förändringar i 
förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi, Sveriges 
Kommuner och Regioner SKR, RS 2023/217 
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