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Regionstyrelsen

§ 91 Ärendenummer RS 2018/1002

Svar på medborgarförslag 8/2018 - Sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioder 
för de som vill tidigare/senarelägga sin semester

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioden.

Bakgrund
Gabriel Walter, Kalmar, har lämnat ett medborgarförslag om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden för de som väljer att 
tidigare/senarelägga sin semester. Bakgrunden till förslaget är att 
arbetsgivaren på detta sätt skulle visa att medarbetarnas arbetssituation under 
sommarmånaderna tas på allvar, motivera medarbetare att 
senare/tidigarelägga sin semester samt att göra fler nöjda med sin semester.
Konsekvensen av medborgarförslaget innebär att de som lagt sin semester 
utanför semesterperioden har sex timmars arbetspass och övriga åtta timmars 
pass. Det skulle betyda att verksamheterna behöver kombinera olika långa 
arbetspass inom samma schemalag. Det innebär att samma pass inom 
verksamheten kan komma att bemannas av medarbetare som har sex 
respektive åtta timmars arbetsdag.
Möjligheten att konstruera schema där sex- och åttatimmarspass blandas 
under sommar bedöms inte görligt. Särskilt bör betonas att dygnet runt 
verksamheten som i sin grund är svår att schemalägga genom detta förslag 
skulle få betydande svårigheter. Ytterst handlar det om att lösa bemanningen 
i regionens verksamheter. Sex timmars arbetsdag under sommaren för de 
som planerar sin semester utanför semesterperioden ses inte som en 
alternativ lösning för att underlätta bemanning under semesterperioden.
Mot bakgrund av det ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 86/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019.
3. Medborgarförslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under 

semesterperioden.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 86 Ärendenummer RS 2018/1002

Medborgarförslag 8:2018 Sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioder för de som vill 
tidigare/senarelägga sin semester.

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioden. 

Bakgrund
Gabriel Walter, Kalmar, har lämnat ett medborgarförslag om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden för de som väljer att 
tidigare/senarelägga sin semester. Bakgrunden till förslaget är att 
arbetsgivaren på detta sätt skulle visa att medarbetarnas arbetssituation under 
sommarmånaderna tas på allvar, motivera medarbetare att 
senare/tidigarelägga sin semester samt att göra fler nöjda med sin semester.
Konsekvensen av medborgarförslaget innebär att de som lagt sin semester 
utanför semesterperioden har sex timmars arbetspass och övriga åtta timmars 
pass. Det skulle betyda att verksamheterna behöver kombinera olika långa 
arbetspass inom samma schemalag. Det innebär att samma pass inom 
verksamheten kan komma att bemannas av medarbetare som har sex 
respektive åtta timmars arbetsdag. 
Möjligheten att konstruera schema där sex- och åttatimmarspass blandas 
under sommar bedöms inte görligt. Särskilt bör betonas att dygnet runt 
verksamheten som i sin grund är svår att schemalägga genom detta förslag 
skulle få betydande svårigheter. Ytterst handlar det om att lösa bemanningen 
i regionens verksamheter. Sex timmars arbetsdag under sommaren för de 
som planerar sin semester utanför semesterperioden ses inte som en 
alternativ lösning för att underlätta bemanning under semesterperioden.
Mot bakgrund av det ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019
2. Medborgarförslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under 
semesterperioden
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Regionfullmäktige

Medborgarförslag 8:2018 Sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioder för de som vill 
tidigare/senarelägga sin semester.

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön under semesterperioden. 

Bakgrund
Gabriel Walter, Kalmar, har lämnat ett medborgarförslag om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön under semesterperioden för de som väljer att 
tidigare/senarelägga sin semester. Bakgrunden till förslaget är att 
arbetsgivaren på detta sätt skulle visa att medarbetarnas arbetssituation under 
sommarmånaderna tas på allvar, motivera medarbetare att 
senare/tidigarelägga sin semester samt att göra fler nöjda med sin semester.
Konsekvensen av medborgarförslaget innebär att de som lagt sin semester 
utanför semesterperioden har sex timmars arbetspass och övriga åtta timmars 
pass. Det skulle betyda att verksamheterna behöver kombinera olika långa 
arbetspass inom samma schemalag. Det innebär att samma pass inom 
verksamheten kan komma att bemannas av medarbetare som har sex 
respektive åtta timmars arbetsdag. 
Möjligheten att konstruera schema där sex- och åttatimmarspass blandas 
under sommar bedöms inte görligt. Särskilt bör betonas att dygnet runt 
verksamheten som i sin grund är svår att schemalägga genom detta förslag 
skulle få betydande svårigheter. Ytterst handlar det om att lösa bemanningen 
i regionens verksamheter. Sex timmars arbetsdag under sommaren för de 
som planerar sin semester utanför semesterperioden ses inte som en 
alternativ lösning för att underlätta bemanning under semesterperioden.
Mot bakgrund av det ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Helen Persson
HR-direktör

Magnus Ivarsson
förhandlingschef
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Bilaga
Medborgarförslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under 
semesterperioden
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Regionstyrelsen

§ 92 Ärendenummer RS 2018/1017

Svar på medborgarförslag 10/2018 - Tidsutredning

Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.

Bakgrund
Per-Erik Håkansson, Nybro, har lämnat ett medborgarförslag om att göra en 
tidsstudieutredning för att se hur väl arbetstiden används till patienter inom 
primärvården och länssjukhuset i Kalmar län. Förslaget innebär att tidsstudie 
ska göras när personal börjar och slutar ta emot patienter under arbetsdagen. 
Syftet är att se hur många effektiva timmar som man använder sig av för att 
ta emot patienter per dag.
För Region Kalmar län är det viktigt att vårdpersonalens tid är så 
värdeskapande som möjligt och att rätt kompetensnivå används för patienter 
och invånare. Tid till patient är en betydande del av vårdpersonalens arbete 
liksom andra arbetsuppgifter exempelvis planering inför operativa åtgärder. 
Det kan alltså ge fel bild att endast fokusera på tid till patient.
Region Kalmar län arbetar aktivt med bättre resursnyttjande och rätt använd 
kompetens, för att skapa mervärde för alla yrken. Att isolerat göra en 
tidsutredning ger inte rätt bild av hur kompetens bästa nyttjas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 87/2019.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019.
3. Medborgarförslag om tidsutredning.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 87 Ärendenummer RS 2018/1017

Medborgarförslag 10:2018 Tidsutredning

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.

Bakgrund
Per-Erik Håkansson, Nybro, har lämnat ett medborgarförslag om att göra en 
tidsstudieutredning för att se hur väl arbetstiden används till patienter inom 
primärvården och länssjukhuset i Kalmar län. Förslaget innebär att tidsstudie 
ska göras när personal börjar och slutar ta emot patienter under arbetsdagen. 
Syftet är att se hur många effektiva timmar som man använder sig av för att 
ta emot patienter per dag.
För Region Kalmar län är det viktigt att vårdpersonalens tid är så 
värdeskapande som möjligt och att rätt kompetensnivå används för patienter 
och invånare. Tid till patient är en betydande del av vårdpersonalens arbete 
liksom andra arbetsuppgifter exempelvis planering inför operativa åtgärder. 
Det kan alltså ge fel bild att endast fokusera på tid till patient. 
Region Kalmar län arbetar aktivt med bättre resursnyttjande och rätt använd 
kompetens, för att skapa mervärde för alla yrken. Att isolerat göra en 
tidsutredning ger inte rätt bild av hur kompetens bästa nyttjas. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019
2. Medborgarförslag om tidsutredning
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Landstingets kansli, stab
 

Regionfullmäktige

Medborgarförslag 10:2018 Tidsutredning

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om tidsutredning.

Bakgrund
Per-Erik Håkansson, Nybro, har lämnat ett medborgarförslag om att göra en 
tidsstudieutredning för att se hur väl arbetstiden används till patienter inom 
primärvården och länssjukhuset i Kalmar län. Förslaget innebär att tidsstudie 
ska göras när personal börjar och slutar ta emot patienter under arbetsdagen. 
Syftet är att se hur många effektiva timmar som man använder sig av för att 
ta emot patienter per dag.
För Region Kalmar län är det viktigt att vårdpersonalens tid är så 
värdeskapande som möjligt och att rätt kompetensnivå används för patienter 
och invånare. Tid till patient är en betydande del av vårdpersonalens arbete 
liksom andra arbetsuppgifter exempelvis planering inför operativa åtgärder. 
Det kan alltså ge fel bild att endast fokusera på tid till patient. 
Region Kalmar län arbetar aktivt med bättre resursnyttjande och rätt använd 
kompetens, för att skapa mervärde för alla yrken. Att isolerat göra en 
tidsutredning ger inte rätt bild av hur kompetens bästa nyttjas. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.

Helen Persson
HR-direktör

Bilaga
Medborgarförslag om tidsutredning

157



158



From:                                 goran.nordstrom@gmail.com
Sent:                                  Thu, 16 May 2019 09:59:19 +0200
To:                                      Region Kalmar län
Subject:                             Medborgarförslag

Inskickat medborgarförslag: 

Förslag : I samband med denna satsning så måste det bli möjligt att ta med sig cykeln när mån 
åker till Stockholm. En mkt bra klimatsatsning anser jag. https://www.vt.se/nyheter/vastervik/har-
ar-klts-senaste-satsning-om6108739.aspx?fbclid=IwAR2EyoKKWh1iefTl-
lXzMZnjPaoK0vvC7yipmMr71eeN3a1Cg1cOaF_NEr8 Det handlar enligt Vt om Idag lanserade 
KLT sin senaste satsning; en så kallad ”superbuss” som ska göra en resa från Oskarshamn upp till 
Stockholm möjlig på runt fyra timmar.
Namn : Göran Nordström
Gatuadress : Ortgatan 56
Postnummer : 59340
Ort : Västervik
E-postadress : goran.nordstrom@gmail.com
Acceptera publicering på webbplats : Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på 
regionkalmar.se
GDPR : Ja jag accepterar att ni hanterar mina personuppgifter
Captcha : 
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Här är KLT:s senaste satsning
VÄSTERVIK Nå Stockholm på runt fyra timmar med kollektivtrafik? Ja, det blir snart 
verklighet i länet.

Cissi Säfström

12:09 | 2019-05-15

Idag lanserade KLT sin senaste satsning; en så kallad ”superbuss” som ska göra en resa från 
Oskarshamn upp till Stockholm möjlig på runt fyra timmar.

– Tanken med superbussen är att underlätta för resenärerna att ta sig till Norrköping och vidare 
upp till Stockholm. Det ska vara relativt få stopp på vägen för att korta ned resetiden, i övriga 
länet handlar det om stopp i Västervik och i Gamleby vid E22, säger Roland Åkesson (C), 
ledamot i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Från och med den 17 juni kommer resenärer att kunna ta 07:50-bussen från Oskarshamn och 
vara framme i Norrköping 10:40. Där får de sedan byta till en annan norrgående buss eller tåget. 
På så sätt kan smålänningarna nå Stockholm redan vid lunchtid.

BILD: Ilkka Ranta 

– Men det här är bara början av utvecklingen. Blir linjen uppskattad vill vi gå vidare och utveckla 
trafiken med fler avgångar med start redan 2020, säger Björn Brändewall (L), ledamot i 
kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län, i ett pressmeddelande.

Meningen är att den nya, snabba busstrafiken ska skapa en bättre och mer ekonomiskt 
försvarbar resemöjlighet.
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From:                                 Daniel.backstrom82@gmail.com
Sent:                                  Sat, 16 Mar 2019 10:59:10 +0100
To:                                      Region Kalmar län
Subject:                             Medborgarförslag

Inskickat medborgarförslag: 

Förslag : Jag vill kunna cykla till bussen, Lasta cykeln snabbt och på egen hand. För att sedan 
cykla när jag hoppar av bussen. Detta kräver en busstyp som inte finns i dag.
Namn : Daniel
Gatuadress : Häradsvägen
Postnummer : 38492
Ort : Ålem
E-postadress : Daniel.backstrom82@gmail.com
Acceptera publicering på webbplats : Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på 
regionkalmar.se
GDPR : Ja jag accepterar att ni hanterar mina personuppgifter
Captcha : 
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From:                                 info@langejan.se
Sent:                                  Wed, 6 Mar 2019 19:33:56 +0100
To:                                      Region Kalmar län
Subject:                             Medborgarförslag

Inskickat medborgarförslag: 

Förslag : KLTs månadskort för pensionärer (1OO KR) Ingen begränsning på lördag och söndag 
vad gäller tider man kan åka! Hälsningar Peter Håkansson
Namn : peter håkansson
Gatuadress : svensknabbev 21
Postnummer : 39351
Ort : kalmar
E-postadress : info@langejan.se
Acceptera publicering på webbplats : Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på 
regionkalmar.se
GDPR : Ja jag accepterar att ni hanterar mina personuppgifter
Captcha : 
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