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§ 18    

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor godkänner mötets föredragningslista.  
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§ 19    

Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Suzanne Gustafson (M) att tillsammans 
med ordföranden justera mötets protokoll.   
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§ 20  Ärendenummer RS 2019/867 

Lägesrapport beredningens initiativ för ungas sociala 
inkludering 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Beredningen för invånarfrågor lämnade under 2019 ett initiativ till 
regionfullmäktige med syfte att öka ungas sociala inkludering. Följande 
punkter lyftes:  

• att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att arbeta fram 
en strategi för att öka de ungas sociala inkludering, 

• att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att genom 
särskilda fokusgrupper tillfråga länets ungdomar om hur de ser på sin 
inkludering i samhället/regionen, varför de känner sig inkluderade 
eller inte, samt låta de unga arbeta fram konkreta förslag till 
förbättringar och rekommendationer som regionen sedan kan arbeta 
vidare med, 

• att regionfullmäktige uppdrar regiondirektören att bjuda in länets 
kommuner till samverkan inom länsgemensam ledning kring 
ovanstående. 

Under 2020 behandlade regionfullmäktige det initiativet och gav 
regiondirektören i uppdrag att arbeta fram en strategi för att öka de ungas 
sociala inkludering.  
Anna Soltorp, basenhetschef hållbar utveckling, informerar beredningen om 
arbetet med strategin och inleder med att definiera social inkludering. Vidare 
presenteras den kartläggning av ungas sociala inkludering i Region Kalmar 
län som gjorts. Kartläggningen tydliggör ett nuläge som också ligger till 
grund för de föreslagna åtgärderna som tagit fram.  

Strategi för att öka ungas sociala inkludering  
Syftet är att öka den sociala inkluderingen för unga i åldern 16–25 i Region 
Kalmar läns verksamheter. 

Målet är att den sociala inkluderingen ökar för åldersgruppen 16–25 i 
Region Kalmar läns verksamheter. 

Strategin avgränsas till att omfatta unga i åldern 16–25 samt Region 
Kalmar läns egen verksamhet, det vill säga områden där organisationen har 
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rådighet och mandat. Region Kalmar län kan enbart påverka ungas upplevda 
sociala inkludering indirekt.  

Målgruppen för strategin är Region Kalmar läns verksamheter. Respektive 
enhet ansvarar för att medarbetare har erforderlig kunskap samt att rutiner 
finns för att genomföra strategins aktiviteter. 
Strategin revideras vid behov och huruvida ungas sociala inkludering ökar i 
Region Kalmar läns verksamheter följs upp och utvärderas utifrån 
nästkommande LUPP-enkäter. 
Social inkludering av unga 16–25 pågår i flertalet av Region Kalmar läns 
verksamheter och det finns utvecklingsmöjligheter. Strategin ska bibehålla 
redan framgångsrika insatser samt utveckla nya. 
Föreslagna åtgärder:  
Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad invånarmedverkan 
genom att: 

- Använda dokumentet ”Praktiska anvisningar för att inhämta barns 
synpunkter, kunskap och erfarenheter – bemöta barn” 

- Använda dokumentet ”Strategi för invånare- patient- och 
närståendemedverkan inom hälso- och sjukvården” 

- Använda de metoder som utvecklas med fokus på områden med 
särskilda utmaningar 

- Stödja utveckling av nya former för ungas invånarmedverkan 
- Öka kännedomen hos unga hur de kan påverka verksamheterna 

Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa som kan 
användas för att stärka ungas inflytande genom att:  

- Utveckla gemensam samlingsplats för data, studier och forskning via 
Fakta Kalmar län unga 

- Utveckla samarbetet med länets kommuner, myndigheter och 
civilsamhället kring kunskapsinhämtning exempelvis genom LUPP 

Anpassa existerande och testa nya kommunikationsvägar och 
kommunikation till unga genom att: 

- Använda innovation och digitala tekniker och testa 
kommunikationsvägar 

- Involvera unga vid val av kommunikation och kommunikationsvägar  
Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag genom att:  

- Inkludera unga i invånarmedverkan  
Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt Barnkonventionen 
genom att: 

- Ta del av sidan Fakta Kalmar län unga 
- Systematiska utbildningsinsatser via Kompetensportalen 
- Inhämta handledning från Region Kalmar läns barnrättssamordnare  

Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar läns 
verksamheter genom att: 

- Utveckla digitalt kontaktformulär för intresseanmälan till praktikplats 
och sommarjobb  
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- Utveckla samarbetet med universitet och lärosäten kopplat till 
studenters examensarbeten  

- Utveckla standardiserad utvärdering för sommarjobbare och 
praktikanter 
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§ 21    

Värdegrundsarbete med Varjedag-berättelser i Region 
Kalmar län 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har visionen ”Tillsammans för ett friskare, tryggare och 
rikare liv” och förhållningssättet är öppet, engagerat och kunnigt. 
Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för länets alla 
invånare. Region Kalmar län arbetar för att länet ska vara en plats där både 
människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för 
att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas. 
En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en organisations 
normer och handlingar.  
Värdegrunden visar i vilken anda chefer och medarbetare ska agera och är en 
ständigt pågående process. En öppen och löpande dialog kring avvägningar i 
frågor om kultur, klimat och beteenden behöver pågå mellan alla 
medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter.  
Viktoria Lindstedt, kommunikatör, arbetar bland annat med 
värdegrundsarbete inom Region Kalmar län och redogör för beredningen om 
det övergripande värdegrundsarbete som introducerades på chefsdagarna 
2012 där deltagarna i grupper fick berätta egna, sanna och positiva 
arbetsrelaterade berättelser som kom att kallas Varjedag-berättelser.  
Konceptet med dessa berättelser stämmer väl överens med regionens 
övergripande strategi med ständiga förbättringar och den lärande 
organisationen som visionen och målet: Varje dag lite bättre – kraften hos 
många!  
Konceptet tydliggör också positiva förebilder och är ett sätt att ta tillvara 
positiva krafter. Det konkretiserar och tydliggör värderingar och skapar 
reflektioner kring värdegrunden. Det bidrar till er mer tillåtande kultur och 
där goda insatser uppmärksammas och ger en djupare förståelse för hur vi 
alla kan bidra till en bättre verksamhet.  
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§ 22    

Uppstartsprojektet - Framtidens habilitering och 
rehabilitering är Nära 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Uppstartsprojektet är ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar 
län, länets samtliga tolv kommuner, akademi/universitet och näringsliv 
samverkar. Arbetet är initierat av länets habiliterings- och 
rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun. 
Projektet ska starta upp ett långsiktigt arbete mot framtidens rehabilitering 
och habilitering, där målen är att: 

- Habilitering eller rehabilitering ska erbjudas utifrån varje individs 
behov för att återvinna, bibehålla och utveckla bästa möjliga 
funktionsförmåga. 

- Personer med behov av samordnade insatser erbjuds en SIP 
(samordnad individuell plan) med en bedömning av habilitering eller 
rehabiliteringsbehov för ökad trygghet, delaktighet och samverkan. 

- Den som är i behov av habilitering eller rehabilitering ska komma till 
rätt instans och få rätt stöd. 

- Vidareutveckla arbetssätt och kompetensutveckling för framtidens 
habilitering och rehabilitering i region och kommuner.  

Julia Ström, verksamhetsutvecklare Region Kalmar län, och Anna-Lena 
Nilsson, projektledare Linnéuniversitetet, informerar beredningen om att 
arbetet kommer att utgå från att undersöka vad som är viktigt för invånaren 
under sin habilitering eller rehabilitering.  
En kartläggning tillsammans med medarbetare kommer därefter göras för att 
identifiera verksamhetens behov. Utifrån dessa insikter är syftet att 
tillsammans med invånare, medarbetare, samarbetspartners och näringslivet 
ta fram förslag på arbetssätt för hur man i framtiden ska möta invånarens 
behov och möjliggöra en nära vård. Projektet kommer att pågå fram till juni 
2022 och vara en uppstart för fortsatt arbete.  
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§ 23    

Medborgardialog med deltagare på träffpunkten TIC-
huset i Kalmar 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Beredningen för invånarfrågor genomför en medborgardialog med deltagare 
på träffpunkten TIC-huset i Kalmar.  
Inledningsvis informerar Kristin Irebring, äldresamordnare, om delar av 
Region Kalmar läns arbete för äldre samt det förebyggande arbete med 
preventiva hembesök som regionen bedriver i ett pilotprojekt tillsammans 
Kalmar kommun.  
Därefter sker en dialog och samtal om Region Kalmar läns äldreverksamhet 
tillsammans med beredningens politiker och träffpunktens deltagare.  
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