
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
  

Beredningen för invånarfrågor   
 
Tid och plats 10.15-14.10, Vandraren, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar, samt Högalids 

folkhögskola, Högalidsvägen 16, Kalmar    
  
Beslutande 
 

Jonas Hellberg (S), ordförande 
Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande, digital medverkan, §§ 29–34  
Mattias Wärnsberg (S) 
Eva-Kristina Berg (C) 
Sören Svensson (L)  
Suzanne Gustafson (M) 
Göran Gustafsson (SD) 
 

Tjänstepersoner Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, § 31 
Kristin Irebring, äldresamordnare, digital medverkan, § 32 
Anna Soltorp, basenhetschef, Hållbar samhällsplanering, § 33–34  
Deltagare från Högalids folkhögskola, § 35 
Lärare från Högalids folkhögskola, § 35  
Vilma Dahlgren, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 29–35   

 
  

Ordförande Jonas Hellberg (S)  

 
  

Justerare Suzanne Gustafson   
  
Sekreterare Vilma Dahlgren 
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§ 29    

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor godkänner dagordningen.  
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Val av justerare 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor utser Suzanne Gustafson (M) att tillsammans 
med ordförande justera protokollet.  
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§ 31    

Medborgarinflytande i framtiden 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, informerar om hur Region Kalmar 
län kommer arbeta med medborgarinflytande och medborgarperspektiv i 
framtiden. I arbetsordning och reglemente för Region Kalmar läns politiska 
organisation för åren 2019 – 2022 framgår att beredningen för invånarfrågor 
har till uppgift att fördjupa, utveckla och upprätthålla en dialog med länets 
invånare. I arbetsordning och reglemente för Region Kalmar läns politiska 
organisation för åren 2023 – 2026 framgår att regionfullmäktiges 
beredningar för hälso- och sjukvård och för hållbarhet och folkhälsa kommer 
fortsätta arbetet med att föra dialoger med länets invånare. Från 2023 ingår 
beredningen för invånarfrågor inte i Region Kalmar läns politiska 
organisation. 
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§ 32    

Återkoppling gällande Preventiva hembesök 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Kristin Irebring, äldresamordnare, informerar om ett projekt som har testat 
preventiva hembesök hos äldre. I projektet ingick Region Kalmar län, 
Kalmar kommun och Mörbylånga kommun. De preventiva hembesöken 
genomfördes hos personer som är 79-81 år och listade på Kvarnholmens 
hälsocentral, Norrlidens hälsocentral eller Mörbylånga hälsocentral. 146 av 
149 personer upplevde att de hade nytta av besöket.  
Det preventiva hembesöket tog cirka 90 minuter och syftet med hembesöket 
var att främja hälsa och trygghet, samt stärka seniorers möjlighet att leva ett 
självständigt liv. Under hembesöket berördes flera områden kopplade till 
fysisk och social hälsa. Extra fokus lades på den enskilda individens behov. 
Vid identifierat behov erbjöds kontakt med bland annat arbetsterapeut, 
psykolog, biståndshandläggare och träffpunkter.  
Linnéuniversitetet har gjort en utvärdering av arbetsmodellen för projektet 
med preventiva hembesök. Arbetsmodellen bedöms av Linnéuniversitetet att 
vara ändamålsenlig och hålla hög kvalitet. Uppföljningen av hembesöken ses 
som en av arbetsmodellens styrkor. Under projektet gjordes uppföljningar av 
avbokade hembesök, i slutet av varje hembesök samt några veckor efter 
hembesöket.  
I Linnéuniversitetets utvärdering framgår att den information som skickas ut 
till seniorer i samband med erbjudande om hembesök kan förbättras genom 
att anpassa informationen till olika målgrupper. Enligt utvärderingen är det 
också viktigt att planera och budgetera preventiva aktiviteter så att 
inblandade aktörer har avsatt tid för att genomföra aktiviteterna.  
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§ 33    

Återkoppling gällande Strategi - Öka ungas sociala 
inkludering 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Anna Soltorp, basenhetschef Hållbar samhällsplanering, informerar om 
strategin för att öka ungas sociala inkludering i Region Kalmar läns 
verksamheter. Strategin har sin grund i ett initiativ från beredningen för 
invånarfrågor.  
 
Målet med strategin är att öka den sociala inkluderingen för unga i åldern 
16-25 i Region Kalmar läns verksamheter. Strategin innehåller följande 
centrala punkter:   
• Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad 

invånarmedverkan. 
• Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa som kan  

användas för att stärka ungas inflytande. 
• Testa nya kommunikationsvägar och kommunikation till unga. 
• Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag. 
• Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt 

Barnkonventionen. 
• Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar läns 

verksamheter. 
 
Regionfullmäktige antog strategin i november 2022. Som del i 
genomförandet av strategin kommer information om strategin att 
kommuniceras inom verksamheten. Region Kalmar läns förvaltningar 
kommer också jobba med genomförande av strategin. Uppföljning och 
utvärdering kommer ske utifrån nästkommande Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP).  
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§ 34    

Resultatet av nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på 
lika villkor 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Anna Soltorp, basenhetschef, Hållbar samhällsplanering, informerar om 
Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. 
Under februari till april 2022 fick 45 000 personer svara på 
folkhälsoenkäten. 1000 av de som svarade var invånare i Kalmar län, utöver 
det skickade Region Kalmar län ut folkhälsoenkäten till ytterligare 7000 
personer. För att minska felmarginalen och öka trovärdigheten slår 
Folkhälsomyndigheten ihop resultaten från folkhälsoenkäterna 2020, 2021 
och 2022. 
Resultatet av folkhälsoenkäten visar bland annat att 70 procent av länets 
invånare uppskattar att de har en god eller mycket god hälsa. 
Folkhälsoenkäten undersöker också rökning, riskkonsumtion av alkohol, 
fysisk aktivitet, stress, fetma och rädsla för att gå ut ensam.  
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§ 35   

Medborgardialog med deltagare på Högalids 
folkhögskola 

Beslut 
Beredningen för invånarfrågor noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Beredningen för invånarfrågor genomför en dialog med deltagare på 
Högalids folkhögskola. Dialogen fokuserar på deltagarnas upplevelse av att 
studera på folkhögskolan, samt deltagarnas upplevelser av kollektivtrafiken 
och hälso- och sjukvården i Kalmar län.  
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