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Regionfullmäktige   
 
Tid och plats 09:00-20.05, Distansmöte/Skörden, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar 
Beslutande 
 

Leif Larsson (C), ordförande 
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande 
Angelica Katsanidou (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Malin Anell (S) 
Rickard Bäck (S), ersättare för Lejla Bajraktarevic (S) 
Saad Benatallah (S) 
Jonny Bengtsson (S) 
Ilko Corkovic (S), §§ 1–15, 18–37 
Steve Sjögren (S), ersättare för Pia Edin (S) 
Jonas Erlandsson (S) 
Erik Fors (S) 
Marie Fransson (S), §§ 1–37 
Yvonne Hagberg (S) 
Jonas Hellberg (S) 
Anders Henriksson (S) 
Martina Hessel (S), §§ 1–41 
Olle Hjertqvist (S) 
Peter Högberg (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Christina Lönnqvist (S), ersättare för Zeljka Krajinovic (S) 
Margaretha Lööf-Johanson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Lena Segerberg (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mattias Wärnsberg (S) 
Christer Jonsson (C) 
Christel Alvarsson (C) 
Roger Gustafsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Ingegerd Petersson (C) 
Bengt Thörnblad (C) 
Roland Åkesson (C) 
Johanna Wyckman (L) 
Sebastian Hallén (L) 
Eva Lindbom (L), ersättare för Göran Nilsson §§ 1–7 
Inger Hillmansson (L), ersättare för Göran Nilsson §§ 11–45 
Malin Sjölander (M) 
Åke Bergh (M) 
Suzanne Gustafson (M) 
Lennart Hellström (M), §§ 1–20, 22 
Kaj Holst (M), §§ 1–32, 34–45 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Monica Ljungdahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Marie Nicholson (M) 
Carl Dahlin (M), ersättare för Lennart Hellström (M), §§ 23–45 
Jimmy Loord (KD) 
Anders Andersson (KD) 
Gudrun Brunegård (KD), §§ 21–32 
Ola Gustafsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) §§ 1–20, 33–45 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
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 Margreth Johansson (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD) 
Madeleine Rosenqvist (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Linda Fleetwood (V) 
Jonny Andersson (V) 
Lena Granath (V) 
Leif Svensson (V) 
Martin Kirchberg (SD) 
Göran Gustafsson (SD), ersättare för Leif Axelsson (SD) 
Michael Erlandsson (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
Linda Kotanen Hallbeck (SD) 
Tomas Trossing (SD), ersättare för Anne Oskarsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Thoralf Alfsson (-), §§ 1–41 

Övriga deltagande Carl Dahlin (M), regionråd med yttranderätt §§ 1-22 
Klaus Leidecker (KD), ordförande revisionen 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 

 Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans, 
förutom ordförande Leif Larsson (C). 

 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1–45  

 
  

Ordförande Leif Larsson (C) 
 

 

Justerare Sebastian Hallén (L) Petra Gustafsson (SD)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 1 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan med föreslagna tillägg. 
Beslutet är enhälligt. 

Förslag 
Ordförande föreslår att följande extra ärenden läggs till dagordningen: 

1. Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö. 
2. Val av nämndeman till Göta hovrätt. 
3. Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö. 

--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige att godkänna 
föredragningslistan, med ordförandes förslag till tillägg. Beslutet är 
enhälligt.
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§ 2 

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Sebastian Hallén (L) och Petra Gustafsson (SD) till 
att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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§ 3 

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas. 

Bakgrund 
Följande interpellationer har ställts inför mötet: 

1. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Maud 
Ärlebrant (KD) - Vad gör majoriteten åt säkerheten vid 
järnvägsövergångar? 

2. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Är Region Kalmar län rätt 
aktör för att driva hotellverksamhet? 

3. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) – Vad händer med 
planerna på en ny hälsocentral i Mönsterås? 

4. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) - Avser 
Länsunionen att ge vårdpersonalen extra tid för återhämtning? 

5. Interpellation från Jimmy Loord (KD) - Är Länsunionen beredd att 
omvärdera karenstiden för bemanningsanställda? 

6. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Ingen ersättning till 
utomläns nätläkarbolag. 

7. Interpellation från Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin 
Kirchberg (SD) - Vad görs för alla som blivit långvarigt sjuka av 
covid-19? 

8. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
och Kaj Holst (M) - När öppnar Region Kalmar län upp för 
visselblåsare? 

9. Interpellation från Kaj Holst (M) – Elsäkerhet? 
10. Interpellation från Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) - 

Vad kan vi göra för att skynda på vaccineringen mot covid-19? 
11. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - Hur påverkas sjukvården 

och länets medborgare av att viktiga beslut skjuts upp? 
12. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Hur garanteras framtida 

läkarmottagningar i Virserum? 
13. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Livsmedelsinköpen i 

regionen – ekologiskt och/eller närproducerat. 
14. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Fler hälsocentraler. 

5Comfact Signature Referensnummer: 1054563



Region Kalmar län 
Datum 
2021-03-03 

 
 

15. Interpellation från Lena Granath - Säkra arbetsvillkoren och anställ 
egen personal. 

16. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Översyn av den politiska 
organisationen. 

17. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Förlossningsskador. 
18. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) - 

Varför vet inte ledningsgruppen och regionstyrelsen hur många 
vakanser vi har i regionen? 

Inga frågor har ställts inför mötet.
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§ 4  Ärendenummer RS 2020/792 

Svar på medborgarförslag om att högkostnadsskyddet 
även täcker batterier till hörapparat 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om att batterier till 
hörapparater ska ingå i högkostnadsskyddet. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att batterier till hörselimplantat/hörapparat 
ska ingå i högkostnadsskyddet. Kostnaden för batterier för den som har 
hörselimplantat blir orimligt stor för patienten/brukaren enligt 
förslagsställaren. 
I de flesta fall betalar inte brukaren för hjälpmedel, utan kan via Region 
Kalmar län låna detta kostnadsfritt. I ett antal fall är det dock så att brukaren 
behöver betala en hjälpmedelsavgift. Vad gäller eventuella driftskostnader 
och kostnaden för vissa tillbehör till sitt hjälpmedel, så står brukaren själv 
för dessa kostnader. Batterier till hörapparater hör till denna kategori av 
tillbehör. 
Bland annat med anledning av att brukare i de flesta fall kan låna sina 
hjälpmedel via regionen, så finns heller inget uttalat högkostnadsskydd för 
hjälpmedel specifikt, inom Region Kalmar län. Något sådant finns enbart i 
ett fåtal av Sveriges regioner. Högkostnadsskyddet, som det ser ut, omfattar i 
dagsläget följande delar: 

 patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård 
 avgifter för inkontinenshjälpmedel 
 avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofysiologilaboratorium 
 avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift) 
 vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land 

I de allra flesta regioner i Sverige betalar patienten för batterier oberoende av 
vilken typ av hörapparat det gäller. Barn får dessa batterier kostnadsfritt. 
Endast i någon enstaka region ingår batterier i högkostnadsskyddet, men 
även i dessa fall får brukaren själv betala den initiala kostnaden och sedan 
inkomma med kvitto för utbetalning av överskjutande del, vilket är en 
resurskrävande process. 
Viktigt att ha med sig i sammanhanget är att det även finns möjlighet att 
ansöka hos Försäkringskassan för merkostnadsersättning. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 221 den 9 december 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om att batterier till 
hörapparater ska ingå i högkostnadsskyddet.” 

Överläggningar 
1. Bo Karlsson (SD) föreslår i första hand att regionfullmäktige ska 

återremittera ärendet för att utreda kostnaden dels för att batterier till 
hörapparater generellt ingår i högkostnadsskyddet, dels kostnaden för 
att enbart batterier till hörselimplantat ingår i högkostnadsskyddet. 
Han föreslår i andra hand att regionfullmäktige ska besluta att 
kostnaden för batterier till hörselimplantat från och med 2022 ingår i 
högkostnadsskyddet och att detta inarbetas i regionplanen för 2022. 

2. Christer Jonsson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag samt avslå Bo Karlssons (SD) 
återremissförslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras vid mötet eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras vid 
mötet. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Christer 
Jonssons (C) förslag eller Bo Karlssons (S) andra förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons (C) förslag. 
--- 
Under överläggningarna deltar ombud för förslagsställaren. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 221 den 9 december 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2020. 
3. Medborgarförslag om att högkostnadsskyddet även täcker batterier 

till hörapparat.
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§ 5  Ärendenummer RS 2020/1036 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
åren 2021-2024 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 
- Region Kalmar län till Kommuninvest ekonomisk förening 

(Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 19.635.680 kr samt att 
regionstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

- regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till 
belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare. 

- regionstyrelsen bemyndigas att utse ekonomidirektör i Region Kalmar 
län att för regionstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt beslutet ovan. 

- Region Kalmar län ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

Bakgrund 
För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk Förening (”Föreningen”) krävs 
att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk 
medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta 
med en tilläggsinsats. 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 
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Invånarantal i beräkningen nedan avseende Region Kalmar län är 245.446 st 
(2019-12-31). 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(region) 

Kapitalinsats totalt (kr) 
(Region Kalmar län) 

2020 180 44.180.280 
2021 200 49.089.200 
2022 220 53.998.120 
2023 240 58.907.040 
2024 260 63.815.960 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Detta kommer att 
medföra att Region Kalmar län behöver öka upp sin kapitalinsats årligen 
under perioden år 2020 – 2024 med följande belopp: 
 
År Ökad kapitalinsats (kr)  

(Region Kalmar län) 
2020 0 
2021 4.908.920 
2022 4.908.920 
2023 4.908.920 
2024 4.908.920 
Summa 19.635.680 

 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner och 360 
kronor per invånare för regioner. 
Regionfullmäktige beslutade den 6 februari 2020, § 8, att betala in en 
kapitalinsats till Föreningen på 180 kronor per invånare (44.180.280 kr) 
räknat utifrån Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för Kalmar län 
per 2019-12-31. 
Den utökning av insatskapitalet enligt tabellen ovan ska vara inbetald till 
Kommuninvest Ekonomisk Förening senast den 30 juni år 2021 – 2024. 
Föreningen aviserar beloppet under maj månad respektive år. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 224 den 9 december 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige beslutar att 
- Region Kalmar län till Kommuninvest ekonomisk förening 

(Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 19.635.680 kr samt att 
regionstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

- regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till 
belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare. 
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- regionstyrelsen bemyndigas att utse ekonomidirektör i Region Kalmar 
län att för regionstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt beslutet ovan. 

- Region Kalmar län ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.” 

--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 224 den 9 december 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2020. 
3. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening. 
4. Insatskapital per medlem samt företagslån.
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§ 6  Ärendenummer RS 2020/1021 

Antagande av revidering av Positionspapper 
infrastruktur Sydsverige 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Positionspapper för infrastruktur Sydsverige med de 
ändringar som styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige gjorde den 3 
december 2020. 

Bakgrund 
Positionspapperet för infrastruktur Sydsverige genomgår en uppdatering och 
är i grunden uppbyggt på samma positioner som inför förra 
transportplaneringen. 
Positionspapperet används som ett gemensamt ställningstagande för Region 
Sydsverige och används i påverkansarbetet gentemot Trafikverket och 
Regeringen inför kommande ny Nationell transportplan. Positionspapperet 
hanterar både specifika frågeställningar som berör den Sydsvenska geografin 
och dess behov, men även mer övergripande ställningstaganden kopplade till 
processen, planering och medelsfördelning av infrastrukturbudget. De 
Sydsvenska positionerna sammanfattas i följande tre punkter: 

 Interregional och internationell tillgänglighet – färdigställande av 
Västkustbanan till dubbelspår i hela sin sträckning och utbyggnad av 
nya stambanor som länkar an till befintliga Södra stambanan, 
Västkustbanan och anslutande sidobanor samt internationella 
kopplingar. 

 Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar 
och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med 
tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk genom 
Sydsverige som är länkade med sammanbindande tvärförbindelser. 

 Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad 
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för 
näringslivet. 

Ärendet behandlades av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige den 3 
december 2020. Där beslöts att göra följande ändringar: 

 sidan 6 i kartan tillförs en svag järnvägslinje från kust till kust, 
liksom en pil för Emmabodabanan, som är en del av kust till kust. 

 sidan 11, andra spalten, andra punkten ”Uppgradera de banor som 
ska anslutas… ...och vidgat resandeunderlag.” Därefter tillkommer: 
”Det är särskilt betydelsefullt att utifrån den bristanalys som gjorts 
för kust- till kustbanan att säkerställa en nivåhöjning av banan.” 
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Positionspapperet ska beslutas om av respektive regionfullmäktige. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 225 den 9 december 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar Positionspapper för infrastruktur Sydsverige med 
de ändringar som styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige gjorde den 3 
december 2020.” 

Överläggningar 
Karin Helmersson (C), Pär-Gustav Johansson (M), Lena Granath (V), Jimmy 
Loord (KD), Martin Kirchberg (SD) och Peter Wretlund (S) föreslår att 
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Karin 
Helmerssons (C) med fleras förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 225 den 9 december 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020. 
3. Positionspapper infrastruktur Sydsverige beslutat den 3 december 

2020.
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§ 7  Ärendenummer RS 2020/983 

Riktlinje för investeringar i Region Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Riktlinje för investeringar, att gälla från och med 1 
april 2021 och tills vidare. Samtidigt upphör tidigare Riktlinje för 
investeringsprocess vid lokalförändringar. 

Bakgrund 
Region Kalmar län ska prioritera investeringar som kan bidra till att visionen 
”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv” kan förverkligas och 
att övergripande mål och ekonomiska ramar uppnås. Region Kalmar län ska 
genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med 
tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger 
handlingsfrihet. Ett av de finansiella målen är också att resultatet ska vara 
tillräckligt stort för att klara kommande investeringar utan extern upplåning. 
Regionens mål är att: 

 resultatet respektive år ska uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

 investeringarna ska finansieras utan extern upplåning. 
Inför 2019 påbörjades ett arbete med att ta fastställa en ny process och 
organisation för beredning av investeringar i Region Kalmar län. Syftet med 
riktlinjen är att definiera processen och fastställa det gemensamma 
arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län. Investeringsprocessen 
är en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på regionens 
styrmodell för planering och uppföljning som beslutats av regionfullmäktige. 
I riktlinjen definieras organisation och beslutsnivåer i investeringsprocessen. 
Uppföljning och rapportering i delårsrapporter och årsredovisning förbättras 
och förstärks. 
I riktlinjen ingår samtliga typer av investeringar: 

 Mark och Byggnader 

 Maskiner/inventarier/utrustning 

 Immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter, hyresrätter 
och goodwill) 

 Finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, långfristiga 
fordringar) 

I riktlinjen förstärks kraven på underlag för investeringsbeslut. Dessa ska 
innehålla en analys av behovet, alternativa förslag till lösningar, 
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konsekvensanalys och en investeringskalkyl som visar hur driftbudget och 
avskrivningar påverkas. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 25 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige antar Riktlinje för investeringar, att gälla från och med 1 
april 2021 och tills vidare. Samtidigt upphör tidigare Riktlinje för 
investeringsprocess vid lokalförändringar.” 

Överläggningar 
1. Martin Kirchberg (SD) och Michael Erlandsson (SD) föreslår att 

ärendet ska återremitteras för införande av en parlamentarisk politisk 
behandling av prioriteringar mellan olika investeringsobjekt i 
riktlinjen. För enskilda objekt ska flera alternativ, med 
konsekvensbeskrivningar, presenteras. 

2. Christer Jonsson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag samt avslå Martin Kirchbergs (SD) och 
Michael Erlandssons (SD) återremissförslag. 

3. Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår att 
regionfullmäktige ska göra följande tillägg till regionstyrelsens 
förslag: 
”Region Kalmar län inrättar ett politiskt organ som får ansvar för att 
regionens fastighetsinvesteringar sker enligt transparent 
prioriteringsordning.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras eller avgöras vid mötet. Han finner att det ska avgöras vid 
mötet. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar ja. 
- Ledamot som röstar för ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstningen utfaller i att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
vid mötet, med resultatet 40 ja, 10 nej och 17 som avstår. Hur var och en 
röstade redovisas i protokollsbilaga 1. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Christer 
Jonssons (C) förslag. Han finner att så är fallet. 
--- 
Ordförande frågar slutligen om regionfullmäktige bifaller eller avslår Jimmy 
Malin Sjölanders (M) och Jimmy Loords (KD) tilläggsförslag. Han finner att 
det avslås. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå tillägget röstar ja. 
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- Ledamot som röstar för att bifalla tillägget röstar nej. 
Omröstningen utfaller i att regionfullmäktige beslutar att avslå Malin 
Sjölanders (M) och Jimmy Loords (KD) tilläggsförslag med resultatet 40 ja 
och 27 nej. Hur var och en röstade redovisas i protokollsbilaga 2. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 25 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2020. 
3. Riktlinje för investeringar.
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§ 8  Ärendenummer RS 2020/995 

Riktlinje finansförvaltning 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Riktlinje för finansförvaltning, att gälla från den 1 
mars 2021 och tills vidare. 

Bakgrund 
Av 11 kapitlet 2 § kommunallagen följer att kommuner och regioner ska 
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och 
betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare följer av 11 kapitlet 3 och 4 
§§§ att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen samt 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska 
det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska 
fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av 
förvaltningen ska ske. 
Riktlinje finansförvaltning beskriver hur Region Kalmar län ska agera i 
finansförvaltningen. Riktlinjer finansförvaltningen ska även vara ett 
hjälpmedel för de funktioner, såväl internt som externt, som arbetar med 
finansförvaltningen. Genom att ansvar, regler, risknivåer och befogenheter 
definieras och förtydligas ges förutsättningar för ett korrekt och effektivt 
beslutsfattande. 
Förvaltningen av kapital delas in i fyra delar: likviditetsförvaltning, 
kapitalförvaltning, pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning inklusive 
leasing. För respektive förvaltning är målsättningen följande: 

Likviditetsförvaltning 
Syftet är att alltid ha god betalningsberedskap. Detta görs genom att placera i 
instrument eller konto med hög likviditet. Målsättningen för 
likviditetsförvaltningen är i första hand att upprätthålla en hög 
betalningsberedskap och i andra hand avkastning på kapitalet. 

Kapitalförvaltning (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB) 
Syftet med kapitalförvaltningen är att ge en god avkastning på det kapital 
som har satts in i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 
Målsättningen utifrån placeringen av medel i kapitalförvaltning är att 
förvaltningen ska ge en avkastning enligt fastställd budget. 
Placeringshorisonten för insatt kapital är långsiktig och styrs av Region 
Kalmar läns kapitalbehov på längre sikt (3–5 år). För att förbättra 
likviditeten kan uttag göras ur kapitalförvaltningen. 
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Pensionsmedelsförvaltning (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB) 
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att genom god avkastning möta 
framtida pensionsutbetalningar hänförliga till historiska ansvarsförbindelser 
som Region Kalmar län har. Genom realiserade vinster, aktieutdelningar och 
avkastningar på räntebärande instrument minska nettokostnaden för 
pensioner och genom uttag ur pensionsmedelsförvaltningen vid behov 
förbättra likviditeten. Målsättningen utifrån placeringen av 
pensionsmedelskapital i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB är att 
förvaltningen ska ge en avkastning enligt fastställd budget. 

Skuldförvaltning inkl leasing 
Syftet är att säkerställa Region Kalmar läns långsiktiga kapitalbehov. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 26 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar Riktlinje för finansförvaltning, att gälla från den 1 
mars 2021 och tills vidare.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 26 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse datera den 5 januari 2021. 
3. Riktlinje Finansförvaltning.
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§ 9  Ärendenummer RS 2020/1104 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv, att gälla från och med 1 april 2021 och tills vidare. 
Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv upphör därmed att gälla. 

Bakgrund 
Nuvarande Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) 
beslutades av landstingsfullmäktige den 4 september 2013. Den föreslås  
ersättas av en ny riktlinje som innehåller både riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv. 
I kommunallagen och i lag om kommunal bokföring och redovisning finns 
regler för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. 
Där beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god 
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och 
verksamhet. 
Från och med den 1 januari 2013 finns det möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämnings-
reserv (RUR). RUR gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en 
del av överskott under några år då konjunkturen är stark eller vid andra 
tillfälliga överskott, för att sedan kunna använda medlen för att täcka 
underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 
Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 11 och Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597) kapitel 11: 

• ska regionfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 

• får kommuner och regioner i balanskravsutredningen reservera och 
disponera medel till/från en (RUR) om vissa angivna förutsättningar 
är uppfyllda. 

• avser balanskravet ett specificerat balanskravsresultat. 
• är det obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en 

balanskravsutredning av ett specificerat resultat efter 
balanskravsjusteringar samt ett balanskravsresultat som inkluderar 
förändringar av resultatutjämningsreserven i de fall disponering eller 
reservering gjorts. 

• ska förvaltningsberättelsen innehålla utvärdering av om målen för en 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 
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• ska RUR hanteras i den till bokföringen sidoordnade 
balanskravsutredningen. I balansräkningen ska RUR specificeras som 
en delpost i Eget kapital. 

Ovanstående delar har tagits hänsyn till i förslaget på ny riktlinje. 
Möjligheterna till disponering av befintlig RUR har i förslaget setts över och 
reviderats. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar årligen 
när RUR kan användas. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras enligt 
SKR är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga 
värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Eftersom det under ett år 
kan vara stora variationer i SKRs prognoser och möjligheten till disponering 
kan skifta mellan varje prognos, så har vi justerat vårt förslag till disponering 
av RUR. 
Förutsättningarna för disponering av RUR för Region Kalmar län föreslås 
istället vara att när differensen mellan förändringen av årets underliggande 
skatteunderlaget och rikets genomsnittliga utveckling senaste tio åren är +1 
procent eller lägre så tillåts disponering av RUR. Balanskravsresultatet ska 
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat, 
eller så långt som reserven täcker. Till detta förslag läggs ytterligare en 
begränsning för disponering av RUR och där föreslås att 75 procent av RUR 
får maximalt tas i anspråk det första året, och de resterande 25 procenten 
först kommande år. Anledningen till detta är att en lågkonjunktur kan pågå 
under längre tid, så därför kan det i vissa fall vara lämpligt att spara en del av 
reserven till kommande år. 
I riktlinjen föreslås också att medel från RUR får användas både för budget 
och årsredovisning under samma förutsättningar. 
Beslut om kommande års reservering/disponering av RUR ska fattas i 
samband med budgetbeslutet. I samband med årsbokslutet fattas beslut om 
den verkliga reserveringen. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 27 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv, att gälla från och med 1 april 2021 och tills vidare. 
Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv upphör därmed att gälla.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 27 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020. 
3. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR). 
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Protokollsutdrag till: Region Kalmar län 
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§ 10  Ärendenummer RS 2021/20 

Inriktningsbeslut - Utredning av expansionsmöjlighet 
av Västerviks sjukhusområde – fastigheten Västervik 
Läkaren 11 (Ellen Keyskolan i Västervik) 

Beslut 
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen med 
utredning för att inarbeta fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen 
Keyskolan) i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med 
syfte att i framtiden förvärva fastigheten. 

Bakgrund 
Sjukhusområdet i Västervik är begränsat i alla riktningar, trafiksituationen är 
komplicerad och placering av psykiatrilokaler inom sjukhusområdet ger ett 
ökat behov av parkeringsplatser och en ökad genomströmning. Sjukhuset har 
stora behov av ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva modern vård. 
Gamla byggnader behöver rivas till förmån för nya. 
Arbete med ny detaljplan och uppdaterad lokalstrategiplan för Västerviks 
sjukhus pågår parallellt och avses färdigställas 2021. Ellen Keyskolan ingår i 
detaljplanen tillsammans med sjukhusområdet. I detaljplanen finns nu 
möjlighet att ändra användningsområde för denna fastighet. 
Region Kalmar län har fått information om att det i Västerviks kommun 
finns förslag på att samlokalisera alla högstadieskolor på annan plats i 
staden. Detta kan ske inom fem till tio år. Regionen har getts möjlighet att 
förvärva fastigheten. 
Fastigheten Västervik Läkaren 11 omfattar en area om ca 12 000 kvm. Den 
är strategiskt bra placerad för att kunna skapa en tydligare tillgänglighet till 
sjukhuset för patienter och besökande. Fastighetens användningsmöjligheter 
har studerats utifrån värdet för sjukhusets långsiktiga framtida utveckling. En 
tidig bedömning påvisar att huvudbyggnaden kan användas för 
administration, möteslokaler, utbildning och träningslokaler vilket frigör ytor 
inom sjukhuset för utveckling av moderna vårdlokaler. Fastigheten bedöms 
vara viktig för sjukhusets utveckling och den enda expansionsmöjligheten 
inom överskådlig tid. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regiondirektören får i uppdrag att 
fortsätta processen med utredning för att inarbeta fastigheten för Ellen 
Keyskolan i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med 
syfte att i framtiden förvärva fastigheten. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 28 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen 
med utredning för att inarbeta fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen 
Keyskolan) i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med 
syfte att i framtiden förvärva fastigheten.” 

Överläggningar 
Christer Jonsson (C), Angelica Katsanidou (S), Bo Karlsson (SD) och Linda 
Fleetwood föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens 
förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Christer 
Jonssons (C) med fleras förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från V lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi i Vänsterpartiet ser behovet av utvecklingsmöjligheter för Region 
Kalmar län då sjukhusområdet i Västervik är begränsat i alla riktningar, 
trafiksituationen är komplicerad och placering av psykiatrilokaler inom 
sjukhusområdet ger ett ökat behov av parkeringsplatser och en ökad 
genomströmning. Sjukhuset har stora behov av ändamålsenliga lokaler för 
att kunna bedriva modern vård. 
Däremot anser vi att underlaget behöver justeras då det står att Västerviks 
kommun har erbjudit regionen att köpa fastigheten. I Västerviks kommun 
har inga beslut tagits om en ev försäljning och inga sådana förslag har 
presenterats på någon politisk nämnd eller styrelse.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 28 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021. 
3. Presentation - Utredning av expansionsmöjlighet av Västerviks 

sjukhusområde – fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen Keyskolan 
i Västervik).
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§ 11  Ärendenummer RS 2020/538 

Antagande av Regional Biblioteksplan 2021-2024 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Regional biblioteksplan 2021-2024. 

Bakgrund 
Enligt bibliotekslagens 17 §:  ”Kommuner och regioner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).” 
Region Kalmar län ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten 
”Biblioteksutveckling Region Kalmar län” som är en basenhet inom den 
regionala utvecklingsförvaltningen. 
Ett förslag till regional biblioteksplan för perioden 2021-2024 har skickats ut 
till samtliga kommuner i Kalmar län och till Linnéuniversitet samt Kalmar 
läns bildningsförbund. 

Sammanfattning av remissvar 

1. Enighet kring målbilderna 
Alla kommuner ställer sig bakom folkbibliotekens sex målbilder som har 
arbetats fram av bibliotekscheferna med stöd av den regionala 
biblioteksverksamheten. 

1. Stärkt utbud och ökad tillgång för alla. 
2. Likvärdig biblioteksservice i regionen. 
3. Bättre tillgänglighet. 
4. Mer resurser till kärnverksamhet. 
5. Öka besöksantal och nyttjande av tjänster. 
6. Stärkt samlad kompetens. 

2. Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken   
5 av 12 kommuner lyfter fram vikten av en fördjupad samverkan 
innehållande bland annat gemensam bibliotekskatalog, gemensam 
webbplats, gemensamma medietransporter. 
Region Kalmar läns svar: 
Frågan om ett gemensamt biblioteksdatasystem, 
gemensamma bibliotekstjänster, bibliotekskort och en gemensam   
webbsida ägs av kommunerna tillsammans. Region Kalmar län bör  
agera som en samordnande kraft i den vidare arbetsprocessen som  
ska leda till en fördjupad samverkan. 
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3. Kompetenshöjande insatser 
Ett flertal kommuner poängterar regionens viktiga roll som aktör som 
erbjuder kompetenshöjande insatser. 
Region Kalmar läns svar: 
Regionen har en främjande funktion för verksamhetsutveckling och 
kvalitet hos folkbiblioteken i länet. Regionen kommer att komplettera 
planen med förtydliganden om fortbildningsinsatser inom digital 
transformation och läsfrämjande med fokus på barn och ungdom.   
4. Skolbiblioteken 
4 av 12 kommuner lyfter fram att regionen bör ta ett ansvar för   
skolbiblioteksutvecklingen i länet. 
Region Kalmar läns svar: 
Den regionala biblioteksverksamheten bjuder idag in skolbibliotekarier 
till lämpliga fortbildningsinsatser som riktar sig folkbibliotekspersonal, 
till exempel inom det läsfrämjande området. 
För systematiska utvecklingsinsatser av skolbiblioteken hänvisar 
regionen dels till det kommunala ansvaret, dels till de två statliga 
myndigheter inom skolområdet: Skolverket med ansvar för utveckling 
och förbättringsarbete och Skolinspektionen som har ett tillsyns- och 
granskningsuppdrag som omfattar även skolbiblioteken. 
Regionen hänvisar vidare till den pågående statliga utredningen om   
stärkta skolbibliotek och läromedel som ska utreda och föreslå åtgärder 
för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till 
skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka 
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. (Dir. 2019:91) 
5. Ekonomiskt stöd och upphandlingar 
4 av 12 kommuner uttrycker önskemål om att den regionala 
biblioteksverksamheten ska bidra ekonomiskt till 
folkbiblioteksgemensamma medietransporter, medier och digitala 
tjänster. Vidare uttrycks det önskemål om att regionen ska sluta 
folkbiblioteksgemensamma avtal för tjänster samt genomföra 
upphandlingar. 
Region Kalmar läns svar: 
Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag formulerat i 
bibliotekslagen §11 är att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.” 
Möjlighet finns att regionen kan bidra med ekonomiska medel om syftet 
kan kopplas till det lagstadgade uppdraget och kan bidra till att 
folkbibliotekssamverkan kan utvecklas. 
Länsgemensamma ekonomiska satsningar ska regleras via avtal. 
Upphandlingar av folkbiblioteksgemensamma resurser ska i första hand 
hanteras av kommunerna. Undantag kan vara produkter och tjänster där 
det erbjuds länsabonnemang med syfte att reducera kostnaderna för alla 
deltagande folkbibliotek. Ett sådant exempel är de digitala tjänsterna 
PressReader eller Bibblix. 
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6. Uppföljning och utvärdering 
3 kommuner skriver att kommunerna ska medverka vid utvärderingen av 
den regionala biblioteksverksamheten. 
Region Kalmar läns svar: 
För uppföljning av den regionala biblioteksverksamheten ansvarar den 
regionala utvecklingsnämnden. 
Uppföljning och utvärdering av den regionala biblioteksplanen 
innehållande de sex målbilder görs av region och kommunerna 
tillsammans. Utvärderingen kommer att ske när planen löper ut 2024 för 
att säkerställa att prioriteringar, arbetssätt och årliga uppföljningar fått 
önskvärd effekt. 

Den reviderade biblioteksplanen beaktar den nya lagen ”Lag om Förenta 
nationers konvention om barns rättigheter” (2018:1197). Flera olika delar i 
planen är direkt kopplade till barn och unga. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 29 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar Regional biblioteksplan 2021–2024.” 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 22 den 20 januari 
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta Regional biblioteksplan 
2021–2024. 

Överläggningar 
Saad Benatallah (S) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår att 
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Saad 
Benatallahs (S) och Pär-Gustav Johanssons (M) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 29 den 10 februari 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 22 den 20 

januari 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020. 
4. Reviderad Regional biblioteksplan 2021–2024. 
5. Samrådsredogörelse – Regional biblioteksplan.
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§ 12  Ärendenummer RS 2020/333 

Svar på motion om att det kan göras mer i arbetet att 
utrota Hepatit C 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att det kan göras mer i arbetet att 
utrota hepatit C med redovisat yttrande. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Bakgrund 
Jonas Lövgren (M) har inkommit med en motion om ökad samverkan för en 
effektiv vård gällande patienter med Hepatit C. 
- att Region Kalmar län utreder hur ledtiderna för HCV-patienter kan 

effektiviseras och kortas. 
- att Region Kalmar län omgående påbörjar ett arbete att utforma en 

regional handlingsplan för att snabbare nå de nationella målen kring 
HCV-arbetet. 

- att Region Kalmar län utreder möjligheten att införa någon form av egen 
screeningverksamhet för HCV. 

- att Region Kalmar län utreder möjligheten att flytta hela eller delar av 
sprututbytesverksamheten till primärvården. 

- att Region Kalmar utreder hur sprututbytesverksamhet ska kunna starta 
även i Västervik och Oskarshamn, där man även behöver titta på om hela 
eller delar av sprututbytesverksamheten skulle kunna bli mobil. 

- att Region Kalmar län utreder hur en mer formaliserad samverkan mellan 
LARO-mottagningarna, infektionskliniken, psykiatrin, primärvården, 
kommunerna och deras anlitade behandlingshem och kriminalvården kan 
utvecklas för att snabbare nå de nationella målen för HCV-arbetet. 

Yttrande 
Hepatit C 
”Globalt lever cirka 260 miljoner med hepatit B och cirka 70 miljoner med 
hepatit C och ungefär en av tio är medveten om sin hepatitinfektion (WHO). 
WHO har satt upp som globalt mål att Hepatit B och C ska vara eliminerade 
som folkhälsohot i världen till år 2030” 
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/juli/varldshepatitdagen--2020). 
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Infektionskliniken på Länssjukhuset Kalmar ansvarar för vård och 
behandling av hepatit C patienter. Sedan några år har finns tillgång till enkel, 
effektiv och biverkningsfri tablettbehandling som ges under 12 veckor. 
Utläkningsfrekvensen är mer än 95 procent. 
Ledtider HCV patienter 
Väntetid är idag cirka 1 månad för nybesök. Ingen väntetid efter beslut om 
behandling. 
Screeningsverksamhet för HCV 
Rutinmässig screening av patienter med risk för blodsmitta såsom hepatit C 
på LARO-mottagningen görs i samverkan med psykiatrin. Arbete pågår och 
justering av rutiner ska göras. Inom psykiatrins öppen-och slutenvård finns 
inte någon rutin kring blodsmittescreening. Dialog ska föras med 
mikrobiologen om att skapa lämpliga provtagnings kit. Möten med 
representanter från psykiatrin i Kalmar och Västervik har ägt rum. 
Formaliserad samverkan mellan LARO-mottagningarna, 
infektionskliniken, psykiatrin, primärvården, kommunerna – anlitade 
behandlingshem och kriminalvården – snabbare nå målen för HCV-arbetet 
Samarbetsprojekt med kriminalvården i Västervik för förenklad 
handläggning av de intagna på anstalten som har Hepatit C pågår. 
Blodsmittescreening erbjuds på häkten och vid ankomst till anstalt. 
Motsvarade samverkan är på gång i Kalmar. 
Regional handlingsplan för att nå målen kring HCV arbetet 

Sprututbytesverksamhet 
Dåvarande Landstinget i Kalmar län beviljades 28 maj 2012 tillstånd att 
bedriva sprututbytesverksamhet vid infektionskliniken i Kalmar. 
Totalt har sprututbytesprogrammet 153 brukare inskrivna och 133 är aktiva. 
Hemkommuner: 
Okänd 33 procent 
Kalmar 31 procent 
Nybro 8 procent 
Emmaboda 3 procent 
Torsås 3 procent 
Mönsterås 5 procent 
Oskarshamn 3 procent 
Vimmerby 3 procent 
Västervik 3 procent 
Utomlänsbrukare 6 procent 
Det finns ingen specifik regional handlingsplan kring HCV men det finns i 
länet en struktur och modell för samverkan och gemensam ledning och 
styrning för utveckling av socialtjänst, skola och i angränsande område 
Hälso- och sjukvård. 
Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Varje 
år ska två presidiekonferenser hållas med regionpresidiet, PKN presidiet, 
samtliga social- och omsorgsnämndspresidier samt skolpresidier i länets tolv 
kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av arbetet 
samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande 
samarbetsperiod. Den länsgemensamma ledningsgruppen ”Länsgemensam 
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ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och 
sjukvård samt skolan i Kalmar län” leder arbetet i länet med utgångspunkt i 
presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner. 
Målet att minska den narkotikarelaterade dödligheten har funnits med i de 
två-åriga handlingsplaner som beslutats av Länsgemensam ledning och 
tillhörande presidier. Arbetet kommer att återrapporteras 2021. 
Sprutbytesverksamhet flyttas helt eller delvis till primärvården/Starta 
sprutbyte i Västervik och Oskarshamn – mobil sprutbytesverksamhet 
Sprutbyte på infektion i Kalmar har varit igång sedan 2012 och de inskrivna 
screenas regelbundet för bland annat Hepatit C. Smittade erbjuds alltid 
kontakt med infektionsläkare. Planering pågår för projekt för Hepatit C 
behandling via sprutbytet för att kunna behandla de som inte velat ha kontakt 
med infektionsmottagningen och som inte heller har kontakt med 
beroendevården. 
Sprututbytesverksamheten ska utvidgas till hela länet och bli tillgänglig på 
fler platser. 

Beaktande av barns bästa 
I detta yttrande har barnets behov värderats utifrån barnkonventionen och 
bedöms inte vara till något hinder utifrån ett barnperspektiv, tvärtom innebär 
insatser att förbättra länets missbruksvård vara till nytta för samtliga 
invånare, så även barn. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 222 den 9 december 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att det kan göras mer i arbetet att 
utrota hepatit C med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Jonas Lövgren (M) och Martin Kirchberg (SD) föreslår att 

regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons 
(C) förslag eller Jonas Lövgrens (M) och Martin Kirchbergs (SD) förslag. 
Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons (C) 
förslag. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 222 den 9 december 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020. 
3. Motion om att det kan göras mer i arbetet för att utrota Hepatit C.
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§ 13  Ärendenummer RS 2020/329 

Svar på motion om att säkra regionens framtida 
läkemedelstillgång 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motionen om att säkra regionens framtida 
läkemedelstillgång. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Bakgrund 
I en motion föreslår Sverigedemokraterna att regionen ska ta fram en 
beredskapsplan för att kunna säkra och garantera läkemedelstillgången och 
att regionen ska utreda möjligheten och behovet av regional produktion av 
kritiska läkemedel.  

Yttrande 
Läkemedelsförsörjningen är komplex och sårbar. Tillgången av läkemedel i 
Sverige styrs också av att det är en global marknad där Sverige är en liten 
marknad. Läkemedelsområdet är strikt reglerat, vilket kan leda till god 
kontroll, men också kraftigt begränsa handlingsmöjligheterna när åtgärder 
behöver vidtas. 
Varje region har mycket starkt begränsade möjligheter att påverka 
läkemedelsflödena. Region Kalmar län har arbetat strategiskt över tid för att 
minska sårbarheten lokalt utefter vad som medges. Bland annat införandet av 
farmaceuter som utför så kallad Läkemedelsservice har gett god överblick 
och samordningsvinster. Lagerhållningen i läkemedelsförråden har kunnat 
effektiviseras och därmed utökats, och serviceförråden i form av 
läkemedelsautomater buffrar ytterligare. Endast beredskapslager kan vara 
begränsande, men på det här sättet köps tid för att klokt kunna agera på de 
brister som uppkommer. Även ett beredskapslager har sin tidsbegränsning 
när det är förbrukat. Att lagerhålla över tid är inte heller alltid klokt, då till 
exempel influensavaccinerna byter de ingående stammarna varje säsong 
utifrån epidemiologin. 
Covid-pandemin har väldigt tydligt belyst läkemedelsförsörjningens 
sårbarhet. Även om Region Kalmar län hittills haft gynnsamt läge vad gäller 
smittspridning, incidens och vårdbehov mötte läkemedelsförsörjningen 
precis samma utmaningar som hos övriga regioner. Hittills har Region 
Kalmar läns arbete visat sig lyckosamt. Regionen rustar för att ta över 
läkemedelsförsörjningen till sjukhusen i egen regi våren 2022. I och med det 
öppnas för ännu bättre inblick och kontroll när ett mellansteg, och 
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informationsfilter, faller bort. En idag påfrestande process avseende 
fördelning och distribution av vaccin kommer då också kraftigt förenklas. 
Även före pandemin uppmärksammades bristerna i Sveriges 
läkemedelsförsörjning. Bland annat gjordes för första gången en 
kartläggning i projektet ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, 
höjd beredskap och krig” (Socialstyrelsen, MSB och Lunds Universitet). 
Statliga utredningar pågår också. Pandemin har sedan gett arbetet extra 
skjuts. Arbetet med det Nationella Läkemedelsförrådet, som drivits av 
Fyrlän för alla regioner gemensamt, var ett första steg att samordna 
regionerna och hantera vad som annars blivit en allvarlig kris. Samarbetet 
väntas fortsätta, men modeller behöver justeras. Det är angeläget att 
samordna Sverige i beredskapsfrågan (och även vad gäller de normala 
flödena). Vilken vård som förväntas bedrivas var vid en kris påverkar 
naturligt läkemedelsberedskapen. Förändringar i lagstiftning krävs. Som 
exempel medges inte flytt av läkemedel över huvudmannagränser idag. 
Sammanfattningsvis är beredskapsfrågan på läkemedelsområdet till största 
del beroende av vad de nationella initiativen landar ut i. Det är därför 
olämpligt att föregå arbetet som enskild region, då risken är stor att 
riktningen tas ut åt fel håll. Egen tillverkning av läkemedel är alltför 
kostsamt och komplext, inte minst juridiskt, och inte rimligt för regionerna 
att åta sig då fullskalig industri skulle krävas. Den läkemedelstillverkning 
som idag utförs inom regionens sjukhusapoteksfunktion är patientbunden 
cytostatika och radiofarmaka. Den delen skulle mycket väl kunna breddas 
med steriltillverkning av andra beredningar, men begränsningen ligger i 
omformulering/beredning av befintlig läkemedelssubstans. Nytillverkning 
låter sig dessvärre inte göras. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 223 den 9 december 2020 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om att säkra regionens framtida 
läkemedelstillgång.” 

Överläggningar 
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 

motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons 
(C) förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons (C) förslag. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 223 den 9 december 2020. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2020. 
3. Motion om att säkra regionens framtida läkemedelstillgång.
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§ 14  Ärendenummer RS 2020/839 

Svar på motion om att tänder inte ska vara en 
klassfråga 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motionen om att bra tänder inte ska vara en 
klassfråga med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående avgiften i 
tandvårdstaxan och föreslår att Region Kalmar län från och med 2021 inte 
höjer avgiften årligen enligt Landstingsprisindex (LPIK). 

Yttrande 
Det är ett stort problem och en stor utmaning att personer i socioekonomiskt 
svaga och utsatta grupper avstår från att gå till tandläkaren, och att 
tandhälsan därmed blir sämre i dessa grupper. Positiva reformer har 
genomförts, men frågan är mycket angelägen och behovet av en 
helhetslösning på nationell nivå är fortfarande stort. Eftersom finansieringen 
av folktandvårdens verksamhet i stor utsträckning styrs av nationella lagar 
och regler har Region Kalmar län begränsade möjligheter att på egen hand 
genomföra åtgärder som den som föreslås i motionen. 
Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt av de privata vårdgivarna 
på tandvårdsmarknaden, och verksamheten ska vara kostnadsneutral och 
huvudmännen ha en god transparens i sin ekonomiska redovisning 
(rskr.1997/98:289). För att kunna bedriva en fortsatt god tandvård med god 
tillgänglighet krävs en finansiering som täcker samtliga kostnader, 
utveckling samt ger förutsättningar för löneutveckling. Genom att årligen 
höja taxan enligt landstingsprisindex täcks kostnadsutvecklingen på ett 
korrekt sätt, samtidigt som administrationen kring årliga revisioner av 
tandvårdstaxan försvinner. Ekonomiska bidrag från regionen som ersättning 
för intäktsbortfall skulle vara i strid mot konkurrensneutraliteten och är 
därför inte tillåtna. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 20 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om att bra tänder inte ska vara en 
klassfråga med redovisat yttrande.” 
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Överläggningar 
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 

motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs 
(S) förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 20 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020. 
3. Motion från Vänsterpartiet angående att bra tänder inte ska vara en 

klassfråga.
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§ 15  Ärendenummer RS 2020/840 

Svar på motion om jämlik vård för missbrukare 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om jämlik vård för missbrukare med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet har i en motion om jämlik vård för missbrukare föreslagit att 
Region Kalmar län under mandatperioden möjliggör sprututbyte i Västervik 
samt att göra Naloxon tillgängligt i hela länet. 

Yttrande 
Sprututbyte 
Sedan maj 2012 har Region Kalmar län tillstånd att bedriva 
sprututbytesverksamhet vid infektionskliniken i Kalmar. Totalt har 
sprututbytesprogrammet 153 brukare inskrivna och 133 är aktiva. 
Hemkommuner: 
Okänd 33 % 
Kalmar 31 % 
Nybro 8 % 
Emmaboda 3 % 
Torsås 3 % 
Mönsterås 5 % 
Oskarshamn 3 % 
Vimmerby 3 % 
Västervik 3 % 
Utomlänsbrukare 6 % 
I Kalmar län finns en struktur och modell för samverkan och gemensam ledning 
och styrning för utveckling av socialtjänst, skola och i angränsande område 
Hälso- och sjukvård. 

Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Varje 
år ska två presidiekonferenser hållas med regionpresidiet, PKN presidiet, 
samtliga social- och omsorgsnämndspresidier samt skolnämndspresidier i 
länets 12 kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av 
arbetet samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande 
samarbetsperiod. Den länsgemensamma ledningsgruppen ”Länsgemensam 
ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och 
sjukvård samt skolan i Kalmar län” leder arbetet i länet med utgångspunkt i 
presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner. 
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Målet att minska den narkotikarelaterade dödligheten har funnits med i de 
två-åriga handlingsplaner som beslutats av Länsgemensam ledning och 
tillhörande presidier. Arbetet kommer att återrapporteras 2021. 
Bedömningen från infektionsmottagningen är att Kalmar län behöver en 
utökning av sprututbytesverksamheten. 
I regionplanen för Region Kalmar län 2020–2022 står följande: 
”Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat en åtgärdsplan för 
att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Åtgärdsplanen är tydlig med 
att arbetet ska ske både förebyggande och med skadebegränsande insatser, 
exempelvis sprutbytesprogram, utdelning av Naloxon och utbildning om rätt 
agerande vid överdos. Sprututbytesprogrammet ska utvidgas i länet.” 
Naloxon 
Läkemedlet Naloxon (nässpray) häver överdoser av opioider som heroin 
eller metadon (www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/missbruk-och-
beroende/material-om-naloxon/). Naloxon nässpray är redan idag tillgängligt 
i hela länet. Naloxon kan förskrivas på recept men det är viktigt att korrekt 
instruktion ges till patient och närstående. 
Enligt aktuell läkemedelsrapport har Naloxon beställts enligt följande: 
Infektionsmottagningen 20 doser tom augusti 2020 
Vuxenpsykiatri söder 20 doser tom augusti 2020 
Vuxenpsykiatri norr  20 doser tom augusti 2020 
Ett ordnat införande av Naloxon inom verksamheterna kräver 
utbildningsinsatser, dels gentemot patienten, anhöriga men även för berörd 
personal. Utdelning av Naloxon bör ske inom verksamheter med stor 
kunskap om narkotikamissbruk. Utbildningsinsatser har påbörjats och pågår. 
Möjligheter till sammanställning av antal utdelade doser som ett mått på 
tillgänglighet och antal utdelningsplatser i ett länsperspektiv kommer att 
utvecklas. 
Beaktande av barns bästa 
I detta yttrande har barnets behov värderats utifrån barnkonventionen och 
bedöms inte vara till något hinder utifrån ett barnperspektiv, tvärtom innebär 
insatser att förbättra länets missbruksvård vara till nytta för samtliga 
invånare, så även barn. 
Sammanfattningsvis pågår en planering kring en utökning av 
sprututbytesenheter i länet samt ett ordnat införande av Naloxon. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat 
yttrande och det arbete som pågår i regionen. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 21 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om jämlik vård för missbrukare med 
redovisat yttrande.” 
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Överläggningar 
Johanna Wyckman (L) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Johanna 
Wyckmans (L) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 21 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020. 
3. Motion - Jämlik vård för missbrukare.
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§ 16  Ärendenummer RS 2020/931 

Svar på motion om akademiska vårdcentraler 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att utreda möjligheten att starta en 
eller flera akademiska hälsocentraler med hänvisning till att ett arbete redan 
pågår för att bygga den akademiska miljö som måste finnas för att kunna 
inrätta en akademisk hälsocentral. 

Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion angående akademiska 
vårdcentraler och föreslår att Region Kalmar ska utreda möjligheten att starta 
en eller flera akademiska vårdcentraler. 

Yttrande 
Flera nationella dokument såsom Life science strategin lyfter fram 
kommande utmaningar i vårdens akademiska miljö och dess utveckling när 
vården flyttas mot en nära vård och när strukturförändringar inom den 
högspecialiserade vården sker. I denna transformation är det viktigt att stärka 
forskning, utveckling och utbildning i primärvården även om det i dagsläget 
inte är tydligt uttalat i uppdraget (SOU 2020:19). 
I Region Kalmar län arbetar vi med att stödja och bedriva klinisk forskning 
för utveckling och förbättrad hälsa för att möta framtidens behov och 
utmaningar inom hälso- och sjukvården. Regionens målsättning är att 
stimulera och stödja till långsiktig och hållbar akademisk utveckling. 
Upplåtna enheter till läkarutbildningen såsom universitetssjukvårdsenheter 
(USV‐enheter) ingår som en del i det regionala ALF-avtalet och förväntas ge 
goda förutsättningar för utveckling av den decentraliserade läkarutbildningen 
och regionens akademiska miljö. En positiv utveckling förväntas då miljön 
vid USV-enheter kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, uttalat 
uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en 
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. 
Region Kalmar län har i dagsläget inte någon enhet som har ansökt och blivit 
godkänd som en USV-enhet. Ett pågående arbete i regionen är att inventera 
och identifiera eventuella enheter som har goda förutsättningar för att bli en 
akademisk miljö utifrån uppsatta krav för USV-enhet. För att kunna utveckla 
regionens akademiska miljö är alternativ till USV-enheter intressanta, dvs 
akademiska enheter som har tydliga ambitioner inom klinisk forskning och 
utbildning, men som långsiktigt inte kan uppfylla kraven som USV-enheter. 
En akademisk hälsocentral är en verksamhet där universitet och region 
gemensamt arbetar för forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i 
det dagliga arbetet inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner i syfte att 
stärka och säkerställa den akademiska kulturen. 
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Eftersom enheten ska vara upplåten för medicinsk utbildning och forskning 
bedöms det också angeläget att ta fram kriterier för vad som kännetecknar en 
akademisk hälsocentral samt vilka krav som ska ställas för fortsatt status 
som en akademisk enhet i regionen. 
Inom ramen för det arbete som görs inom Region Kalmar län för att stärka 
den akademiska miljön samt den kommande reviderade strategin för klinisk 
forskning ställer sig regionen positiv till införande av akademiska enheter 
såsom akademiska hälsocentraler inom primärvården. I det långsiktiga 
arbetet med att bygga upp den akademiska miljön ser vi att akademiska 
hälsocentraler väl kan passa in och komplettera de USV-enheter som vi 
planerar att införa. Nationellt finns det verksamma akademiska 
hälsocentraler men det finns inte några specifika kompetenskrav uppsatta, 
utöver att det ska finnas minst en disputerad medarbetare vid enheten. Vi ser 
därav inte att vi behöver utreda möjligheten utan istället arbeta vidare med 
byggandet av den akademiska miljön inom Region Kalmar län eftersom ett 
införande av en akademisk hälsocentral kommer kräva att både akademisk 
kompetens och akademisk tillväxt upprätthålls långsiktigt inom 
primärvården. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat 
yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 22 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att utreda möjligheten att starta 
en eller flera akademiska hälsocentraler med hänvisning till att ett arbete 
redan pågår för att bygga den akademiska miljö som måste finnas för att 
kunna inrätta en akademisk hälsocentral.” 

Överläggningar 
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Lennart Hellström (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 

motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs 
(S) förslag eller Lennart Hellströms (M) förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S) förslag. 

Ajournering 
Under ärendets behandling ajournerar ordförande mötet för lunch mellan 
klockan 12.05-13.05. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 22 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020. 
3. Motion från Moderaterna angående akademiska vårdcentraler.
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§ 17  Ärendenummer RS 2021/147 

Interpellation - Vad gör majoriteten åt säkerheten vid 
järnvägsövergångar? ställd av Chatrine Pålsson 
Ahlgren (KD) och Maud Ärlebrant (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande 
interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S): 
”För ett par veckor sedan nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att två 
tonårsflickor hade dött när en skoter kolliderade med ett tåg på en 
järnvägsövergång i Timrå kommun. Det faller sig naturligt att då undra: har 
vi i Kalmar län gjort tillräckligt för säkerheten vid järnvägsövergångarna i 
vårt län? Går det att göra mer för att rädda människoliv? 
Vi är medvetna om att det ingår åtgärder för ökad säkerhet vid 
plankorsningar i projektet En snabbstart för Sydöstra Sverige, omfattande 
över 300 miljoner kronor under tre år. Men säkerheten bör kunna diskuteras 
även oberoende av vilket stöd som regionen lyckas vinna för projektet. 
Tanken med de åtgärder som föreslås inom projektet är att möjliggöra 
hastighetshöjning. Även om hastigheten på banan av olika orsaker inte kan 
höjas måste man, anser vi, kunna vidta åtgärder för att höja säkerheten i syfte 
att förebygga olyckor och dödsfall. 
Enligt uppgifterna i bakgrundsmaterialet finns 346 plankorsningar på Tjust- 
och Stångådalsbanorna. Av dessa har 236 (motsvarande 68 procent) endast 
kryssmärke eller är oskyddade. Endast 83 plankorsningar (motsvarande 24 
procent) har hel- eller halvbom. I underlaget konstateras också: ”Det är inte 
ovanligt att det på lite mindre trafikerade banor finns plankorsningar som 
borde ha högre skydd än vad de har idag.” 
Våra frågor är 

- anser du och Länsunionen liksom vi att det finns skäl att vara 
bekymrad över säkerheten på tågbanorna i länet? 

- angående de ansatser till säkerhetshöjande åtgärder som finns i 
snabbstartsprojektet, vad är läget idag?” 

Interpellationssvar 
Peter Wretlund (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Anser du och Länsunionen liksom vi att det finns skäl att vara bekymrad 
över säkerheten på tågbanorna i länet? 
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Vi är mycket bekymrade över säkerheten på banorna. I grunden är järnvägen 
ett statligt ansvar som hanteras av Trafikverket. Plankorsningar och säkerhet 
faller därmed in under myndighetens budget och planering. Här behöver vi 
inom politiken tillsammans göra det som krävs för att driva på och poängtera 
behoven av banornas upputsning i alla berörda forum där vi verkar. Det 
gäller säkerheten men det finns även behov av upprustning för att skapa ökad 
robusthet och tillgänglighet på banorna. 
Angående de ansatser till säkerhetshöjande åtgärder som finns i 
snabbstartsprojektet, vad är läget idag? 
Enligt Trafikverket är det projektet försenat men ska genomföras.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Maud 

Ärlebrant (KD) - Vad gör majoriteten åt säkerheten vid 
järnvägsövergångar? 

2. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S).
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§ 18  Ärendenummer RS 2021/148 

Interpellation - Är Region Kalmar län rätt aktör för att 
driva hotellverksamhet? ställd av Maud Ärlebrant (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Driften av patienthotellen i Västervik och Kalmar ska tas över i Region 
Kalmar läns regi. Samtidigt vet vi att vanliga hotell under det senaste året har 
haft en mycket svår tid. Regionen ska alltså ta sig an verksamhet som ligger 
ganska långt från kärnuppdraget, samtidigt som existerande hotellaktörer går 
på knäna. 
En möjlighet borde ha kunnat vara att istället pröva ifall hotellföretag som 
befinner sig i ett pressat läge skulle kunna ta över driften av den 
hotellverksamhet som utgör patienthotell. På så vis skulle man kunna nyttja 
de resurser som finns inom hotellbranschen i Kalmar respektive Västervik. 
Mina frågor är: 

- har Länsunionen övervägt alternativet att låta hotell i Kalmar och 
Västervik med hög kapacitet och kompetens få uppdraget att driva 
patienthotellen? 

- ser du som regionstyrelsens ordförande att det finns något som 
hindrar att patienthotell drivs av privata hotellföretag?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C), som lämnar 
följande svar: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

- Har Länsunionen övervägt alternativet att låta hotell i Kalmar och 
Västervik med hög kapacitet och kompetens få uppdraget att driva 
patienthotellen? 

- Ser du som regionstyrelsens ordförande att det finns något som 
hindrar att patienthotell drivs av privata hotellföretag? 
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Svar: 
Region Kalmar län driver redan i dag patienthotellverksamhet både i Kalmar 
och Västervik. Den planerade förändringen handlar om att driften flyttas från 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Regionservice, inget annat. 
Förändringen är ett led i att renodla verksamheten och se till att medarbetare 
med rätt kompetens gör rätt saker. Det finns dessutom verksamhetsmässiga 
fördelar eftersom Regionservice redan idag ansvarar för städning och 
tvätteriverksamhet, bland annat. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inte övervägt att ta in privat 
entreprenör eftersom hotellverksamheten är väldigt liten till sin omfattning 
och att nära samordning med Regionservice övriga verksamheter ändå 
kommer att krävas. 
Den samlade bedömningen är att entreprenadlösning skulle bli väsentligt 
dyrare än att sköta detta i egen regi.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Maud Ärlebrant - Är Region Kalmar län rätt aktör 

för att driva hotellverksamhet? 
2. Interpellationssvar på Christer Jonsson (C).
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§ 19  Ärendenummer RS 2021/153 

Interpellation - Vad händer med planerna på ny 
hälsocentral i Mönsterås? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har ställt följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Under flera år har vi kunnat läsa i tidningen om planerna på ny hälsocentral 
i Mönsterås. ”Parter är överens om att ny hälsocentral bör byggas” 
(Barometern 15 mars 2018), ”Förstudie pågår för nybyggnation av 
hälsocentral i Mönsterås” (Barometern 30 november 2018), ”Ett steg 
närmare ny hälsocentral i Mönsterås” (Barometern 29 juni 2019), ”Här 
planeras nya hälsocentralen i Mönsterås” (Barometern 9 februari 2020). 
Ännu är det dock helt oklart för såväl medborgare som folkvalda i Mönsterås 
kommun när denna nya hälsocentral kan väntas vara färdig. Det är självfallet 
frustrerande. Väntan innebär att verksamheten får fortsätta bedrivas i lokaler 
som har bedömts otillfredsställande. Det skapar inte förtroende för 
primärvården. 
För kommunen innebär oklarheten dessutom att förutsättningarna för att 
planera för annan verksamhet i de befintliga lokaler som hälsocentralen idag 
använder försämras. 
Mina frågor är 

- kan Länsunionen ge besked om när invånarna i Mönsterås kan få 
besöka sin nybyggda hälsocentral? 

- vad avser Länsunionen göra för att skingra oklarheten och se till att 
hälsocentralen blir färdig på utsatt tid?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionrådet 
Yvonne Hagberg (S), som lämnar följande svar: 
”Chatrine Pålsson Ahlgren undrar i sin interpellation när en ny hälsocentral 
ska stå färdig i Mönsterås. 
Som ansvarigt regionråd för primärvården har jag haft förmånen att inviga 
flera nya hälsocentraler i regionen de senaste åren. Jag kan nämna de nya 
hälsocentralerna i Berga och Emmaboda som fina exempel. Framåt finns 
därtill flera ytterligare planerade hälsocentraler, tex i Högsby och i 
Mönsterås. Den politiska viljeinriktningen är att det i hela länet och för alla 
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invånare ska bedrivas en primärvård av hög kvalitet i moderna lokaler. Att 
regionens verksamheter bedrivs i ändamålsenliga och väl anpassade lokaler 
är också viktigt för medarbetarnas arbetsmiljö. 
När det gäller en ny hälsocentral i Mönsterås står det i den aktuella 
regionplanen för åren 2021–2023 att ”Programarbete avseende nybyggnation 
för hälsocentral och distriktsrehabilitering i Mönsterås ska påbörjas. 
Detaljplanearbete för att skapa erforderlig byggrätt pågår liksom 
diskussioner med Mönsterås kommun om villkor för markförvärv.” 
Enligt regionservice planering ska ärendet vara klart för ett inriktningsbeslut 
på regionfullmäktiges möte den 17-18:e november. Fortsatt inriktning och 
beslut hanteras i samband med plan- och budgetarbetet 2022–
2024.Tidpunkten för när ny hälsocentral kan stå klar är således beroende på 
vilka beslut som fattas, när de fattas och hur samarbetet med kommunen 
utvecklas. Min och regionens förhoppning är att den nya hälsocentralen ska 
stå färdig runt årsskiftet 2024–2025.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) - Vad händer med 

planerna på ny hälsocentral i Mönsterås? 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
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§ 20  Ärendenummer RS 2021/154 

Interpellation - Avser Länsunionen att ge 
vårdpersonalen extra tid för återhämtning? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har ställt följande interpellation till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S): 
”Att vårdpersonal har fått arbeta extremt hårt under coronapandemin har inte 
gått någon förbi. Vittnesbörden om påfrestningar och utmattning är många. 
Som arbetsgivare måste regionerna ta sitt ansvar och göra vad de kan för att 
ge de anställda en chans att återhämta sig. 
Före nyår meddelade ledningen för Karolinska Universitetssjukhuset i 
Stockholm att samtliga fast anställda får två dagars extra betald ledighet 
under 2021. Det är ett sätt att öka möjligheterna till återhämtning. 
Sjukhusdirektören Björn Zoëga uttryckte det så här: ” När vi är igenom detta 
så är det viktigt att personalen får möjlighet att landa och komma vidare och 
då är de två dagarna bara en av delarna.” 
Från Länsunionen i Region Kalmar län har vi vare sig hört något 
motsvarande förslag om extra betald ledighet eller fått ta del av någon annan 
insats för återhämtning. 
Mina frågor till regionrådet Mattias Adolfsson är 

- kan Länsunionen ställa sig bakom förslaget om två dagars extra 
betald ledighet för all fast anställd personal? 

- vilka andra insatser för att främja personalens återhämtning avser 
Länsunionen att ta initiativ till?” 

Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Coronapandemin har inneburit omfattande påfrestningar på hälso- och 
sjukvården. Våra medarbetare har gjort stora insatser under en mycket hög 
och i flera fall påtagligt pressad arbetsbelastning. 
Möjligheter till återhämtning och vila är viktiga resurser som hör ihop med 
arbetsbelastning. Arbetsbelastningen har under covid-19 varit hög och 
kännbar på många arbetsplatser. Många grupper är och har varit hårt utsatta 
framför allt inom hälso- och sjukvården men också inom övriga 
verksamheter. 
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Den socialdemokratiskt ledda regeringen, med C och L, har sett till att satsa 
på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera för personal. Det är både 
välkomna och viktiga satsningar. Våra medarbetare inom vården ska få 
möjligheter till återhämtning och erbjudande om insatser för att bearbeta sina 
upplevelser av pandemin. 
Svaret på frågorna är att förslag till åtgärder läggas för politisk behandling 
under mars månad. Frågan bereds just nu.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) - Avser 

Länsunionen att ge vårdpersonalen extra tid för återhämtning? 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 21  Ärendenummer RS 2021/167 

Interpellation - Är Länsunionen beredd att omvärdera 
karenstiden för bemanningsanställda? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jimmy Loord (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Nyligen beslöt hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västragötalandsregionen att 
regionen inte längre ska tillämpa karenskrav på vårdgivare vid upphandling 
av vårdtjänster. Hittills har alternativa arbetsgivare med upphandlade avtal 
inte fått använda personal som varit anställda av Västra Götalandsregionen 
de senaste sex månaderna. Även karenskravet vid upphandling av personal 
från bemanningsföretag föreslås utredas för att belysa dess för- och 
nackdelar. 
Till grund för beslutet ligger två överväganden. Regionen som arbetsgivare 
har fått svårare att locka kompetenta medarbetare när deras möjligheter att i 
framtiden byta arbetsgivare kraftigt kringskurits. Och den enskilde 
medarbetaren har ”i princip belagts med ett västsvenskt näringsförbud”. 
Detta är bara ett exempel på hur karenskraven ifrågasätts. Under 
coronapandemin har det påpekats hur orimligt det är att utbildad personal 
inte har fått förstärka utsatta verksamheter eftersom det hade gått för kort tid 
från det att de sade upp sig från regionerna. Region Stockholm lättade av 
denna anledning på karenskrav. 
I Region Kalmar län har ambitionen under lång tid varit att minska beroendet 
av bemanningsbolag, men istället har det bara ökat. Inget tyder alltså på att 
existerande verktyg, varav karenskravet är ett, är funktionsdugliga. Inte 
heller har karenskravet gjort att regionens attraktivitet som arbetsgivare har 
stärkts. 
Mina frågor är 

- kan du och Länsunionen tänka er att, likt Västragötalandsregionen, se 
över vilket syfte karenskravet för bemanningsanställda egentligen 
fyller? 

- om en utredning visar att karenskravet är överspelat, är du och 
Länsunionen beredda att verka för att det avskaffas?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S), som lämnar följande 
svar: 
”Kan du och Länsunionen tänka er att, likt Västragötalandsregionen, se över 
vilket syfte karenskravet för bemanningsanställda egentligen fyller? 
Tanken med att anlita bemanningsföretagen är att de ska kunna bistå med 
kompetens vid kortsiktiga brister, det vill säga att det blir ett komplement 
som läggs till Regionens egen kompetens och medarbetare. Regionens 
utgångpunkt är att skapa en arbetsmiljö och arbetssituation som gör att 
medarbetare vill vara anställda vid regionen. 
Det har betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling att vårdpersonal 
i första hand är anställda i regionen och inte via bemanningsföretag. Det är 
alltså inte verkningsfullt att bemanningsbolag löser sina uppdrag hos Region 
Kalmar län med att anställa den personal som redan finns vid Regionen. I det 
hänseendet är karenstiden betydelsefull. 
Om en utredning visar att karenskravet är överspelat, är du och Länsunionen 
beredda att verka för att det avskaffas? 
Efter kontakt med Västragötalandsregionen kan konstateras att de inte har 
tagit bort karensavdraget gällande bemanningsbolagen, inte heller kortvarigt 
på grund av pandemin. Den karens som tagits bort gäller istället köpt vård av 
privata vårdgivare. 
I allmänhet har de allra flesta regionerna skrivit in någon form av 
karensbestämmelse i avtalen med bemanningsföretagen. 
Under 2021 startar en nationell upphandling av bemanningsbolag som 
samtliga regioner ställt sig bakom. Hur villkoren i upphandlingen kommer 
att se ut är ännu för tidigt att uttala sig om.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD) – Är Länsunionen beredd att 

omvärdera karenstiden för bemanningsanställda. 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 22  Ärendenummer RS 2020/943 

Svar på motion om att låta seniora medarbetare 
handleda yngre kollegor på minst halvtid 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att låta seniora medarbetare 
handleda yngre kollegor på minst halvtid med hänvisning till redovisat 
yttrande. 

Bakgrund 
Moderaterna har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län ska 
tillåter seniora medarbetare, såsom läkare, tandläkare och sjuksköterskor, 
som fyllt 68 år arbeta kvar på sin fasta tjänst inom regionen för att på minst 
halvtid agera handledare eller mentor till nya, yngre kollegor. 

Yttrande 
För Region Kalmar län är det viktigt att äldre medarbetare ges 
förutsättningar att fortsätta bidra med sin kompetens och stärka nya 
medarbetare, exempelvis genom handledning och mentorskap. För 
medarbetare som fyllt 68 år finns idag möjligheten att utefter egna 
kompetensen och verksamhetens behov arbeta kvar inom Region Kalmar 
län. Antingen i fortsatt klinisk tjänstgöring och/ eller med andra 
arbetsuppgifter, så som exempelvis handledning av nya kollegor. 
Utgångpunkten är att ta fasta på medarbetarens bidrag till verksamhetens mål 
och inte avsluta anställningar vid en viss ålder. 
I Region Kalmar län arbetar idag drygt 200 medarbetare som fyllt 68 år kvar 
inom regionen. De allra flesta arbetar frekvent och av dem som är 
schemalagda arbetar flertalet på en sysselsättningsgrad om minst 50 procent. 
Nedan tabell visar antal medarbetare över 68 år fördelat per yrkeskategori. 

 
Antal medarbetare över 68 år per yrkeskategori 
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5
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Utifrån rådande system för yrkesroller så som AT/ST-läkare, tandläkare och 
sjuksköterskor är handledarskap en naturlig del som ingår i det ordinarie 
systemet. Alla nyanställda sjuksköterskor, tandläkare och AT- och ST-läkare 
har en egen handledare. Erfarna sjuksköterskor, tandläkare och läkare 
uppmuntras att genom handledarskap föra över kunskap och erfarenheter till 
mindre erfarna kollegor. Antalet handledare och mentorer i verksamheten 
utgår ifrån behovet och kan variera över tid. Det finns idag handledare i 
verksamheterna för att täcka behovet. 

Inom vissa yrken, exempelvis sjuksköterskor, håller en 
karriärutvecklingsmodell på att tas fram för att synliggöra vilka 
utvecklingsmöjligheter det finns inom de olika yrkesrollerna. 
Karriärutvecklingsmodellen ska vara ett stöd i verksamhetens 
kompetensplanering och erbjuda stöd till chefer och medarbetare att 
tillsammans planera medarbetarens yrkesutveckling utifrån medarbetarens 
och verksamhetens förutsättningar och behov. I modellen kommer 
handledarskapet och mentorskapet vara tydliga spår att utvecklas inom. 
Sammanfattningsvis har medarbetare som fyllt 68 år möjlighet att arbeta 
kvar inom Region Kalmar län. Det kan vara med handledarskap, men kan 
lika väl vara så att den seniora medarbetaren jobbar kliniskt och på så vis 
avlasta någon annan som kan vara handledare. Det är den seniora 
medarbetarens kompetens och verksamhetens behov som styr. Det finns ett 
handledarsystem inbyggt i utbildningssystemet för AT / ST-läksare och i 
introduktionen för tandläkare och sjuksköterskor. För sjuksköterskor 
kommer handledarskap att finnas med i utveckling av 
karriärutvecklingsmodell. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat 
yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 23 den 10 februari 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att låta seniora medarbetare 
handleda yngre kollegor på minst halvtid med hänvisning till redovisat 
yttrande.” 

Överläggningar 
Mattias Adolfson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 23 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021. 
3. Motion om att låt seniora medarbetare (68+) handleda yngre kollegor 

på minst halvtid.
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§ 23  Ärendenummer RS 2020/992 

Svar på motion om en virtuell ungdomsmottagning på 
Internet 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om en virtuell ungdomsmottagning på 
nätet med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Moderaterna har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län ska 
utreda förutsättningarna för att etablera en virtuell ungdomsmottagning på 
Internet. 
Idag finns cirka 250 ungdomsmottagningar i Sverige. 
Ungdomsmottagningen ska alltid arbeta på uppdrag av den unga individen 
där delaktighet, frivillighet och god tillgänglighet är ledord för 
verksamheten. 
Av yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer 
sammanfattningsvis följande. Utvecklingen av digitala tjänster ligger i linje 
med regeringens Vision e-hälsa 2025 och projekt pågår i länet för att 
utveckla digitaliseringstjänster inom ungdomsmottagningsverksamheten. 
Förvaltningen har för avsikt att stimulera denna utveckling. Arbetet har i 
vissa delar pausats på grund av coronapandemin. 
Motionen tar sin bakgrund i den växande psykiska ohälsan hos ungdomar 
och unga vuxna. I Regionplan 2021–2023 görs ett antal satsningar för att 
förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Bland annat en väg 
in, första linjens psykiatri, stärkt samverkan samt utveckling av digitala kanaler 
som tjänster via 1177.se, internetbaserad KBT och digitala vårdmöten. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 24 den 10 februari januari 2021 följande förslag 
till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om en virtuell ungdomsmottagning 
på nätet med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
Johanna Wyckman (L) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Johanna 
Wyckmans (L) förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 24 den 10 februari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020. 
3. Yttrande över motion om en virtuell ungdomsmottagning på Internet. 
4. Motion – En ungdomsmottagning på nätet.
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§ 24  Ärendenummer RS 2021/250 

Lekmannarevisor till Almi Företagspartner 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Anna Larsdotter till lekmannarevisor för Almi 
företagspartner Kalmar län. Uppdraget gäller från 3 mars 2021 – årsmötet 
2022. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige ska nominera en lekmannarevisor för Almi 
företagspartner Kalmar till 2022. 
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 6 den 2 mars 2021 att 
regionfullmäktige utse Anna Larsdotter till lekmannarevisor för Almi 
företagspartner Kalmar län. Uppdraget gäller från 3 mars 2021 – årsmötet 
2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handling 
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges valberedning § 6 den 2 mars 2021.
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§ 25  Ärendenummer RS 2020/1001 

Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktiges entledigar Agneta Aldorsson (V) från uppdraget som 
nämndeman vid förvaltningsrätten i Växjö. 
Regionfullmäktige utser Simone Sandell (V) till ny nämndeman vid 
förvaltningsrätten i Växjö. Uppdraget gäller från och med 3 mars 2021 – 31 
december 2023. 

Bakgrund 
Agneta Aldorsson (V) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 3 den 2 mars 2021 att 
regionfullmäktige ska entlediga Agneta Aldorsson (V) från uppdraget samt 
utse Simone Sandell (V) till ny nämndeman. Uppdraget gäller från och med 
3 mars 2021 – 31 december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges valberedning § 3 den 2 mars 

2021. 
2. Avsägelse från Agneta Aldorsson daterad den 15 september 2020.
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§ 26  Ärendenummer RS 2020/1190 

Val av nämndeman i Göta Hovrätt 

Beslut 
Regionfullmäktiges entledigar Steve Sjögren (S) från uppdraget som 
nämndeman vid Göta hovrätt.  
Regionfullmäktiges utser Andrew Almqvist (S) till ny nämndeman vid Göta 
hovrätt. Uppdraget gäller för perioden 1 april 2021 – 31 december 2023.   

Bakgrund 
Steve Sjögren (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Göta Hovrätt. 
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 4 den 2 mars 2021 att 
regionfullmäktige entledigar Steve Sjögren (S) från uppdraget samt utser 
Andrew Almqvist (S) till ny nämndeman. Uppdraget gäller för perioden 1 
april 2021 – 31 december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges valberedning § 4 den 2 mars 

2021. 
2. Avsägelse från Steve Sjögren daterad den 18 november 2020.

56Comfact Signature Referensnummer: 1054563



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-03 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 27  Ärendenummer RS 2021/163 

Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Erik Axetun (M) från uppdraget som 
nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö. 
Regionfullmäktiges utser Tobias Rydberg (M) till ny nämndeman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö. Uppdraget gäller för perioden 31 mars 2021 – 31 
december 2023. 

Bakgrund 
Erik Axetun (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 5 den 2 mars 2021 att 
regionfullmäktige entledigar Erik Axetun (M) från uppdraget samt utser 
Tobias Rydberg (M) till ny nämndeman. Uppdraget gäller för perioden 31 
mars 2021 – 31 december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionfullmäktiges valberedning § 5 den 2 mars 

2021. 
2. Avsägelse från Erik Axetun daterad den 12 februari 2021.
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§ 28 

Information från revisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om aktuellt från revisorerna redovisas: 

- Granskningsrapport av undvikbara vårdskador, samt regionstyrelsens 
svar på rapporten. 

--- 

Föredragande 
Klaus Leidecker, revisorernas ordförande
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§ 29 

Protokoll från krisledningsnämnden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande protokoll från krisledningsnämnden anmäls till regionfullmäktige: 

- 17 november 2020 
- 1 december 2020 
- 7 december 2020 
- 14 december 2020 
- 11 januari 2021 
- 18 januari 2021 
- 25 januari 2021 
- 1 februari 2021 
- 8 februari 2021 
- 15 februari 2021
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§ 30 

Inkomna granskningar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande granskningar anmäls till regionfullmäktige: 

- Granskning av sjukvårdens produktivitet och effektivitet i Region 
Kalmar län (RS 2020/1204). 

- Granskning av följsamhet till revisionens tidigare granskningar i 
Region Kalmar län (RS 2021/16). 

- Beslut om att följa upp granskning av undvikbara vårdskador i 
Region Kalmar län (RS 2020/953). 
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§ 31 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande inkomna motioner och medborgarförslag anmäls till 
regionfullmäktige: 

- Motion från Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Monica Ljungdahl 
(M) - Erbjud neutrala avgångsintervjuer (RS 2020/1214). 

- Motion från Malin Sjölander (M), Carl Dahlin (M) och Jonas 
Lövgren (M) - Inför omsorgsläkare (RS 2021/107). 

- Motion från Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) - 
Investeringar i fastigheter (RS 2021/80). 

- Motion från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och 
Kaj Holst (M) – Utforma personlig tjänst utan inlåsningseffekter (RS 
2020/1286). 

- Motion från Carl Dahlin (M) och Åsa Ottosson (M) - Inkludera 
bemötande i patientnämndens utvärdering (RS 2020/1241). 

- Motion från Petra Gustafsson (SD) - Inför avgift för språktolkning 
(RS 2020/1236). 

- Motion från Jimmy Loord (KD), Madeleine Rosenqvist (KD), 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Arne Sjöberg (KD) - Ökat stöd 
till anhörigvårdare (RS 2021/179).
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§ 32 

Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och 
beredningar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar anmäls till 
regionfullmäktige: 

- Protokoll från regionstyrelsen 10 februari 2021. 
- Protokoll från regionala utvecklingsnämnden 20 januari 2021. 
- Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård 9 februari 2021.
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§ 33  Ärendenummer RS 2021/184 

Interpellation - Ingen ersättning till utomläns 
nätläkarbolag 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation: 
”De digitala lösningarna har ökat över tid och utvecklingen har accelererat 
under pandemin. Digital vård kan vara ett viktigt komplement till fysisk vård 
för vissa patienter, öka tillgängligheten och frigöra resurser - men digital 
vård behöver precis som annan vård ges utifrån behov. Vården behöver 
bygga på kontinuitet, kännedom om patienten och rätt kompetens. Det gör 
inte vården som ges av nätläkare. 
Region Kalmar län ersätter, efter rekommendation från SKR:s 
förbundsstyrelse 2019-06-14, digitala utomlänsbesök enligt särskild taxa och 
regelverk med krav på innehåll i tjänsterna. I Bokslutsrapporten 2020 står det 
att kostnaderna för utomläns primärvård ökat med 7,1 Mkr! Hur stor den 
totala kostnaden är vet vi inte. 
Nyligen kom besked om att Västra Götaland beslutat att från och med nästa 
år inte betala ersättningar för digitala utomlänsbesök. Att stoppa 
utomlänsersättningarna skulle kunna frigöra resurser och möjliggöra 
förstärkningar på primärvården i Region Kalmar län, inte minst på digitala 
lösningar. 
Därför frågar vi: 

- Planerar majoriteten några initiativ för att, i likhet med Västra 
Götalandsregionen, stoppa utomlänsersättningarna från Region 
Kalmar län till nätläkarbolag?” 

Interpellationssvar 
Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar 
på interpellationen: 
”Linda Fleetwood undrar i sin interpellation om den politiska majoriteten 
planerar för att stoppa utomlänsersättningar till nätläkarbolag. 
Frågan om de privata nätläkarbolagen rymmer många aspekter. Å ena sidan 
visar utvecklingen att det finns en efterfråga hos allmänheten att ha en mer 
lättillgänglig hälso-och sjukvård via nätet. Den offentliga sjukvården 
behöver förhålla sig självkritisk och ställa frågan hur den egna verksamheten 
bättre ska kunna anpassas utifrån medborgarnas önskemål. Från 
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Länsunionens sida är svaret att Region Kalmar län måste fortsätta att 
utveckla det egna utbudet av digitala tjänster. Vi ser stora möjligheter att en 
större del av vården bedrivs genom olika former av digitala vårdmöten. 
Å andra sidan ser jag verkligen behovet av en nationell debatt kring vad det 
offentliga ska finansiera via skattsedeln, hur vårdkvaliteten och kontinuiteten 
ska garanteras inom de privata nättjänsterna, hur ersättningen i framtiden ska 
utformas med mera. Utvecklingen med nätläkarbolagen har fördelar, men 
också nackdelar. 
Jag betraktar Västra Götalandsregionens utspel att sluta betala för digitala 
utomlänskontakter som en del i ovanstående debatt. Själva sakfrågan är 
sannolikt betydligt mer komplicerad juridiskt än att det bara skulle kunna 
vara upp till en enskild region att sluta betala utomlänsersättning. Ytterst är 
detta en nationell politisk fråga i och med att den handlar om lagstiftning. 
Mitt svar är därför att frågan är till för riksdagen att behandla och diskutera, 
inte regionfullmäktige.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Ingen ersättning till 

utomläns nätläkarbolag. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 34  Ärendenummer RS 2021/187 

Interpellation - Vad görs för alla som blivit långvarigt 
sjuka av covid-19? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claes Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) har ställt 
följande interpellation till hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande 
Christer Jonsson (C): 
” Långvariga besvär är vanliga bland de som drabbats av covid-19-infektion. 
Inte minst gäller detta de som blir så sjuka, att deras tillstånd kräver 
intensivvård. Minst lika oroande är dock att även en stor del av de som inte 
behövt sjukhusvård drabbas av långvariga symtom. Många av dessa är yngre 
personer och medelålders. Enligt Socialstyrelsen var en fjärdedel av dem 
som fick covid-19 fram till och med september förra året sjukskrivna längre 
än 14 dagar. Av dessa har var åttonde varit sjukskriven längre än två 
månader. Det finns också många som arbetar som vanligt, fast man har 
kvardröjande symtom av sin sjukdom. Många känner också oro över att man 
inte vet när man blir återställd. Förutom det mänskliga lidandet är också 
risken för samhällsekonomisk skada uppenbar. 
Långtidssymtomen efter genomgången covid-19-infektion kan vara av 
många slag: nedsatt lungkapacitet, långvarig fysisk trötthet, minnesluckor, 
luktbortfall, stora pulsvariationer, mikroproppar i hjärna och lungor, 
njurpåverkan och hjärtmuskelinflammation är exempel på symtom efter 
covid-19. 
En annan problembild som följer av covid-19-pandemin är risken att 
personer som har annan sjukdom, misstar denna för symtom orsakade av 
covid-19, oavsett om man i verkligheten haft covid-19 eller inte, och därför 
inte söker läkare. 
Vid den muntliga redogörelse som gavs efter vår skrivelse till 
krisledningsnämnden om rehabilitering, samt information vid 
regionstyrelsens möte, bekräftas de problem som väntar även vår region: det 
är oklart hur många som idag är drabbade av långtidssymtom. Sjukvården 
måste också skaffa sig mycket mer kunskap om långtidssjukdom efter covid-
19, vilket i lika hög grad sammanhänger med komplexiteten hos sjukdomen, 
som med att det är en ny sjukdom. Det råder också brist på nationell 
samordning. 
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Med anledning av detta, och som uppföljning till den information vi fick i 
krisledningsnämnden, vill vi ställa följande frågor: 
1. Vad gör du för att försäkra dig om att uppföljning sker av alla i Kalmar 
län som haft konstaterad covid-19? 
2. Används frågeformulär för alla som konstaterats med covid-19-symtom? 
3. Vad gör du för att försäkra dig om att länets invånare får information om 
vilken eftervård och rehabilitering som står till buds och när man bör söka 
läkare om man har kvardröjande symtom av covid-19 eller som man 
misstänker är en följd av covid-19? 
4. Hur ser i dagsläget samverkan ut mellan Region Kalmar län och Sydöstra 
sjukvårdsregionen resp. nationell nivå då det gäller resurser, 
resursutnyttjande, kompetensutveckling för covid-19 och tillgodogörandet av 
nya kunskaper i takt med att forskningsläget kontinuerligt förändras? Vad 
gör du för att säkra upp att sjukvården i Region Kalmar län kontinuerligt får 
tillgång till uppdaterad kunskap om eftervård och rehabilitering av 
långtidssjuka i covid-19? 
5. Hur ser i dagsläget samverkan ut mellan regionen och kommunerna då det 
gäller eftervård och rehabilitering av covid-19-sjuka?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 
1. Vad gör du för att försäkra dig om att uppföljning sker av alla i Kalmar 
län som haft konstaterad covid-19? 
2. Används frågeformulär för alla som konstaterats med covid-19-symtom? 
3. Vad gör du för att försäkra dig om att länets invånare får information om 
vilken eftervård och rehabilitering som står till buds och när man bör söka 
läkare om man har kvardröjande symtom av covid-19 eller som man 
misstänker är en följd av covid-19? 
4. Hur ser i dagsläget samverkan ut mellan Region Kalmar län och Sydöstra 
sjukvårdsregionen resp. nationell nivå då det gäller resurser, 
resursutnyttjande, kompetensutveckling för covid-19 och tillgodogörandet av 
nya kunskaper i takt med att forskningsläget kontinuerligt förändras? Vad 
gör du för att säkra upp att sjukvården i Region Kalmar län kontinuerligt får 
tillgång till uppdaterad kunskap om eftervård och rehabilitering av 
långtidssjuka i covid-19? 
5. Hur ser i dagsläget samverkan ut mellan regionen och kommunerna då det 
gäller eftervård och rehabilitering av covid-19-sjuka? 
Svar: 
Alla invånare i Region Kalmar län som har behov av rehabilitering, vare sig 
det handlar om konsekvenser av Covid-19-infektioner eller andra tillstånd, 
har full tillgång till den rehabilitering som Region Kalmar län erbjuder. Det 
är en förutsättning för en jämlik vård och en fullt naturlig del av vårdkedjan. 
Rehabiliteringen i Region Kalmar län finns tillgänglig för alla som haft 
konstaterad Covid-19, liksom för alla andra. En förstärkt utskrivningsprocess 
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finns, för samtliga patienter som legat inne för Covid-19 som följer 
infektionsläkarnas nyligen framtagna/uppdaterade nationella vårdprogram. 
Patienter som inte legat inne på sjukhus har möjlighet att söka stöd via 1177 
alt. via sin lokala hälsocentral. 
Den förstärkta utskrivningsprocessen för samtliga patienter som legat inne 
för Covid-19 följer en checklista. Stöd för hälsocentralerna gällande 
frågeformulär och bedömningsinstrument har arbetats fram av en nationell 
arbetsgrupp tillsatt via det nationella systemet för kunskapsstyrning. 
Den nationella kunskapsstyrningsstrukturen där Region Kalmar län också 
har ordförandeskapet inom område rehabilitering ger god tillgång till såväl 
aktuell kunskap som nätverk. Vi har ett bra och väl fungerande samarbete 
inom Sydöstra sjukvårdsregionen, liksom mellan Region Kalmar län och 
länets kommuner. Både på chefs- och medarbetarnivå. 
Avslutningsvis, lyfter interpellanten en viktig fråga om rehabilitering efter 
Covid-19, det kommer finnas skäl att återkomma till den under det 
kommande året och jag räknar med att det är en fråga vi kommer att lyfta i 
Beredningen för hälso-sjukvård.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claes Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) och Martin 

Kirchberg (SD) - Vad görs för alla som blivit långvarigt sjuka av 
covid-19? 

2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 35  Ärendenummer RS 2021/193 

Interpellation - När öppnar Region Kalmar län upp för 
visselblåsare? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) har 
ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Mattias 
Adolfson (S): 
”När öppnar Region Kalmar län upp för visselblåsare?” 
Det finns många sätt för offentliga organisationer, såsom en kommun eller 
region, att anmäla oegentligheter, olyckor, vårdrelaterade skador eller andra 
händelser, till exempel genom så kallade Lex Maria- och Lex Sarah-
anmälningar. Dessa liksom många andra instrument finns för att främst 
förhindra att incidenter upprepas men även för intern- samt kvalitetskontroll. 
Vad som inte är lika vanligt, och som saknas i Region Kalmar län, är 
möjligheten för medarbetarna att på ett anonymt men officiellt sätt kunna 
meddela oegentligheter – en så kallad visselblåsarfunktion. Det kan handla 
om allt från ekonomiska till moraliska frågor, såsom resursslöseri. En 
visselblåsarfunktion är inte till för att sätta dit någon enskild eller särskild del 
i organisationen utan för att öka transparensen kring hur medborgarnas 
skattemedel används – en kvalitetstermometer inom både skola, vård och 
omsorg, kollektivtrafik med mera. Allt med ett och samma syfte dock: att 
förbättras i välfärdsuppdraget. 
EU har nyligen stärkt skyddet för visselblåsare, för att fler ska våga träda 
fram och belysa oegentligheter eller missförhållanden utan att råka ut för 
tråkiga konsekvenser. En statlig utredning fastslog i somras hur Sverige bör 
gå till väga för att implementera EU-direktivet och stärka skyddet för 
visselblåsare. Flera kommuner, däribland Sundsvall och Båstad, har infört en 
visselblåsarfunktion med vetskapen om att medarbetarna bäst känner sin 
organisation, samt för att i förlängningen erbjuda medborgarna god kvalitet i 
välfärden. 
Region Kalmar län strävar efter mottot ”varje dag lite bättre” och en 
visselblåsarfunktion kan bli ett verktyg för att regionen ska lyckas ta 
ytterligare steg framåt i att säkerställa att högsta kvalitet, samt effektivitet 
med våra gemensamma skattemedel erbjuds länets invånare. 
Med anledning av detta vill vi fråga Mattias Adolfsson följande 
- När öppnar Region Kalmar län upp för visselblåsare?” 
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Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Det är mycket viktigt att medarbetare kan komma till tals och framföra 
synpunkter om så väl små som stora frågor utan att känna sig utsatt. Ett 
öppet klimat med strategin ”varje dag lite bättre – kraften hos många” och en 
organisation grundad i Regionens värderingar – öppet, engagerat och kunnigt 
är avgörande för detta. 
Skyddet som frågeställarna efterfrågar finns redan lagstadgat. Varje invånare 
i Sverige har meddelarfrihet. Region Kalmar län är en offentlig verksamhet 
vilket ger medarbetare både rättighet och skyldighet att påtala felaktigheter 
och brister. Ett förbud mot arbetsgivare att bestraffa medarbetare som larmar 
om oegentligheter är också lagstadgat i Sverige. 
Region Kalmar län har ingen visselblåsarfunktion i den formella meningen 
som frågeställaren syftar på utan står för ett öppet och tillåtande klimat. 
Framöver kan utveckling av information kring hur och vilka vägar som finns 
för medarbetare att komma till tals vara aktuellt. Region Kalmar län följer 
också den nationella och regionala utvecklingen kring visselblåsarfunktioner 
och eventuell förändring i lagstiftningen.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 

och Kaj Holst (M) - När öppnar Region Kalmar län upp för 
visselblåsare? 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 36  Ärendenummer RS 2021/192 

Interpellation - Elsäkerhet? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Kaj Holst (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Sverige är en nation med goda tillgångar till elektrisk energi genom sin 
vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft. Men resurserna är ojämnt 
fördelade och otillräckliga. I norra Sverige finns vattenkraft och vindkraft. I 
söder finns kärnkraft, vindkraft och lokalt även solkraftanläggningar. Landet 
är numera indelat i tre områden avseende behov och befolkningstäthet, med 
olika eltariffer som följd – i norr låga kostnader, i Mellansverige ”normala” 
och i Sydsverige höga elpriser. 
Så länge elbehoven kunde täckas av regionala energikällor förelåg sällan 
problem med elförsörjningen, men genom tvivelaktiga politiska beslut har 
balansen rubbats: stängningen av kärnkraftverken i Barsebäck, delar av 
Oskarshamn (OKG) och nyligen även delar av Ringhals. Kärnkraftsskatt, 
politiska tvivel rörande kärnkraftsäkerhet och förbudet att forska och 
utveckla kärnenergi, i kombination med låga elpriser – dåliga ekonomiska 
vinster som föranlett Vattenfall att, i förtid, stänga ned Ringhalsverken – har 
lett till att Sveriges elförsörjning har nått en kritisk situation. 
Med huvudproduktionen i norra Sverige och största kraftbehovet i 
Mellansverige, i kombination med ett kraftledningsnät som inte förnyats och 
expanderat i takt med behoven, upplever vi idag de problem som medialt 
uppmärksammats genom bland annat att Pågens Bageri i Skåne inte kan 
utvidga sin verksamhet på grund av bristande el-kapacitet. 
När det sedan uppdagas att Sverige, under föregående sommar och nyligen 
återkomna vintern, måste importera el som producerats av smutsig kolkraft 
från utlandet och dessutom nödgats köra egna fossilbränslematade kraftverk 
för att möta elbehovet, visar det att vår elförsörjning är allt annat än säker. 
Vad gäller vår lokala energiproduktion och främst vårt lokala kärnkraftverk, 
OKG, har detta som uppgift att leverera el till Mellansverige – inte till oss 
här i södra Sverige. De fåtaliga vattenkraftverken i våra vattendrag och våra 
vindkraftverk kan inte tillgodose de lokala behoven i regionen, och så ser vår 
energiförsörjning ut idag. 
Situationen är liknande i Västsverige och man har där sett sig nödsakade att 
lokalt vidta kraftiga åtgärder för att trygga elförsörjningen till vitala punkter 
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som Skaraborgs sjukhus, f.d. Kärnsjukhuset, i Skövde, med sina 467 
vårdplatser. 
Om vi nu bortser från de åtgärder som redan är vidtagna rörande 
driftsäkerheten – batterier, reservkraftverk-omkopplingar, med mera.: 
Med anledning av detta vill jag fråga regionrådet följande 

- Hur ser det ut på våra sjukhus beträffande uthålligheten i nuvarande 
svaga elförsörjningsläge? Måste sjukhusen spara på dammsugningen 
och inte laga mat mellan 16:00 och 19:00? Räcker vattenkraften från 
Emån och Alsterån och vindkraften från Kårehamn och många fler, 
för att hålla regionens sjukhus igång när OKG måste försörja 
Stockholm? 

- Vilka insatser har genomförts, alternativt planeras för att säkra driften 
av våra sjukhus? 

- På vilket sätt driver regionen frågan om att säkra elförsörjningen till 
vår region gentemot nationella beslutsfattare likt det påverkansarbete 
vi bedriver vad gäller övrig infrastruktur?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C), som lämnar 
följande svar: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

- Hur ser det ut på våra sjukhus beträffande uthålligheten i nuvarande 
svaga elförsörjningsläge? Måste sjukhusen spara på dammsugningen 
och inte laga mat mellan 16:00 och 19:00? Räcker vattenkraften från 
Emån och Alsterån och vindkraften från Kårehamn och många fler, 
för att hålla regionens sjukhus igång när OKG måste försörja 
Stockholm? 

- Vilka insatser har genomförts, alternativt planeras för att säkra driften 
av våra sjukhus? 

- På vilket sätt driver regionen frågan om att säkra elförsörjningen till 
vår region gentemot nationella beslutsfattare likt det påverkansarbete 
vi bedriver vad gäller övrig infrastruktur? 

Svar: 
Elförsörjningen är i grunden en nationell fråga och har fram till nyligen 
styrts av en energipolitisk överenskommelse. Tyvärr ville inte alla partier på 
riksplanet fortsätta på den vägen. Sverige har i grunden inte ett 
elproduktionsproblem utan är nettoexportör av elkraft. Däremot är det så att 
det finns stora överföringsbekymmer, som har varit kända under lång tid. 
Skulle de problem som vi sett under de senaste åren åtgärdats i tid så skulle 
det arbetet skett under den tid som interpellantens parti hade 
regeringsansvaret, beroende på att nya större kraftledningar som behövs tar 
väldigt lång tid att planera och bygga. 
Ser man till den utveckling som varit på elproduktionens område så har den 
svenska kapaciteten ökat under senare år, tack vare den breda 
energiöverenskommelsen som tidigare fanns, och det har lett till att Sverige 
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idag är nettoexportör. I regionen görs också insatser och vi har gemensamt 
fattat beslut om hur vi ser på utvecklingen. 
Utgångspunkten i den regionala utvecklingsstrategin är att arbetet ska leda 
till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning 
och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Regionalt 
delmål för el är att Kalmar läns produktion av förnybar el år 2030 ska vara 
minst lika stor som länets totala elanvändning. I det länsgemensamma 
arbetet ligger fokus för närvarande på utbyggnad av sol- och vindkraft, en 
effektiv energianvändning samt laddinfrastruktur i hela länet. 
För att säkerställa elförsörjning till sjukhusen i länet vid ett akut fel i 
elförsörjningens stamnät eller vid beordrad effektreduktion från Svenska 
kraftnät beroende på effektbrist i södra Sverige använder Region Kalmar län 
krisberedskapsanläggningar för lokal elproduktion på varje sjukhus 
bestående av dieseldrivna elgeneratorer. Här finns en förmåga att 
upprätthålla en elförsörjning enligt MSB rekommendationer av minst 7 
dygn. 
Reservanläggningen har en kapacitet av ca 120–150 % av nuvarande 
maxeffektbehov för respektive sjukhus, varför inget behov av bortkoppling 
är aktuellt för någon verksamhet i något läge. 
Genom kontinuerliga dialoger med lokala elnätsägare får regionen rapport 
om försörjningsläget, och Region Kalmar län är prioriterade av nätägaren för 
leverans vid en störning lokalt/regionalt. Inga indikationer om förhöjd risk 
för störning har erhållits denna vinter. 
För att säkra driften elförsörjning arbetar Region Kalmar län aktivt med 
månatlig provdrift av reservgeneratorer så att de automatiskt startar vid 
störning, vidare arbetar man kontinuerligt med att energieffektivisera 
verksamheten och vårdens byggnader för att minska elenergianvändningen. 
Därmed minskas också toppeffektbehovet vintertid. Region Kalmar län vill 
minimera användning av el för uppvärmning av lokaler vilket också sänker 
toppeffektbehovet. 
Idag är endast 0,6 % av byggnadsytan elvärmd, varav 90 % med eleffektiva 
värmepumpar med lågt effektbehov.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Kaj Holst (M) – Elsäkerhet? 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 37  Ärendenummer RS 2021/195 

Interpellation - Vad kan vi göra för att skynda på 
vaccineringen mot covid-19? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) har ställt följande interpellation 
till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”En av de viktigaste frågorna detta halvår, både för Sverige som land och för 
alla individer som bor här, är att så många som möjligt ska bli vaccinerade 
mot covid-19. Tyvärr har vaccineringen inledningsvis inte fungerat som man 
hade kunnat hoppas. Leveranserna har varit oförutsägbara och mindre än 
väntat. 
Flera regioner har nu meddelat att de ändrar sina vaccinationsplaner och 
räknar inte längre med att kunna nå det nationella målet att erbjuda alla 
invånare vaccin under det första halvåret. Två av dessa är Region Halland 
och Region Kronoberg, som i vecka 6 hade administrerat dos 2 till i stort sett 
lika stora andel av den vuxna befolkningen som Region Kalmar län (2,3 
respektive 2,4 procent att jämföra med 2,5 procent). 
Vi ser med stor oro på det växande avståndet mellan nationella mål och 
regionernas möjligheter att nå dessa mål. Ett misslyckande leder naturligtvis 
till att hälsohotet från coronapandemin blir kvar längre och i större 
omfattning. Men det kan också komma att ge upphov till en svekdebatt och 
ryktesspridning om personer och grupper som har gått före i kön. I synnerhet 
i ljuset av att Sverige redan har drabbats hårdare av coronapandemin än 
grannländerna vore ett sådant misslyckande en svår påfrestning för 
samhället. 
Våra frågor är 

- anser du att vaccineringsmålet kommer att nås, och vilka antaganden 
ligger i så fall till grund för den bedömningen? 

- vad kan du, Länsunionen och vi regionpolitiker tillsammans göra 
ytterligare för att vaccinationskampanjen ska kunna slutföras i tid? 

- instämmer du i vår bedömning av vikten av att det råder full 
transparens då tidplaner eventuellt revideras? 

- om det står klart att vaccinationsmålet inte kommer att kunna nås, 
kommer du likt företrädare för andra regioner att tidigt och klart 
meddela detta?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Malin Sjölander och Jimmy Loord undrar i sin interpellation hur det går 
med vaccineringen inom regionen, om målet kan nås och så vidare. 
Låt mig först tydliggöra följande: det råder fullständig transparens i frågan 
om vaccineringsarbetet mot covid-19. Såväl politisk majoritet som politisk 
opposition får samma information om läget och arbetet av regionens 
tjänstepersoner. Krävs det politiska beslut eller ytterligare resurser står jag 
och Länsunionens redo att när som helst kalla in krisledningsnämnden eller 
regionstyrelsen för att fatta beslut. Bekämpningen av pandemin sker i brett 
samarbete över blockgränserna. Enligt mig finns det inga som helst 
partiskiljande uppfattningar i frågan om att genomföra och fullfölja 
vaccinationsinsatsen snarast. 
För Region Kalmar län är vaccinationsfrågan - att bekämpa pandemin genom 
att nå en hög täckningsgrad i befolkningen fortast möjligt – den absolut 
viktigaste. Regionen bedriver för närvarande ett intensivt vaccineringsarbete 
med full kraft. Arbetet känns hoppfullt. Vi ser exempelvis hur antalet 
konstaterade fall på kommunernas särskilda boenden minskar tack vare 
vaccinationen av de allra äldsta och sköraste. Region Kalmar län har 
kapacitet att vaccinera i den takt som vaccinet levereras till oss. Får regionen 
bara leveranserna kommer regionen att leva upp till de nationella målen. 
Detta är den bedömning som ansvariga tjänstepersoner gör. 
Arbetet med vaccineringen fortsätter med planering och genomförande av de 
olika faserna i vaccinationen mot covid-19. Arbetet med de första grupperna 
när det gäller vaccinering löper på enligt plan. Folkhälsomyndighetens 
nationella statistik visar att Region Kalmar län ligger i topp tillsammans med 
Gotland när det gäller andel vaccinerade i befolkningen. Parallellt tar 
regionen nästa steg med gruppen 65 år och äldre samt riskgrupper, där nu de 
som är 80 år eller äldre har erbjudits tider runt om i länet. Under de 
kommande veckorna ska primärvården och de privata hälsovalsenheterna 
enligt planeringen få över 15 500 doser för att kunna ge en första dos till 
personer över 80 år, brukare och personal med LSS, hemtjänst och deras 
hushållskontakter. Detta som sagt under förutsättning att vaccinet levereras 
som det ska. Tillgången är det som kan begränsa regionen, inte den egna 
organisationen. I sammanhanget är det viktigt att känna till att de uteblivna 
eller försenade leveranserna är ett europeiskt dilemma som alla EU-länder 
arbetar med. 
Samtidigt pågår ett intensivt arbete från såväl EU, staten och regeringens 
vaccinationssamordnare för att säkerställa utrullningen av 
vaccinleveranserna.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) - 

Vad kan vi göra för att skynda på vaccineringen mot covid-19? 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 38  Ärendenummer RS 2021/201 

Interpellation - Hur påverkas sjukvården och länets 
medborgare av att viktiga beslut skjuts upp? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Martin Kirchberg (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Sverigedemokraterna lämnade till krisledningsnämnden den 1 februari in en 
skrivelse, där vi yrkar att nämnden ska fatta beslut om att relevant 
information om förväntade väntetider för olika vanliga operationer och 
behandlingar ska finnas lätt tillgänglig på 1177. Det ska också finnas en 
uppmaning till de patienter som redan har en bokad tid, att inte lämna 
återbud. Vi yrkar i skrivelsen även att Region Kalmar län skyndsamt går ut 
med en kampanj riktad till alla invånare i länet, med information om faran 
med att inte söka sjukvård vid tillstånd som kan vara allvarliga. Kampanjen 
ska vara i form av ett fysiskt utskick till samtliga länets hushåll samt 
användning av dagstidningar och övriga medier, inklusive sociala medier. 
Bakgrunden till skrivelsen är de väntetider som blivit följden av covid-19-
pandemin och den oro och lidande detta för med sig för många människor. 
Dessa väntetider riskerar att förvärras om människor inte i tid söker vård 
eller om människor lämnar återbud, vilket får till följd att vårdberget växer 
ännu mer. Det finns också en uppenbar risk när människor med allvarliga 
tillstånd inte söker vård, av rädsla för att bli smittade eller för att man tror att 
sjukvården inte har tid. 
Mot bakgrund av detta är det avgörande att skrivelsen hanteras skyndsamt. 
Med varje dags fördröjning förloras värdefull tid. Krisledningsnämndens 
presidium beslöt dock att hänskjuta skrivelsen till regionstyrelsen. Skrivelsen 
måste då först beredas i regionstyrelsens arbetsutskott, som har sitt nästa 
möte först den 4 mars. Beslut kan då inte fattas förrän vid regionstyrelsens 
sammanträde den 23 mars, det vill säga nästan 2 månaders försening. 
Sverigedemokraterna beklagar att majoriteten på detta sätt sköt upp ett 
viktigt beslut, som berör många människor. Då ärendet nu fått vänta en hel 
månad och beslut ändå inte kan tas förrän om tre veckor, vill vi ställa 
följande frågor till regionstyrelsens ordförande: 

1. Vad har du hittills gjort för att underlätta för våra länsinvånare att få 
reda på hur mycket deras vård blir uppskjuten? 
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2. Vad har du hittills gjort för att informera våra länsinvånare om faran 
med att inte söka sjukvård vid tillstånd som kan vara allvarliga och 
för att uppmana dem som har bokad tid, att inte lämna återbud? 

3. Hur bedömer du konsekvenserna för sjukvården och för länets 
invånare av att besluten om information om väntetider och om 
informationskampanj om vikten av att söka vård, på detta sätt skjuts 
upp med närmare två månader?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C), som lämnar 
följande svar: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

1. Vad har du hittills gjort för att underlätta för våra länsinvånare att få 
reda på hur mycket deras vård blir uppskjuten? 

2. Vad har du hittills gjort för att informera våra länsinvånare om faran 
med att inte söka sjukvård vid tillstånd som kan vara allvarliga och 
för att uppmana dem som har bokad tid, att inte lämna återbud? 

3. Hur bedömer du konsekvenserna för sjukvården och för länets 
invånare av att besluten om information om väntetider och om 
informationskampanj om vikten av att söka vård, på detta sätt skjuts 
upp med närmare två månader? 

Svar: 
Pandemin har inneburit en enorm ansträngning för hela hälso-sjukvården och 
har och har haft stora konsekvenser för våra invånare. Frågan om uppskjuten 
vård i olika dimensioner är viktig, men det är först viktigt att konstatera att 
de som sökt och behövt vård som inte kan anstå har fått det, för till exempel 
cancer. Det är viktigt att poängtera att hela vårdapparaten inte har stått stilla 
under pandemin, de verksamheter som kunnat och behövts har skötts som 
vanligt i den mån det har gått. Dock måste man ha förståelse för att 
vårdköerna har ökat under den extrema situation som hela världen har 
befunnit sig i sedan drygt ett år. 
När det gäller frågan om information om faran med att inte söka sjukvård vid 
tillstånd som kan vara allvarliga, har det varit ett av de budskap som burits 
fram i Regionens olika kanaler under hela pandemin. Informationen har gått 
ut på bland annat kallelser och 1177.se, framgått av hushållsutskick med 
information om hur vård ska sökas i pandemitider samt via budskap i sociala 
medier och på pressträffar. Region Kalmar län kommer att fortsätta med 
budskapet om vikten av att söka vård. Efter nedgången i våras så har 
sökmönstren för akuta och eller allvarliga tillstånd mer normaliserats. Men 
det är fortsatt viktigt att påminna våra invånare att inte skjuta upp besök när 
man misstänker allvarliga tillstånd. 
När det gäller den planerade vården så har ju förutsättningarna för den 
varierat väldigt mycket under pandemiåret. Det gör ju att frågan om 
väntetider är väldigt svår eftersom horisonten för detta har förändrats i flera 
omgångar och gör det just nu igen. Det som framförallt har skjutits framåt är 
ju planerade ingrepp och under hösten 2020 gjordes stora insatser för att 
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börja arbeta sig ifatt och planen var ju då att under 2021 komma ifatt. 
Arbetet med detta redovisades både på krisledningsnämnd och regionstyrelse 
under hösten. Men hela den insatsen förändrades när den andra vågen av 
pandemin tog fart och omöjliggjorde ett systematiskt arbete. Även om 
regionen denna gång höll igång den planerade verksamheten i störres 
utsträckning. Just nu framstår det som om vi är på väg in i en tredjevåg av 
pandemin, vilket tyvärr har konsekvensen att mer vård får skjutas framåt i 
tiden. Sammantaget gör detta att det är omöjligt att ge en relevant och rimlig 
bedömning av vilka väntetider som gäller. 
Även om jag väldigt gärna skulle vilja kunna ge den typen av besked. Enligt 
min mening kan det inte göras förrän vi brutit pandemins breda påverkan på 
sjukvården. Men jag kan garantera interpellanten att relevant planering 
kommer att göras för att hantera den uppskjutna vården när vi ser att det blir 
möjligt att växla fokus. Såsom vi ha presenterat från Länsunionens sida ser 
vi följande viktiga ställningstaganden vad gäller situationen med uppskjuten 
vård: 

1) Så fort vi ser en stabilitet i utvecklingen av pandemin är det dags för 
att ansvarsfullt återuppta den ordinarie verksamheten. 

2) En hög tillgänglighet får aldrig bli en fråga om brist på resurser. 
3) Den uppskjutna vården ska ses som en möjlighet att se över om 

vården kan utföras på andra eller nya sätt än tidigare. 
Konsekvenserna av pandemin är många och samhällspåverkande i stor 
omfattning och vi kommer leva med dem under lång tid. Den påverkar hälsa, 
ekonomi och sociala förutsättningar i hela samhället. Så det handlar inte om 
en förskjutning på en, två eller tre månader utan pandemin har 
samhällsförändrande effekter som vi nog ännu inte kan överblicka. Det som 
är viktigt just nu är att vi som Region kan ge vård till alla dem som verkligen 
inte kan få den uppskjuten, att vi ger de äldre högkvalitativ vård i samverkan 
med kommunerna och att vi organiserar för att klara vaccineringen av 
befolkningen. På det sättet kan vi ta oss ur pandemin och fokusera på nästa 
steg och möta de behov som finns. 
När vi ser att pandemiläget förbättras och läget för vården stabiliseras 
kommer inga resurser att sparas för att komma ikapp med den väntande 
vården, precis som inga resurser nu sparas för att vårda de som allvarligt 
insjuknat i Covid-19.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - Hur påverkas sjukvården 

och länets medborgare av att viktiga beslut skjuts upp? 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 39  Ärendenummer RS 2021/202 

Interpellation - Hur garanteras framtida 
läkarmottagningar i Virserum? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Mycket av hälso- och sjukvården just nu har haft fokus på ”nära vård”. Det 
är bra och helt säkert långsiktigt det rätta för att öka hälso- och sjukvårdens 
närhet till patienterna, utveckla kvaliteten och samtidigt klara ut regionens 
ekonomi. 
Vi har under årtionden upplevt bekymmer med att locka allmänläkare till 
våra mottagningar på mindre orter runt om i länet. Exemplen kan göras 
många och långa. Överum, Löttorp, Söderåkra, Blomstermåla och t o m 
Högsby och Hultsfred finns bland orter där det periodvis varit många och 
långa vakanser. 
En ort i länet som sticker ut är Virserum. Här har vi tack vare avtal med två 
privata allmänläkare haft läkarmottagningar med fast bemanning under 
mycket lång tid. Så lång tid att lokalbefolkningen tagit det för självklart att 
man alltid ska ha nära till och dessutom möta samma läkare som känner till 
den enskilde personen/patienten. Det finns alltid mer att önska, men utan 
tvekan så har det varit en lyckad lösning att ge befolkningen i Virserum och 
angränsande orter tillgång till lokalt placerade läkare. 
De lokaler som används är den tidigare vårdcentralen i Virserum, där läkarna 
hyr av regionen som nu är fastighetsägare. Sedan en tid finns fastigheten på 
Södra Järnvägsgatan 5 i Virserum ute tillförsäljning. I beskrivningen av 
försäljningen anges att befintliga externa hyresgäster övertas av köparen. Det 
kan ses som en trygghet för de privata läkarmottagningarna. I 
försäljningsunderlaget framgår dock att ett hyresavtal kommer att sägas upp 
till 2022. 
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande 

- Vad är det aktuella läget när det gäller försäljning fastigheten som 
varit tidigare vårdcentralen i Virserum och vilket ansvar anser 
ordföranden att regionen har för att erbjuda goda och attraktiva 
lokaler för läkarmottagningar? 
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- Hur har dialogen varit med de två privata läkare som bedriver 
mottagningar förlagda till nuvarande fastighet för att säkerställa att 
man vill vara kvar i Virserum också i framtiden? 

- Vilket värde se ordföranden i att vi kan bibehålla och kanske även i 
framtiden utveckla lokalt placerade läkarmottagningar som en del i 
arbetet för en ”nära vård”? 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionrådet 
Johanna Wyckman (L), som lämnar följande svar: 
”Anders Andersson ställer i sin interpellation tre frågor rörande 
läkarmottagningarna i Virserum. Först vill jag bara förtydliga att det 
hyresavtal som åsyftas i försäljningsbeskrivningen och som kommer att 
sägas upp till 2022 är ambulanssjukvårdens lokal vilken kommer att avflyttas 
när den nya ambulansstationen står klar under 2022. 
Fråga: Vad är det aktuella läget när det gäller försäljning fastigheten som 
varit tidigare vårdcentralen i Virserum och vilket ansvar anser ordföranden 
att regionen har för att erbjuda goda och attraktiva lokaler för 
läkarmottagningar? 
Svar: Fastighetsbyrån i Vimmerby anlitades för uppdraget att förmedla 
fastigheten Virserum Länsmannen 25 i mars 2020. Den har legat ute till 
försäljning sedan dess. Intresset har dock varit väldigt lågt och det finns i 
dagsläget ingen intressent som lämnat något anbud. 
Varje aktör har sitt arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar och därmed 
huvudansvar för sina egna lokaler. Regionens primära ansvar är att fortsatt 
säkerställa att de egna verksamheterna har ändamålsenliga lokaler. 
Fråga: Hur har dialogen varit med de två privata läkare som bedriver 
mottagningar förlagda till nuvarande fastighet för att säkerställa att man vill 
vara kvar i Virserum också i framtiden? 
Svar: De tre externa hyresgästerna i fastigheten erbjöds – inför det att vi gick 
ut med fastigheten till försäljning – en ensidig rätt till förlängning av sina 
hyresavtal till slutet av 2025. Praktiskt gjordes detta genom tilläggsavtal till 
hyresavtalen där hyresvärdens uppsägningstid under en period fram till 
utgången av 2024 ändrades från 9 månader till 36 månader. Två av tre 
hyresgäster valde att tacka ja till detta erbjudande och det är just 
läkarmottagningarna. Regionen kan, inom ramen för Hälsoval, inte styra var 
enheter ligger eller hyr. Våra tjänstemän har dock inte fått några orossignaler 
från dessa två läkare gällande detta. 
Fråga: Vilket värde se ordföranden i att vi kan bibehålla och kanske även i 
framtiden utveckla lokalt placerade läkarmottagningar som en del i arbetet 
för en ”nära vård”? 
Svar: Inom ramen för Hälsoval finns numera större möjligheter för 
läkarmottagningar att verka mer lokalt, på mindre orter, genom exempelvis 
filiallösningar. Den politiska majoriteten välkomnar alla seriösa aktörer som 
vill etablera sig inom primärvården i länet, oavsett om det sker i de större 
tätorterna eller på landsbygden. Även om ”Nära vård” inte måste vara knutet 
till en fysisk plats är ambitionen att fler invånare ska få närmare till sin 
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mottagning allt eftersom hälsovalsmodellen utvecklas och reformarbetet för 
en omställning till Nära vård fortsätter. Läkarmottagningarna i Virserum är 
en viktig byggsten i det arbetet och bidrar både till välfärden och till en god 
och nära vård för deras listade patienter.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Hur garanteras framtida 

läkarmottagningar i Virserum? 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 40  Ärendenummer RS 2021/203 

Interpellation - Livsmedelsinköpen i regionen 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Mat är alltid en het fråga och så bör det vara eftersom den dagligen 
påverkar oss på ett eller annat sätt. Regionen har via politiska beslut bestämt 
sig för att mäta andelen ekologiskt producerade livsmedel som används i 
sjukhusköken och på våra folkhögskolor och dessutom satt upp procentmål 
för just dessa inköp. 
Jag har i den tidigare folkhögskolestyrelsen liksom nu i regionstyrelsen vid 
flera tillfällen lyft frågan om att det borde vara lika angeläget att mäta och 
sätta upp mål för andelen närproducerade livsmedel. Att undvika långa 
transporter är också en viktig klimatfråga. Dessutom är det enligt min 
mening lämpligt att på olika sätt visa uppskattning för alla de 
jordbruksproducenter som finns och verkar i vårt län. 
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande 

- Hur stor andel närproducerade livsmedel är det av de inköp som 
regionen gör? 

- Hur stor andel av de ekologiska livsmedel som regionen köper 
kommer via långa transporter och finns det även en del av dessa som 
är producerade i utlandet? 

- Är ordföranden beredd att inför nästkommande regionplan ta in 
begreppet närproducerade livsmedel när det gäller målbeskrivning 
för livsmedelsinköpen?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionala 
utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C), som lämnar 
följande svar: 
”Följande frågor ställs: 

- Hur stor andel närproducerade livsmedel är det av de inköp som 
regionen gör? 
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- Hur stor andel av de ekologiska livsmedel som regionen köper 
kommer via långa transporter och finns det även en del av dessa som 
är producerade i utlandet? 

- Är ordföranden beredd att inför nästkommande regionplan ta in 
begreppet närproducerade livsmedel när det gäller målbeskrivning 
för livsmedelsinköpen? 

Svar: 
För Länsunionens del är denna fråga av stor vikt. Det glädjer mig att den 
också är det för KD. Det handlar om flera saker, men två av de största är att 
minska de långväga transporterna och därmed spara på klimatet, samt att 
värna det närodlade och närproducerade. 
Regionplanen 2021–2023 (5.7 Miljö och hållbar utveckling) beskriver 
följande: 
”Hälsosam, ekologisk och klimatsmart kost serveras på sjukhus och 
folkhögskolor och andelen ekologisk mat ska bibehållas. Vid upphandling av 
kurser och konferenser ska regionen fortsatt jobba för krav på 
livsmedelsproduktionen följer svensk lagstiftning. Ursprunget för inköpta 
livsmedel ska börja mätas och följas upp 2021 (importerat, svenskt samt 
regionalt producerade livsmedel) och målsättas från 2022. Region Kalmar 
län ska sträva efter att 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg ska vara 
producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.” 
Som beskrivs ovan ska andelen närproducerat börja mätas och redovisas 
under 2021 och därefter målsättas från 2022. Arbete med att definiera 
närproducerat pågår för att kunna ta fram rätt underlag från 
uppföljningssystem. I nuläget går därför inte något mått redovisas. 
Följande gällande livsmedelsinköpen kan redovisas: 

- Färskt kött och chark levereras av Charkett som har sitt säte i 
Karlskrona. Kötten kommer i sin tur från slakteriet KLS i Kalmar 
som har Kalmar och Öland i sitt upptagningsområde, därav bedömer 
vi detta som närproducerat. Köttet står för 10 % av totala 
livsmedelsinköpen. 

- Mejeriprodukter (ej ost) kommer från Arla, mejeriet finns i 
Jönköping. Hit levereras många av regionens mjölkbönders mjölk, 
därav bedömer vi detta som närproducerat. Mejeriprodukterna står 
för ca 12 % av totala livsmedelsinköpen. 

- Färsk frukt, grönsaker samt ägg kommer från Växjö partiaffär som 
har sitt säte i Växjö. Äggen kommer från en producent utanför Växjö 
och står för ca 1,5 % av livsmedelsinköpen. 
Gällande frukt och grönt är detta säsongsvaror och vi kan här inte 
spåra i regionens uppföljningssystem annat än svenskt alt. 
utländskt/importerat. Frukt och grönt står för 13 % av totala 
livsmedelsinköpen. 

- Färskt bröd kommer från Fiesta bageri i Kalmar och från 
Guldkringlan ett bageri i Vimmerby. Denna produktgrupp står för ca 
3 % av totala inköpen. 
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- Djupfryst och kolonialt kommer från huvudgrossisten Martin & 
Servera. I detta avtal finns bl a livsmedel från Guldfågel AB och 
Tvärskogsvilt. Inköpen från M & S står för 62 % av totala mängden 
inköpta livsmedel. 

I livsmedelsupphandlingar gällande kött, mejeri och ägg ställs krav på att de 
ska vara producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. 
Enligt statistik för livsmedelsinköpen för 2020 har 65 % av livsmedlen 
Sverige som tillverkningsland. 
När det gäller animaliska produkter (ägg, mejeri inkl. ost, kött, fågel) är 84 
% svenskt 18 % av totala livsmedelsinköpen är Sveko dvs. både svenskt och 
ekologiskt.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Anders Andersson (KD) -  Livsmedelsinköpen i 

regionen. 
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).
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§ 41  Ärendenummer RS 2021/204 

Interpellation - Fler hälsocentraler i Kalmar?  

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation till regionrådet Yvonne 
Hagberg (S): 
”Runt om i landet har arbetet med att bygga fler bostäder äntligen tagit fart 
och i Kalmar ser vi en byggboom. Utökad byggnation innebär även en 
befolkningstillväxt, vilket är positivt för både kommun och region, men det 
ställer också krav. 
Det behöver planeras för parkeringsplatser och gång- och cykelvägar, 
barnomsorg och skolor. Områden behöver finnas för fritid och rekreation 
och även ytor eller byggnader för handel och liknande. Alla grundläggande 
funktioner tas med i samhällsplaneringen. Inte minst ska hälsocentral finns 
med när stadsdelscentrum byggs. 
Regionens ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt 
inom regionen behöver också vara med i samhällsplaneringen. Med växande 
befolkning samtidigt som närliggande hälsocentraler fyller sina listor 
behöver primärvården utökas. 
Därför frågar vi nu: 

- Planerar den politiska majoriteten för att öppna fler hälsocentraler i 
Kalmar i egen regi eller lämnas ansvaret över till privata vårdbolag?” 

Interpellationssvar 
Yvonne Hagberg (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Linda Fleetwood undrar i sin interpellation om den politiska majoriteten 
planerar för att öppna fler hälsocentraler i Kalmar kommun i egen regi. 
Länsunionen tar ansvar för att det i Kalmar ska finnas en god tillgänglighet 
av primärvård för befolkningen. Region Kalmar län följer noggrant 
utvecklingen av invånarantalet för att säkerställa detta. Till följd av detta har 
befintliga hälsocentraler byggts ut under de senaste åren. 
Under 2014 utökade Stensö hälsocentral sina lokaler genom en tillbyggnad. 
Även Kvarnholmens hälsocentral utökade sina lokaler med 60 procent 
samma år och ytterligare en ökning skedde i samband med renoveringen av 
Regionhuset 2019. 
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Den största befolkningsökningen i Kalmar stad planeras i norra delen av 
staden. Berga hälsocentral utökade sina lokaler med 50 procent när de fick 
tillgång till sina nya lokaler i mars 2019 när gamla ICA-butiken renoverades. 
Hälsocentralen byggdes ut och fick moderna och anpassade hälso- och 
sjukvårdslokaler. 
Det planeras vidare för nya lokaler vid Norrlidens hälsocentral sedan flera år. 
Arbetet påbörjades 2014 med att försöka skapa en byggrätt och bygga en 
lokal. Tomt för byggnation i egen regi av hälsocentral i Norrlidens centrum, 
Kalmar, har ännu inte kunnat lokaliseras. Förstudie avseende möjliga 
hyresalternativ pågår. 
Ett annat viktigt sätt att öka tillgängligheten är att utveckla digitala lösningar 
inom vården. Detta sparar vårdbesök och resor till hälsocentraler. 
Digitaliseringen gör att hälso- och sjukvården nödvändigtvis inte blir en plats 
man går till, utan en tjänst som erbjuds där den behövs, på det sätt patienten 
önskar. Jag menar att regionen ska fortsätta att arbete med en kombination 
av fysisk och digital utbyggnad av primärvården.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) -  Fler hälsocentraler i 

Kalmar? 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
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§ 42  Ärendenummer RS 2021/205 

Interpellation - Säkra arbetsvillkoren och anställ egen 
personal i Svenskt Ambulansflyg 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lena Granath (V) har ställt följande interpellation till personalutskottets 
ordförande Mattias Adolfson (S): 
”Sedan några år tillbaka är Region Kalmar län delägare i Svenskt 
Ambulansflyg. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ägs och 
finansieras av Sveriges samtliga 21 regioner. Verksamheten är under 
uppbyggnad och driftstart är planerad under 2021. Syftet är att förbundet ska 
utföra regionernas behov av ambulanstransporter med flygplan. 
I november kom beskedet att piloter och tekniker ska upphandlas men att 
övrig personal anställs av förbundet alternativt organiseras och tjänsteköps 
från de regioner där man har etablerat sina baser. Detta innebär att piloter 
och tekniker kommer att vara anställda via bemanningsföretag och med de 
kan komma att ha sämre anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och 
med det flygsäkerhetsrisker. 
Det är svårt att garantera bra anställningsvillkor när bemanningsföretag 
används. Att i offentligt styrd och finansierad verksamhet välja detta sätt att 
bemanna ser vi i Vänsterpartiet som ytterst olämplig. 
Därför frågar vi nu: 

- Hur ser du som ordförande för personalutskottet, på att anställningar 
via bemanningsbolag med oklara löne- och arbetsvillkor ska vara den 
modell som det offentliga använder för att sköta en viktig och känslig 
uppgift inom svensk sjukvård? 

- Kommer ni att agera för att få en förändring i Kommunalförbundet 
Svenskt Ambulansflyg för att bedriva verksamheten med egen 
anställd personal?” 

Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) har överlämnat interpellationen till regionrådet Yvonne 
Hagberg (S), som lämnar följande svar: 
”Lena Granath ställer i sin interpellation frågor om hur bemanningen ska 
organiseras inom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ägs och finansieras av 
Sveriges 21 regioner. Verksamheten är under uppbyggnad och driftstarten är 
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satt till hösten 2021. KSA kommer att utföra alla regionernas 
flygambulanstransporter. 
Verksamheten kommer att starta stegvis under året i takt med att 
flygplansleveranserna sker under perioden april till och med oktober. Den 
stegvisa uppstarten planeras att genomföras med driftsättning av Umeåbasen 
i augusti, Stockholm/Arlanda i september och Göteborgsbasen sist ut i 
november 2021. 
Sjukvårdspersonal ombord på flygplanen kommer för normaluppdrag att 
bestå av en erfaren sjuksköterska. Vid behov tas specialistteam och 
utrustning med ombord. Drygt 30 sjuksköterskor kommer att arbeta deltid 
(50 procent) hos KSA i flygambulansverksamheten. Region Västerbotten är 
utsedd till vårdgivare. Arbetsgivaransvaret kommer att vara delat mellan tre 
regioner (Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland). När det gäller 
flygbesättningen har KSA ställt kravet att flygplanen ska bemannas av 
befälhavare som har minst 2 500 flygtimmars erfarenhet och styrmän som 
har minst 1 000 flygtimmars erfarenhet. Sammanlagt handlar det om 37 
besättningsmedlemmar som kommer att bemanna verksamheten. Enligt den 
beslutade förbundsordningen för KSA ska dessa tjänster upphandlas. Detta 
har nyligen genomförts och det norska företaget OSM Aviation vann 
upphandlingen. Kontrakt avses tecknas mellan parterna den 2 mars 2021. Jag 
finner att det i dagsläget är opåverkbart att KSA nu istället ska bemanna 
verksamheten med egen besättning. Upphandlingen är genomförd och den 
beslutade förbundsordningen ger heller inga möjligheter till detta. Frågan 
torde först vara möjlig att förändra i och med avtalsperiodens slut. Oavsett 
om det är en privat eller offentlig bemanning på flygplanen är det givetvis 
centralt att gällande lagar och avtal respekteras samt att arbetsvillkoren är 
goda.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Lena Granath (V) - Säkra arbetsvillkoren och 

anställ egen personal i Svenskt Ambulansflyg. 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
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§ 43  Ärendenummer RS 2021/206 

Interpellation - Översyn av den politiska organisationen 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Verksamheterna i Region Kalmar län har beslut om att göra 
effektiviseringar. Även vi politiker tar vårt ansvar och sparar, bl.a. genom att 
inte föra över överskotten i partiernas budget från 2020 till 2021. 
Vi i Vänsterpartiet hade hellre sett färre antal regionråd eller att vi minskade 
på de 15 regionrådens höga löner, som var ett av våra förslag till Regionens 
plan och budget i höstas. Majoriteten valde istället att spara in på demokratin 
med färre gruppmöten och därmed sämre möjlighet för fritidspolitiker att 
hålla sig uppdaterade och inkluderade i beslut om regionens verksamhet. 
Det är av stor vikt att vi kan ha en bred och öppen diskussion om hur den 
politiska organisationen ska se ut efter valet och hur demokratin ska värnas 
på bästa möjliga sätt. 
Därför frågar vi: 

- när sätter den utlovade utvärderingen av regionbildningen igång? 
- när ska vi börja diskutera den politiska organisationen?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Linda Fleetwood ställer i sin interpellation frågan om när den politiska 
organisationen ska utvärderas. 
Region Kalmar län bildades den 1 januari 2019 genom en ombildning av 
Landstinget i Kalmar län och en fusion med Regionförbundet i Kalmar län. 
Samma datum sjösattes den nya politiska organisationen där framför allt 
inrättandet av den regionala utvecklingsnämnden var en av de större 
nyheterna. I november 2019 fattade regionfullmäktige därefter beslut om att 
göra en procents besparing på den politiska organisationen samt att en 
översyn av den politiska organisationen skulle genomföras inför näsa val. 
Sedan beslutet fattades har det knappt gått 15 månader. Fortfarande känns 
organisationen ny. Organisationen har därtill inte fått verka särskilt lång tid 
under normala förhållanden i och med pandemin. Likväl ska givetvis en 
utvärdering göras i rimlig tid innan nästa val. Jag avser därför till hösten ta 
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initiativ till sådana överläggningar med gruppledarna. Det är en styrka om 
partierna innan valet blir överens om hur den politiska organisationen ska se 
ut och fungera under nästa mandatperiod.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Översyn av den politiska 

organisationen. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
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§ 44  Ärendenummer RS 2021/209 

Interpellation - Förlossningsvården 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jonas Lövgren (M) har ställt följande interpellation till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C): 
 Under 2019 föddes det 2407 barn i Kalmar län, vilket är 136 färre än 
föregående år. Andelen kvinnor som fick allvarliga bristningar av grad 3 och 
4 vid vaginal förlossning har minskat från ca 4% 2015 till 2,4% 2019. Hur 
det ser ut för bristningar i grad 1 och 2 är dock osäkert och någon statistik 
har inte kunnat hittas. Nationellt förs ingen sådan statistik i dagsläget och 
Socialstyrelsen har tidigare ansett att grad två-bristningar oftast läker ut 
snabbt och ger sällan några långsiktiga problem. Men, en förändring har 
skett där Socialstyrelsen numera inser att odiagnostiserade och dåligt sydda 
grad två-bristningar kan ge långvarigt svåra besvär. Men, trots detta saknas 
idag kunskap om hur många som drabbas av grad två-bristningar, vilket gör 
det svårt att arbeta förebyggande och att forska om skadorna. 
Efterkontrollerna är viktiga. Kontroller görs efter födseln på 
förlossningskliniken, sedan är det mödrahälsovårdens ansvar att se till att 
kvinnor kommer på deras uppföljningsbesök som ofta bara sker en gång. På 
detta besök samtalar man med kvinnan om förlossningen och livet efter 
förlossningen samt om man anser det nödvändigt så görs en gynekologisk 
kontroll av ev. förlossningsskador eller hur dessa har läkt och ser ut. Detta 
besök är tyvärr inte obligatoriskt, men i Kalmar län är besöksfrekvensen ca 
92%, vilket är högt i jämförelse med andra regioner. I Region Kalmar följs 
alla kvinnor med förlossningsskada upp med enkäter, telefonsamtal och 
besök. Detta görs av en bäckenbottensmottagning som drivs som ett projekt i 
Kalmar som kom igång hösten 2020 och teamet som hjälper kvinnorna 
består av barnmorskor och läkare. Detta är ett projekt som fått finansiering 
året ut och man vet inte i dagsläget hur det kommer bli sedan. I Västervik 
bedrivs inget sådant projekt. 
Många barnmorskor anser dessutom att det behövs mer kunskap om grad ett 
och två-bristningar i vården samtidigt som forskarvärlden efterfrågar bättre 
data för att kunna bedriva en adekvat forskning på området. Forskare vittnar 
om att det är ett stort problem att diagnoskoden för bristningar av grad två är 
allt för bred. Fler och mer detaljerade diagnoskoder för flera typer av 
bäckenbottenskador är nödvändigt och skulle underlätta uppföljning av 
drabbade kvinnor. 
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Arbetet bedrivs på olika sätt över landet där förlossningsklinikerna själva 
försöker införa olika typer av återkoppling och uppföljning med fokus på att 
minska bristningar och ge en bättre eftervård. Även diagnossättningen ser 
olika ut över hela landet och inom regioner. Det behövs en samsyn kring 
diagnossättningen, något som saknas idag. Likaledes finns en uttalad vilja 
från en av regionens förlossningskliniker att få tillgång till ett 3D-ultraljud 
för att fånga upp muskelskador bättre vilket skulle hjälpa många fler kvinnor 
att få den hjälp de behöver. 
Jag vill därför fråga ansvarigt regionråd, Christer Jonsson (C): 

- Vad gör du för att det ska råda samsyn kring diagnossättning för 
förlossningsbristningar i hela Region Kalmar län? 

- Kommer projektet med bäckenbottenmottagningen i Kalmar att få en 
fortsättning även 2022 och kommer det även att komma igång sådant 
projekt i Västervik? 

- När kommer 3D-ultraljud att införas inom förlossningsvården i 
Kalmar län?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen ställer följande frågor: 

- Vad gör du för att det ska råda samsyn kring diagnossättning för 
förlossningsbristningar i hela Region Kalmar län? 

- Kommer projektet med bäckenbottenmottagningen i Kalmar att få en 
fortsättning även 2022 och kommer det även att komma igång sådant 
projekt i Västervik? 

- När kommer 3D-ultraljud att införas inom förlossningsvården i 
Kalmar län? 

Svar: 
Förlossningsbristningar är komplicerat och multifaktoriellt. Man måste 
arbeta förebyggande, ta hand om en uppkommen bristning på bästa sätt och 
även ha möjlighet att ta hand om mer kroniska bäckenbottenrelaterade 
besvär som bedöms vara relaterade till förlossningsbristning. 
På klinikerna i både Kalmar och Västervik är den här frågan av yttersta vikt 
och förbättringsarbetet som pågår har gett resultat i form av ett minskat antal 
allvarliga bristningar och man ligger idag väldigt bra till vid jämförelser med 
andra regioner. Frågan om samsyn kring diagnossättning är ingen politisk 
frågan utan en fråga för verksamheterna och professionen – både regionalt 
och nationellt. Men där pågår ständigt en dialog i dessa frågor. 
Projektet med bäckenbottenmottagningen i Kalmar stöttas av statsbidragen 
som ges utifrån samarbetet nationellt mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Liberalerna genom den överenskommelse man gjort med 
SKR för att utveckla förlossningsvården i landet. Dessa särskilda medel 
kommer väldigt sannolikt fortsätta kommande år. Men blir ju i förlängningen 
en budgetfråga i regionen. I Region Kalmar län finns i dag mottagningen i 
Kalmar och man är där väldigt nöjd med de resultat den gett. I Västervik 
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finns ingen speciell mottagning för detta, men man arbetar aktivt med att 
möta dessa behov utifrån de förutsättningar som finns. 
Införandet av 3D-ultraljud är först och främst en budgetfråga för 
verksamheten och prioriteras utifrån den samlade verksamhetens önskemål 
på respektive sjukhus och klinik. Det skulle kunna tillföra positiva värden 
men ska ställas mot andra behov i verksamheten.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Förlossningsvården. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 45  Ärendenummer RS 2021/210 

Interpellation - Varför ledningen och RS inte känner till 
antalet vakanser 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Bo Karlsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) har ställt följande 
interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”I regionstyrelsen och i regionstyrelsens personalutskott redovisas med 
jämna mellanrum regionens ackumulerade kostnader för hyrbemanning för 
olika personalkategorier, jämte jämförelser med de föregående åren. Detta 
räcker dock inte för att kontinuerligt kunna ha en god uppfattning om det 
verkliga vakansläget inom olika verksamheter och personalkategorier, eller i 
vilken grad ordinarie personal ersätts med hyrpersonal eller hur dessa fyller 
upp arbetsuppgifterna. Från regionens ledningsgrupp har vi dock fått 
beskedet att regionen inte har inrättade tjänster eller vakanser som går att 
läsa av övergripande för hela regionen. 
Som förtroendevalda har vi givetvis ett ansvar att hålla oss underrättade om 
läget ute i verksamheterna. Det kan dock inte vara ändamålsenligt att 
ansvariga förtroendevalda, och även ledningsgrupp, varje gång man vill ha 
uppgift om det aktuella vakansläget, aktivt måste vända sig till respektive 
verksamhet ute i regionerna. Det innebär att varken ledningsgrupp eller 
ansvariga förtroendevalda har någon verklig överblick av vakansläget eller 
var behoven finns på kortare eller längre sikt. Vi har dessutom vid 
åtminstone ett tillfälle fått kraftigt från varandra avvikande uppgifter om 
antalet vakanser inom en och samma verksamhet och personalkategori, 
därför att definitionen av vakans ändrats från vecka till vecka. Utöver detta 
verkar definitionen av vad en vakans innebär variera från verksamhet till 
verksamhet. 
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor: 

1. Vad tänker du göra för att regionens ledningsgrupp och 
regionstyrelsen i fortsättningen ska ha tillgång till kontinuerlig 
rapportering om vakansläget i de olika verksamheterna och för de 
olika personalkategorierna? 

2. Finns det en enhetlig definition av vad en vakans innebär? Om inte, 
hur ser då definitionen ut i de olika verksamheterna och vad beror det 
på att de har olika definition?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S), som lämnar följande 
svar: 
”1. Vad tänker du göra för att regionens ledningsgrupp och regionstyrelsen i 
fortsättningen ska ha tillgång till kontinuerlig rapportering om vakansläget i 
de olika verksamheterna och för de olika personalkategorierna? 
Region Kalmar län tillämpar målstyrning och Regionplanen är det 
övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns vision, 
värdegrund och övergripande strategier till långsiktiga mål inom fyra 
målområden. Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås och 
mäts av med mått med tillhörande målvärde som möjliggör uppföljning och 
analys av mål. 
Regionplanen är vägledande för förvaltningarnas verksamhetsplaner eller 
styrkort med mål, mått och aktiviteter. Baserat på Regionplanen och 
förvaltningarnas verksamhetsplan upprättas verksamhetsplaner eller styrkort 
för sjukhus och diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter och 
enheter. Uppföljning av Region Kalmar läns mål sker per tertial i samband 
med verksamhetsdialoger, delårsrapporter och i samband med 
årsredovisning. Det är i samband med dessa tillfällen som vi förtroendevalda 
har möjlighet att hålla oss underrättade om läget. 
Det är viktigt att planering och anpassning av resurser, för att uppnå målen, 
sker där kunskapen om det är störst och det är nära det verksamhets- och 
patientrelaterade arbetet. 
2. Finns det en enhetlig definition av vad en vakans innebär? Om inte, hur 
ser då definitionen ut i de olika verksamheterna och vad beror det på att de 
har olika definition? 
Anledningen till att interpellationsställarna fått svaret att regionen inte har 
inrättade tjänster eller vakanser på just det övergripande sätt som efterfrågas 
i interpellationen är just att regionen mycket riktigt inte har inrättade tjänster. 
Ordet vakans härstammar tillbaka i tiden då kommunalsektor arbetade med 
formellt inrättade tjänster. Då uppstod en vakans om en tjänst inte var tillsatt. 
Idag finns inga formellt inrättade tjänster. 
Det är också så att det måste finnas stor flexibilitet i att kunna göra 
förändringar i hur verksamheten bedrivs utifrån förändrade behov i 
verksamheten. Detta har varit tydligt under året som har gått och en statisk 
personalbudget skulle riskera att försämra för verksamheten att anpassa sig 
till förändrade förutsättningar.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) - 

Varför ledningen och RS inte känner till antalet vakanser. 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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Protokollsbilaga 1 § 7 Resultat av omröstning 1.

Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   
Anders Andersson (KD)   Avstår 
Jonny Andersson (V) Ja   
Malin Anell (S) Ja   
Göran Gustafsson (SD)  Nej  
Rickard Bäck (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   
Åke Bergh (M)   Avstår 
Ola Gustafsson (KD)   Avstår 
Ilko Corkovic (S) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Jonas Erlandsson (S) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  
Linda Fleetwood (V) Ja   
Erik Fors (S) Ja   
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Suzanne Gustafson (M)   Avstår 
Petra Gustafsson (SD)  Nej  
Roger Gustafsson (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)   Avstår 
Karin Helmersson (C) Ja   
Anders Henriksson (S) Ja   
Martina Hessel (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)   Avstår 
Peter Högberg (S) Ja   

Gunilla Johansson (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)   Avstår 
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)  Nej  
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)  Nej  
Linda Kotanen Hallbeck (SD)  Nej  
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Monica Ljungdahl (M)   Avstår 
Jimmy Loord (KD)   Avstår 
Jonas Lövgren (M)   Avstår 
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)   Avstår 
Eva Lindbom (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD)  Nej  
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)   Avstår 
Lena Segerberg (S) Ja   
Margreth Johansson (KD)   Avstår 
Malin Sjölander (M)   Avstår 
Katrin Stagnell (S) Ja   
Leif Svensson (V) Ja   
Bengt Thörnblad (C) Ja   
Peter Vretlund (S) Ja   
Johanna Wyckman (L) Ja   
Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Henrik Yngvesson (M)   Avstår 
Claus Zaar (SD)  Nej  
Madeleine Rosenqvist (KD)   Avstår 
Maud Ärlebrant (KD)   Avstår 
Roland Åkesson (C) Ja   
Leif Larsson (C), ordförande Ja   
Resultat 40 10 17 
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Protokollsbilaga 2 § 7 Resultat omröstning 2

Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   
Anders Andersson (KD)  Nej  
Jonny Andersson (V) Ja   
Malin Anell (S) Ja   
Göran Gustafsson (SD)  Nej  
Rickard Bäck (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  
Ola Gustafsson (KD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Jonas Erlandsson (S) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  
Linda Fleetwood (V) Ja   
Erik Fors (S) Ja   
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Suzanne Gustafson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD)  Nej  
Roger Gustafsson (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Anders Henriksson (S) Ja   
Martina Hessel (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   

Gunilla Johansson (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)  Nej  
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)  Nej  
Linda Kotanen Hallbeck (SD)  Nej  
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Eva Lindbom (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD)  Nej  
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  Nej  
Lena Segerberg (S) Ja   
Margreth Johansson (KD)  Nej  
Malin Sjölander (M)  Nej  
Katrin Stagnell (S) Ja   
Leif Svensson (V) Ja   
Bengt Thörnblad (C) Ja   
Peter Vretlund (S) Ja   
Johanna Wyckman (L) Ja   
Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Claus Zaar (SD)  Nej  
Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Roland Åkesson (C) Ja   
Leif Larsson (C), ordförande Ja   
Resultat 40 27  
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