SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-10
Regionfullmäktige
Tid och plats
Beslutande

09:00-19.30, Distansmöte/Skörden, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Leif Larsson (C), ordförande
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande
Mattias Adolfson (S) §§ 95–120
Helena Olsson (S), ersättare för Mattias Adolfson (S) §§ 84–94
Malin Anell (S)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Ilko Corkovic (S) §§ 84–93
Kristina Sjöström (S), ersättare för Ilko Corkovic (S) §§ 94–120
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Yvonne Hagberg (S)
Jonas Hellberg (S)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Zeljka Krajinovic (S) §§ 94–120
Christina Lönnqvist (S), ersättare för Zeljka Krajinovic (S) §§ 84–93
Margaretha Lööf-Johanson (S) §§ 84–111
Henrik Nilsson Bokor (S)
Lena Segerberg (S)
Katrin Stagnell (S)
Peter Wretlund (S)
Steve Sjögren (S), ersättare för Anders Henriksson (S)
Rickard Bäck (S), ersättare för Lejla Radovic (S) §§ 88–120
Mikael Lång (S), ersättare för Mattias Wärnsberg (S) §§ 84–111
Christel Alvarsson (C)
Karin Helmersson (C)
Ulrika Lindh (C)
Bengt Thörnblad (C)
Roland Åkesson (C)
Eva-Christina Berg (C), ersättare för Christer Jonsson (C)
Per Skogberg (C), ersättare för Ingegerd Petersson (C)
Sebastian Hallén (L) §§ 84–94
Björn Brändewall (L), ersättare för Sebastian Hallén (L) §§ 95–120
Göran Nilsson (L)
Johanna Wyckman (L)
Åke Bergh (M) §§ 91–120
Suzanne Gustafson (M)
Lennart Hellström (M) §§ 84–95
Kaj Holst (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Monica Ljungdahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Marie Nicholson (M)
Malin Sjölander (M)
Carl Dahlin (M), ersättare för Åke Bergh (M) §§ 84–90; ersättare för Lennart Hellström
(M) §§ 96–120
Anders Andersson (KD)
Gudrun Brunegård (KD) §§ 94–120
Ola Gustafsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) §§ 84–93
Jimmy Loord (KD)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Margreth Johansson (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD)
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Rebecka Englund (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) §§ 84–91
Åke Nilsson (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) §§ 92–120
Jonny Andersson (V)
Linda Fleetwood (V)
Lena Granath (V) §§ 84–93
Leif Svensson (V)
Michael Erlandsson (SD)
Petra Gustafsson (SD) §§ 88–120
Tomas Trossing (SD), ersättare för Petra Gustafsson (SD) §§ 84–87; ersättare för Leif
Gustavsson (SD) §§ 88–120
Bo Karlsson (SD)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Kotanen Hallbeck (SD)
Anne Oskarsson (SD)
Claus Zaar (SD)
Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Axelsson (SD)
Erik Arvidsson (SD), ersättare för Leif Gustavsson §§ 84–87
Thoralf Alfsson (-) §§ 84–110
Övriga deltagande

Carl Dahlin (M), regionråd med yttranderätt §§ 91–95
Thomas Axelsson (SD), regionens revisorer
Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Pär Eriksson, folkhälsoepidemolog § 87
Robert Bennsäter, analytiker regionala utvecklingsförvaltningen § 87
Johan Jarl, regionsekreterare
Samtliga beslutande, förutom ordförande och vice
ordförande, deltar på distans.
Under ärenden som rör årsredovisningar och beslut
om ansvarsfrihet deltar inte ledamöter i
regionfullmäktige som haft uppdrag i berörda styrelser
under 2020 i besluten.

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

84–120

Ordförande

Leif Larsson (C)

Justerare

Bengt Thörnblad (C)

Sekreterare

Johan Jarl

Jimmy Loord (KD)
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§ 84
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan med ordförandes
ändringar.
Förslag
Ordförande redovisar följande ändringar i föredragningslistan:


Följande frågor inkomna efter kungörelsedatum läggs till:
o Ny lagstiftning kan leda till mackdöd i länet, ställd av PärGustav Johansson (M).
o Vidtas åtgärder utifrån M-förslag om stöd till besöksnäringen,
ställd av Pär-Gustav Johansson (M).



Interpellationen När får patienter i Region Kalmar tillgång till
loggfunktionen via 1177 utgår, eftersom interpellanten inte deltar vid
mötet.



Medborgarförslaget om Ålemskrysset E22 behandlas som ärende 5,
för att ge förslagsställaren möjlighet att delta vid behandlingen.

--Efter avslutade överläggningar godkänner regionfullmäktige enhälligt
föredragningslistan med ordförandes ändringar.
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§ 85
Val av justerare
Beslut
Regionfullmäktige utser Bengt Thörnblad (C) och Jimmy Loord (KD) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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2021-06-10
Regionfullmäktige

§ 86
Inkomna interpellationer och frågor
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågorna får ställas.
Besvarandet av interpellationen När får patienter i Region Kalmar tillgång
till loggfunktionen via 1177 från Tyra E O Graaf (KD) skjuts fram till
kommande sammanträde när interpellanten deltar.
Bakgrund
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:
1. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
och Kaj Holst (M) – Bristen på biomedicinska analytiker.
2. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Hur ser planen för
flergångsartiklar i vården ut?
3. Interpellation från Jimmy Loord (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren
(KD) - Rekrytera Intensivvårdspersonal från nordiska grannländer.
4. Interpellation från Carl Dahlin (M), Pär-Gustav Johansson (M) och
Eddie Forsman (M) - Risk för uteblivna satsningar på öländsk
infrastruktur.
5. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) –
Säkerställa delaktighet och information i arbetsmiljöarbetet.
6. Interpellation från Jonas Lövgren (M) - Kvaliteten inom psykiatrin,
inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.
7. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) –
Rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relation till medarbetare.
8. Interpellation från Gudrun Brunegård (KD) - Stöd till kommunernas
vårdhygienarbete.
9. Interpellation från Tyra E O Graaf (KD) - När får patienter i Region
Kalmar tillgång till loggfunktionen via 1177.
10. Interpellation från Linda Fleetwood (V)- Går skattemedel till privata
vinster.
11. Interpellation från Claus Zaar (SD) - Kan ökat överintag ske på
vårdutbildningar till bristyrken.
12. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - Hur går det med
cykelstrategin.
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13. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Pär-Gustav Johansson
(M) - Bör ledande tjänstepersoner ta politisk ställning i tjänsten.
14. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - Regionens folkhögskolor
ska inte bedriva politisk aktivism.
15. Interpellation från Bo Karlsson (SD) och Claus Zaar (SD) - Hur ser
läget ut då det gäller oupptäckt cancer i pandemins kölvatten.
16. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Angående
pendeltågstrafik Kalmar-Växjö.
17. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) Tillämpas Vita jobb-modellen fortfarande i Region Kalmar län.
--Följande interpellationer sköts fram vid föregående sammanträde:
1. Interpellation från Anders Andersson (KD), Jimmy Loord (KD), PärGustav Johansson (M) och Malin Sjölander (M) - Analys av
påverkansarbete och resultat i regeringens proposition om
infrastruktur.
2. Interpellation från Linda Kotanen Hallbeck (SD) - Hur gick det med
psykambulansen.
--Följande fråga har inkommit inför mötet:
1. Fråga från Petra Gustafsson (SD) - Hur har det gått med
strukturfondspengarna.
2. Fråga från Pär-Gustav Johansson (M) - Ny lagstiftning kan leda till
mackdöd i länet.
3. Fråga från Pär-Gustav Johansson (M) - Vidtas åtgärder utifrån Mförslag om stöd till besöksnäringen.
Överläggningar
Ordförande framför att interpellationen När får patienter i Region Kalmar
tillgång till loggfunktionen via 1177 från Tyra E O Graaf (KD) skjuts fram
till kommande sammanträde, eftersom interpellanten inte deltar vid mötet.
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§ 87

Ärendenummer RS 2021/348

Kunskapsunderlag för Regionplan – tematiska tillägg
2021
Beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade i samband med Regionplan 2019–2021 att ett
förstärkt kunskapsunderlag ska tas fram för att utgöra underlag till
kommande regionplansprocesser. Kunskapsunderlaget ska utgå från de
regionala utvecklingsstrategins prioriterade utvecklingsområdena:
Delaktighet, hälsa och välbefinnande; God miljö för barn och unga; Hållbar
samhällsplanering samt Stärkt konkurrenskraft.
Det första kunskapsunderlaget togs fram våren 2019 och redovisades för
regionfullmäktige § 85 den 4 juni 2019. Kunskapsunderlaget ska revideras
vart fjärde år och tematiska tillägg görs årligen efter behov. I den bifogade
rapporten redovisas 2021 års tematiska tillägg, som består av sju delar:
1. Coronapandemin – regional utveckling och omställning
2. Grupper med svag ställning på arbetsmarknaden
3. Egenföretagande – möjlighet eller nödvändighet?
4. Geo-mapping och den epidemiologiska geografin
5. Beräkning av ekonomiska effekter av hälsofrämjande insatser
6. BRP+ Ett nytt sätt att mäta regional utveckling
7. EU:s fonder och omställningsbidrag
--Regionstyrelsen lämnade § 95 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
--Föredragande

Pär Eriksson, folkhälsoepidemolog
Robert Bennsäter, analytiker regionala utvecklingsförvaltningen
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 95 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021.
3. Kunskapsunderlaget tematiska tillägg 2021.
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§ 88

Ärendenummer RS 2021/27

Svar på medborgarförslag om Ålems-krysset E22
Beslut
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag gällande Ålems-krysset enligt
redovisat yttrande.
Bakgrund
Region Kalmar län samt Mönsterås kommun har mottagit ett
medborgarförslag från Patabygdens Samhällsförening gällande Trafikverkets
förslag på vägplan för korsningen väg 34 vid Ålem. Samhällsföreningen
yrkar att förslaget på vägplan utreds ytterligare och framför önskemål om
planskildhet i korsningen.
Yttrande

Region Kalmar län har lämnat yttrande på förslaget på vägplan i ärende
RUN 2020-08-26 §104. Även Region Kalmar län trycker i sitt yttrande på en
högre trafiksäkerhetsnivå i vägplaneförslaget.
Dessvärre är det i dagsläget inte möjligt. Detta beror på en begränsad budget
kopplat till projektet vilket innebär att genomförandet sker utifrån angivet
förslag från Trafikverket eller inte alls. Alternativt kan projektet genomföras
som ett namngivet objekt, med ett genomförande minst 12 år fram i tiden.
Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens
regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses
korrekt föreslagna.
Region Kalmar län har i dagsläget inte förslag på medfinansiering av en
planskild korsning vid Ålem.
--Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet § 97 den 21 april 2021.
Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara medborgarförslaget med
redovisat yttrande.
Regionstyrelsen lämnade § 88 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag gällande Ålems-krysset
enligt redovisat yttrande.”
--Förslagsställaren har inbjudits till ärendets behandling, men deltar inte.
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 88 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 97 den 21
april 2021.
4. Medborgarförslag Ålemskrysset E22 den 10 januari 2021.
5. Medborgarförslag Ålemskrysset E22, komplettering med
namnunderskrifter.
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§ 89
Information från revisorerna
Informationen redovisas under § 94 Årsredovisning med bokslut för Region
Kalmar län 2020 samt beslut om ansvarsfrihet.
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§ 90

Ärendenummer RS 2020/1135

Svar på motion om att Region Kalmar län måste se
elflygets potential
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län måste se till
elflygets potential med redovisat yttrande.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Bakgrund
Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) föreslår i en motion
regionfullmäktige besluta att Region Kalmar län utreder hur elektrifierat flyg
kan bidra till att flygplatsens framtid säkras, samt att Region Kalmar län tar
initiativ för att flygplatsen ska bidra till utvecklingen av elektrifierat flyg i
Sverige.
Yttrande

Flyget är det transportmedel som står på tur när det gäller att ersätta
användandet av fossila bränslen. Redan idag kan användandet av biobränslen
minska utsläppen från sektorn. Kalmar Öland Airport är ledande när det
gäller inblandning av biobaserat flygbränsle och Region Kalmar län deltar i
detta arbete genom att köpa in biobaserat flygbränsle som
klimatkompensation för egna resor.
Det pågår också ett arbete för utveckling av elektriska plan. Redan idag finns
det elektrifierade flyg för kortare sträckor och få personer. Globalt pågår
utvecklingsarbete för större elhybridflyg. Ett helt elektriskt plan för kortare
inrikesresor med plats för 19 passagerare utvecklas i Sverige, med en
planerad räckvidd på cirka 40 mil.
Kalmar Öland Airport följer redan idag utvecklingen när det gäller elektriska
flyg. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla
infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i
flygplatsens investeringsplan. Nya affärsmöjligheter kan skapas.
--Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet § 96 den 21 april 2021.
Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med redovisat
yttrande.
Regionstyrelsen lämnade § 89 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
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Region Kalmar län

”Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län måste se
till elflygets potential med redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta
enligt regionstyrelsens förslag.
2. Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M) och Pär-Gustav Johansson
(M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons
(C) förslag eller Jimmy Loords (KD), Malin Sjölanders (M) och Pär-Gustav
Johanssons (M) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt
Karin Helmerssons (C) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för Karin Helmerssons (C) förslag röstar ja.

-

Ledamot som röstar för Jimmy Loords (KD), Malin Sjölanders (M)
och Pär-Gustav Johanssons (M) förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag med
resultatet 49 ja och 18 nej. Hur var och en röstade redovisas i
omröstningslista i protokollsbilaga 1.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 89 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 96 den 21
april 2021.
4. Motion - Region Kalmar län måste se elflygets potential, Jimmy
Loord (KD) och Anders Andersson (KD).
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§ 91

Ärendenummer RS 2020/1147

Svar på motion angående självtest av HPV, humant
papillomvirus
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om självtest av HPV, humant
papillomvirus, med redovisat yttrande.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har lämnat in en motion med
förslag att Region Kalmar län planerar och inför självtester för HPV som
screeningmetod samt att åldern för HPV-test höjs från 64 till 73 år.
Yttrande

Inom Region Kalmar län är det en viktig del inom området kvinnors hälsa att
arbeta målinriktat för att utrota cervixcancer. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följer gällande föreskrifter och allmänna råd
avseende screening, där en hög täckningsgrad för HPV-vaccinationer och
kvinnors deltagande i cellprovscreening ska eftersträvas. Statistik för
täckningsgraden under 2020 är inte klar ännu men 2019 uppfyllde regionen
det nationella målet på täckningsgrad på mer än 85 procent.
Tillfälliga föreskrifter som gäller till och med juni 2021 ger regionerna
möjlighet att själva besluta om man ska övergå till självtest av HPV som
primär screeningmetod under covid-19-pandemin i de fall det är svårt att
hinna med screeningproverna enligt gängse rutin.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvariga verksamheter ligger pandemin
till trots i fas med screeningen och har därmed inte använt självtest av HPV
som primär screeningmetod.
Inom förvaltningen pågår ett arbete att under april starta med självtest av
HPV för de som uteblir från besök. Samtidigt med det arbetet förbereds
systemet för att ha funktionalitet även för självtest av HPV som screening i
syfte att vara väl förberett om förskrifterna ändras.
Kvinnor som har testat negativt för HPV tar cellprov vart sjunde år efter 50
års ålder. Ett sista prov ska vara taget efter 64 års ålder. Kvinnor i vår region
kallas upp till 70 års ålder om de inte har ett HPV-negativt cellprov efter 64
års ålder.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbereder sig för att införa screening
som ett alternativ om föreskrifterna ändras.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande.
--Regionstyrelsen lämnade § 90 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om självtest av HPV, humant
papillomvirus, med redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
2. Malin Sjölander (M), Jonas Lövgren (M) och Bo Karlsson (SD)
föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs
(S) förslag eller Malin Sjölanders (M), Jonas Lövgrens (M) och Bo
Karlssons (SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt
Yvonne Hagbergs (S) förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 90 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021.
3. Motion angående självtest av HPV.
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§ 92

Ärendenummer RS 2020/1173

Svar på motion om att förbättra möjligheterna att ta sig
till och från Kastrup
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande.
Bakgrund
Tomas Trossing (SD) och Martin Kirchberg (SD) har lämnat en motion med
förslag om att utreda förutsättningarna för en utökad Öresundstågstrafik till
och från Kastrup på vardagar, med fler turer på morgon och kväll.
Yttrande

I nuvarande tidtabell avgår 17 tågpar mellan Kalmar och Alvesta på
vardagar, vara 13 körs av Öresundståg och 4 av SJ AB. Tågen avgår från
Kalmar varje timme från cirka 05.00 till 21.00, och ankommer varje timme
från cirka 07.00 till 23.00. Det sista tåget från Kalmar (21.00) och det första
till Kalmar (07.00) tillgodoser endast lokalt resande, och går endast till
Alvesta utan anslutning till Södra stambanan. Alla övriga tåg har en
förbindelse med Kastrup.
Kostnaden för att utöka trafiken med de föreslagna avgångarna är cirka 2,4
miljoner kronor för ett tågpar och 4,8 miljoner kronor för två tågpar. Ur
marknadssynpunkt är mycket tidiga avresor och sena ankomster inte
attraktiva och har en mycket liten nyttjandegrad, vilket innebär en låg
självfinansieringsgrad. Under 2013–2014 körde Kalmar länstrafik ett tåg
med ankom till Kalmar Central från Kastrup 00.50. Detta tåg hade en
snittbeläggning på 5 resenärer, och endast enstaka dagar var fler än 10
resenärer kvar på tåget efter avgången från Växjö.
Planeringsmässigt är det möjligt att förlänga avgångarna, med en första
avgång från Kalmar 04.05 och de ytterligare ankomster 23.55 och 00.55.
Utökning av ankomster till Kalmar på kvällen innebär att ytterligare ett tåg
antingen behöver köras till Växjö på kvällen eller kopplas till det första
avgående tåget. Här är ett problem att det idag inte finns möjlighet till
uppställning av ett sådant multipelkopplat tåg på Kalmar Central.
Öresundstågstrafiken med koppling mot Kastrup pågår från 05.00 till 24.00.
Ytterligare en svårighet med tidiga och sena avgångar är att tidsspannet
00.00-05.00 används av Trafikverket för underhållsåtgärder på banan. Det
sena tåg som kördes av Kalmar länstrafik 2013–2014 hade en regularitet på
68–70 procent, vilket innebär drygt 30 procent av tågen ställdes in. Den
främsta anledningen till det var banarbeten på linjen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras.
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--Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet § 34 den 22 april 2021.
Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med redovisat
yttrande.
Regionstyrelsen lämnade § 91 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande.”
Överläggningar
Peter Wretlund (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
--Efter avlutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Peter
Wretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 91 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021.
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 34 den 22 april 2021.
4. Motion - Förbättra möjligheterna att ta sig till och från Kastrup,
Tomas Trossing (SD) och Martin Kirchberg (SD).
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§ 93

Ärendenummer RS 2020/1241

Svar på motion om att inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering med redovisat yttrande.
Bakgrund
Carl Dahlin (M) och Åsa Ottosson (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med förslag om att Region Kalmar län ska möjliggöra
utvärdering inom området ”bemötande av personal” i den blankett som
lämnas in till patientnämnden.
Yttrande

Patientnämndens befintliga blankett ”Anmälan om problem i vården” utgår
från nationella riktlinjer och består av fyra fält:
1. Kontaktuppgifter
2. Vad har hänt?
3. Vilka frågeställningar vill du ha svar på?
4. Har du förslag på åtgärd utifrån ovan beskrivning?
Alla synpunkter och klagomål som inkommer till patientnämnden registreras
och kategoriseras enligt en nationell standard (Patientnämndernas nationella
handbok). Detta görs för att säkerställa att alla nämnder arbetar på likartat
sätt utifrån lagstiftningen (Lag 2017:372 om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården), samt att möjliggöra nationell analys på aggregerad nivå.
Vårdförvaltningarna i Region Kalmar län använder samma kategorier i sin
riktlinje, Riktlinje för klagomålshantering, som bland annat beskriver hur de
ska registrera och kategorisera klagomål.
Det är alltid patientens berättelse som är grunden i de synpunkter och
klagomål som tas emot, och kategoriseringen är ett verktyg för uppföljning
och analys. Bland kategorierna finns Kommunikation som en
huvudrubrik/huvudproblem, och Bemötande är ett av flera delproblemen
under Kommunikation. Det är alltså redan möjligt att kategorisera ett ärende
som handlar om till exempel dåligt bemötande på delproblemet Bemötande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar
motionen med redovisat yttrande och med hänvisning till att
patientnämndens utvärdering följer en nationell standard och att möjligheten
att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån bemötande redan finns.
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Regionstyrelsen lämnade § 92 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering med redovisat yttrande.”
Överläggningar
Peter Högberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Peter
Högbergs (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 92 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021.
3. Motion – Inkludera bemötande i patientnämndens utvärdering.
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§ 94

Ärendenummer RS 2021/102

Årsredovisning med bokslut för Region Kalmar län
2020 samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige godkänner Region Kalmar läns årsredovisning för 2020.
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 beviljas för:


Regionstyrelsen



Krisledningsnämnden



Kollektivtrafiknämnden



Regionala utvecklingsnämnden



Folkhögskolestyrelsen



Patientnämnden



Beredningen för hälso- och sjukvård



Beredningen för hållbarhet och folkhälsa



Beredningen för invånarfrågor



Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Bakgrund
Regionstyrelsen har upprättat årsredovisning för Region Kalmar län för år
2020. Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen och
lämnat en revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker sammantaget att årsredovisningen godkänns och att
fullmäktige beviljar regionstyrelsen, nämnderna och beredningarna
ansvarsfrihet för 2020. Samtidigt bedömer revisorerna att det redovisade
verksamhetsresultatet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen gör ingen samlad utvärdering av
om god ekonomisk hushållning uppnåtts.
Regionfullmäktiges presidium föreslår, utifrån revisorernas
rekommendation, att regionfullmäktige godkänner Region Kalmar
länsårsredovisning för 2020, samt beviljar regionstyrelsen, nämnder,
beredningar samt Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
--Thomas Axelsson (SD), Region Kalmar läns revisorer, föredrar revisorernas
granskning av årsredovisningen.
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Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, föredrar
årsredovisningen.
Överläggningar
Angelica Katsanidou (S), Yvonne Hagberg (S), Johanna Wyckman (L) och
Peter Wretlund (S) föreslår att regionfullmäktige ska godkänna
årsredovisningen för 2020 för Region Kalmar län.
--1. Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar enligt
presidiets förslag att godkänna årsredovisningen. Han finner att så är
fallet.
2. Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt
presidiets förslag när det gäller ansvarsfrihet för styrelser, nämnder
och beredningar för verksamhetsåret 2020. Han finner att så är fallet.
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i berörda styrelser, nämnder
och beredningar under 2020 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet som avser
sitt uppdrag
Ajournering

Under ärendets behandling ajournerar ordförande mötet för lunch mellan
klockan 12.00-13.00.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2021.
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 46 den 17 mars 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2021.
4. Årsredovisning för Region Kalmar län 2020, med bilagor:
a. Intern kontroll 2020
b. Folktandvården – resultatvärdering/dialog 2020
c. Verksamhetsberättelse med intern kontroll för regionala
utvecklingsnämnden
d. Verksamhetsberättelse med intern kontroll för
kollektivtrafiknämnden
5. Revisionsberättelse för 2020, med bilagor:
a. Revisorernas sammanfattande redogörelse 2020
b. Promemoria granskning av årsredovisning 2020,
revisionskontoret
c. Granskning av Region Kalmar läns årsredovisning 2020,
PWC
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§ 95

Ärendenummer RS 2021/327

Svar på interpellation - Analys av påverkansarbete och
resultat i regeringens proposition om infrastruktur
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M), Jimmy Loord (KD) och
Malin Sjölander (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Angelica Katsanidou (S):
”Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete omkring
infrastrukturfrågor i Kalmar län. Ett arbete som vi från olika håll poängterat
som avgörande för länets utveckling. Samtliga partier har agerat gemensamt
i syfte att få in en omfattande satsning på länets infrastruktur. Fokus har
varit att ge ett konkret underlag inför pågående arbete vad gäller den
nationella planen för investeringar i infrastruktur.
Vi ser mot denna bakgrund fram emot den 8 april då regeringen ska lägga
fram infrastrukturpropositionen. En avgörande proposition som ger de
ekonomiska ramarna för kommande nationell plan och länsplaner. Samtidigt
känner vi viss oro med anledning av att Trafikverket i inriktningsunderlaget
för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037
tydligt har markerat att de resurser som krävs för att genomföra redan
namngivna investeringsåtgärder inte kommer att rymmas inom de totala
ekonomiska ramar som anges, och att det inte heller kommer att finnas
utrymme för några nya investeringar utöver de som finns i den gällande
planen. Ungefär samma svar har under året lämnats när regionens politiker
träffat Trafikverkets regionala företrädare.
I denna situation, och i ljuset av att den politiska kraftsamlingen i Kalmar län
dessutom har åtföljts av utfästelser om ett betydande mått av
medfinansiering, finner vi det angeläget att vid kommande möte med
regionfullmäktige få tillfälle till analys och debatt av vad regeringens
infrastrukturproposition innebär för länet.
Vår fråga till regionstyrelsens ordförande är;
-

Vilken bedömning gör du och övriga företrädare för Länsunionen av
förutsättningarna för att få till stånd de infrastruktursatsningar vi som
politiska partier i Region Kalmar län har samlats kring, i ljuset av
regeringens infrastrukturproposition?”
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Interpellationssvar
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionstyrelsens
ordförande Karin Helmersson (C), som lämnar följande svar:
”Frågeställarna ställer följande fråga:
1. Vilken bedömning gör du och övriga företrädare för Länsunionen av
förutsättningarna för att få till stånd de infrastruktursatsningar vi som
politiska partier i Region Kalmar län har samlats kring, i ljuset av
regeringens infrastrukturproposition?
Svar: Under mandatperioden har Region Kalmar län förberett sig inför
kommande proposition och direktiv. En handlingsplan för
transportinfrastruktur är framtagen i samråd med länets kommuner och efter
det antagen av Regionfullmäktige. Med denna till grund har det så kallade
”paketet” växt fram med satsningar på Stångådal- och Tjustbanan. Detta
arbete har skett i fullständig politisk enighet och med täta avstämningsmöte
för informationsutbyte och påverkansarbete. Länets prioriteringar har vid två
tillfällen presenterats för Trafikverk och infrastrukturdepartement. Utöver
det har prioriteringarna presenterats för Regionsamverkan SydSverige inför
framtagandet av SydSvenska Prioriteringar. Under våren har fem
seminarium genomförts för att stärka kunskapen kring länets behov och vad
de olika trafikslagen har för potential. Seminarierna har varit välbesökta och
närvaron av länets näringsliv understryker behoven kring satsningarna.
Utöver det har träffar genomförts för riksdagsledamöterna i SydOst och
SydSverige.
Slutligen vill jag understryka vikten av fortsatt gemensamt arbete för vårt län
kring dessa viktiga och långsiktiga frågor. Vid Trafikverkets senaste hearing
kommenterades just enigheten kring prioriteringarna som en signal de
särskilt uppfattat från vårt län.”
Handlingar
1. Interpellation från Anders Andersson (KD), Jimmy Loord (KD), PärGustav Johansson (M) och Malin Sjölander (M) - Analys av
påverkansarbete och resultat i regeringens proposition om
infrastruktur.
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).
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§ 97

Ärendenummer RS 2021/329

Svar på interpellation - Hur gick det med
psykambulansen
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Linda Kotanen Hallbeck (SD) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C):
”I mars 2018 lades av Liberalerna en bra motion om en psykiatrisk akutbil,
även kallad psykambulans. Detta skulle bli ett pilotprojekt och skulle pågå i
södra Kalmar län under sex månader. Det fanns flera bra och i flera instanser
efterfrågade mål med satsningen. Denna satsning, som inte är unik i Sverige,
har fallit väl ut till exempel i Stockholm och Göteborg. I Göteborg hjälper
den 8 av 10 suicidbenägna på plats. I Stockholm hade psykambulansen år
2018 1 700 utryckningar. Så det finns alla förutsättningar för att detta projekt
skulle kunna vara en succé även i vår region.
Så för att veta hur det gick, eftersom det är svårt att hitta information om
detta projekt, vill jag ställa följande frågor:
-

När får vi en återkoppling av projektet?

-

Hur gick det i pilotprojektet om psykambulansen?

-

Hur fungerade samarbetet med socialförvaltningen?

-

Om det gick bra, när ska det implementeras i hela regionen?”

Interpellationssvar
Christer Jonsson (C) har överlämnat interpellationen till regionrådet med
ansvar för psykiatrin Johanna Wyckman (L), som lämnar följande svar:
”I en interpellation ställer Linda Kotanen Hallbeck (SD) följande frågor:
-

När får vi en återkoppling av projektet?

-

Hur gick det i pilotprojektet om psykambulansen?

-

Hur fungerade samarbetet med socialförvaltningen?

-

Om det gick bra, när ska det implementeras i hela regionen?

Nuvarande politiska uppdrag lyder:
”För att förbättra ambulanstransporterna till regionens akutpsykiatriska
mottagningar ska ett antal aktiviteter genomföras på försök under 2020.
Detta innefattar bl. a tillskapande av ett beslutsstöd till ambulanspersonal
med specifik inriktning på akut psykiatriska tillstånd, öka samverkan mellan
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vården och socialtjänsten, arbete med vårdplaner och en fördjupad
samverkan mellan psykiatrin och ambulansverksamheterna. En
resursförstärkning sker också vid den psykiatriska akutmottagningen i
Kalmar. Försöket kommer att genomföras under 2020 och därefter
utvärderas.”
Arbetet handlar för Region Kalmar läns del om att skapa en skapa en
regionspecifik variant av begreppet ”psykiatrisk mobilitet” motsvarande
andra regioners ”psykiatriambulans”. I pilotprojektet ingår representanter
från Psykiatriförvaltningen, Ambulansverksamheten, SOS-alarm samt
samordnare inom länsgemensam ledning.
Under 2020 har ambulanspersonal utbildats och ett bedömningsverktyg för
akutpsykiatriska tillstånd tagits fram som ett stöd i deras arbete. Till följd av
covid-19 samt sjukfrånvaro har emellertid starten för pilotprojektet fördröjts.
Piloten startar i mitten av april och en första delutvärdering av och
återkoppling från projektet kommer att göras under hösten 2021.
Vid sidan av detta pågår en dialog inom länsgemensam ledning kring
socialtjänstens roll i att påverka flödet av patienter som transporteras med
ambulans.
Jag ser fram emot att försöket ska komma igång, men har också full
förståelse för att pandemin ställt till det för pilotprojektet. En välfungerande
psykiatriambulans kommer, tillsammans med psykiatrins, primärvårdens,
kommunens och civilsamhällets övriga insatser, rädda liv.”
Handlingar
1. Interpellation från Linda Kotanen Hallbeck (KD) - Hur gick det med
psykambulansen.
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 98

Ärendenummer RS 2021/514

Svar på interpellation - Bristen på biomedicinska
analytiker
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellationssvar
Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) har
ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Mattias
Adolfson (S):
”Biomedicinska analytiker är en yrkesgrupp som under corona-pandemin fått
allt mer uppmärksamhet, detta då de bland annat sköter analyserna av covidtester. Men som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården gör
man även analyser av bland annat vävnadsprover, blodprover och
fysiologiska undersökningar för att identifiera olika sjukdomstillstånd.
Kortfattat är det en yrkesgrupp som utför viktigt arbete, och som vi är högst
beroende av.
Biomedicinska analytiker är också en yrkesgrupp som under pandemin har
arbetat under enormt hård press för att kunna förse vården med test- och
analyskapacitet, något som inneburit allt från övertidstimmar, till stress,
nedsatt koncentrationsförmåga och ångest. Detta bekräftas av en nyligen
genomförd Novus-undersökning med 1 400 deltagande biomedicinska
analytiker. Undersökningen visar även att 84 procent av de svarande
upplever fysiska eller psykiska besvär på grund av hög arbetsbelastning.
Linnéuniversitet i Kalmar är ett av flera universitet och högskolor i Sverige
som erbjuder en treårig utbildning till biomedicinsk analytiker. På deras
hemsida står att ”det finns en brist på biomedicinska analytiker inom vården,
vilket gör att möjligheterna till jobb efter examen är stora”. Och officiell
statistik från databasen Kolada bekräftar en långvarig brist på legitimerad
personal inom yrket. Men trots detta har Region Kalmar län bara ökat antalet
regionanställda inom yrket med 1,6 procent under en tioårsperiod.
Enligt en rapport från SCB lönar det sig mindre att utbilda sig till
biomedicinsk analytiker än att gå en treårig gymnasieutbildning med
inriktning mot de traditionellt mer manliga yrkena. Även jämfört med andra
högskoleutbildade, kvinnligt dominerande yrken inom regionen, ligger
biomedicinska analytiker flera tusenlappar under. En undersköterska som
väljer att ta studielån för att vidareutbilda sig till biomedicinsk analytiker,
kommer aldrig tjäna in det lönemässigt. Att dessutom jobba i en arbetsmiljö
som orsakar stress, nedsatt koncentrationsförmåga och med hög
arbetsbelastning gör inte att yrket lockar mer.
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Otillräckliga satsningar på våra biomedicinska analytiker i regionen kommer
leda till att de söker sig utanför regionens offentliga vård till arbetsgivare
som kan erbjuda bättre löneutveckling och sundare arbetsmiljö.
Med anledning av ovanstående undrar vi:
-

Hur ska Regionen komma till bukt med bristen på biomedicinska
analytiker?

-

Hur ska Regionen attrahera fler att utbilda sig inom yrket?

-

Kan Regionen garantera en anställning efter avslutade studier?”

Interpellationssvar
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen:
”Biomedicinska analytiker är en mycket viktig yrkesgrupp för regionens
sjukvårddiagnostik. Det är därför angeläget att Regionen månar om att vara
attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö med
konkurrenskraftiga ersättningar. Inom det diagnostiska området sker en
expansiv utveckling. Det är viktigt att regionen är med och inför nya
tekniker och analysfält – och därmed skapar en attraktiv utvecklade
yrkeskarriär för BMA inom regionen. Som ett led i skapandet av en attraktiv
yrkeskarriär för BMA kommer Diagnostiskt centrum att påbörja ett arbete
med att definiera en karriärmodell för den laborativa personalen med syfte
att klargöra yrkesroll och utvecklingsmöjligheterna för BMA.
Region Kalmar län gör därtill en årlig verksamhets- och löneanalys där
bevakning, analys och eventuell prioritering av löneläget för yrkesgruppen är
viktig.
Region Kalmar län och medarbetare inom yrket arbetar som ambassadörer
på BMA-utbildningen i Kalmar och ”marknadsför” då yrket genom att
förmedla sin kunskap och indirekt få studenterna till att bli intresserade av
regionen som arbetsgivare. Studenterna i Kalmar kommer även
återkommande på praktisk verksamhetsutbildning till Regionens
verksamheter. Flertalet studenter sommarjobbar även på Regionens olika
enheter, särskilt Diagnosiskt centrum, där de är en viktig resurs.
Många studenter får anställning inom regionen, särskilt Diagnostiskt
centrum, efter avslutad utbildning. Däremot skulle en garanti till anställning
inte skapa bra urvalskriterier och konkurrens inom yrket och skulle inte
gagna vare sig yrkesrollen eller regionen på sikt. En rekrytering ska alltid
föregås av en rekryteringsprocess som säkerställer rätt person anställs till rätt
arbete.”
Handlingar
1. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
och Kaj Holst (M) - Bristen på biomedicinska analytiker.
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 99

Ärendenummer RS 2021/519

Svar på interpellation - Hur ser planen för
flergångsartiklar i vården ut
Beslut
Regionfullmäktige svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande interpellation till hållbarhets- och
folkhälsoberedningens ordförande Johanna Wyckman (L):
”Ambitionen att ersätta engångsartiklar i sjukvården med flergångsartiklar
motiveras på olika grunder. I gällande regionplan framställs det som en
beredskapsfråga, där cirkularitet är grunden för en robust materialförsörjning
som ska minska sårbarheten i händelse av kris. I gällande verksamhetsplan
för hållbarhet står samtidigt att regionen ska verka för att öka användningen
av flergångsmaterial i verksamheterna, detta ur miljöperspektiv.
Det finns också olika tidsperspektiv. I gällande regionplan står att en plan för
robust materialförsörjning som bygger på cirkularitet ska tas fram. Samtidigt
köps dessa produkter redan i viss utsträckning in. I regionstyrelsen fattades
till exempel den 17 mars 2021 beslut om en satsning på flergångsartiklar à
1,2 miljoner kronor som en form av klimatkompensation.
Dock saknas det övergripande ekonomiska perspektivet som i sin tur
påverkar personalens och patienternas upplevelse, alltså vårdens kvalitet. Det
ligger i sakens natur att flergångsartiklar är dyrare än engångsartiklar. I
avsaknad av en övergripande bild av vad det kan och får kosta att ersätta
engångsartiklar med flergångsartiklar, finns en risk att undermåliga
produkter köps in med frustration och hälsorisker som följd för att i nästa
skede få bytas ut.
Vid samma möte i regionstyrelsen där det fattades beslut om
flergångsartiklar som klimatkompensation, antogs även ett kritiskt yttrande
om Socialstyrelsens rapport om förutsättningarna för att reprocessa och
återanvända medicintekniska engångsprodukter. Det som sägs i detta
yttrande är i viss utsträckning även tillämpligt på produkter avsedda för
flergångsanvändning.
Mina frågor är:
-

vilken bedömning gör du av de ekonomiska konsekvenserna av en
storskalig övergång från engångsartiklar till flergångsartiklar?

-

vilket perspektiv anser du väger tyngst av krisberedskaps-,
hållbarhets- eller kvalitetsperspektivet i den händelse de kommer i
konflikt med varandra?”
Comfact Signature Referensnummer:
1129852
28

Datum

Region Kalmar län

2021-06-10

Interpellationssvar
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen:
”Maud Ärlebrant ställer i en interpellation två frågor kring flergångsartiklar i
vården.
1. Vilken bedömning gör du av de ekonomiska konsekvenserna av en
storskalig övergång från engångsartiklar till flergångsartiklar?
2. Vilket perspektiv anser du väger tyngst av krisberedskaps-,
hållbarhets- eller kvalitetsperspektivet i den händelse de kommer i
konflikt med varandra?
Svar:
1) Vi kan konstatera att det idag inte finns någon samlad bild över engångsrespektive flergångsinstrument, och vilka som kan ersättas helt eller delvis.
Detta är ett pågående arbete. I ett första skede så ser vi över de instrument
som passerar sterilcentralerna och hur flergångsprodukter kan ersätta
engångs, samt att det behövs kompletteras med vissa operationsset. För detta
används under året den klimatkompensationspeng om 1,2 miljoner kronor
som Regionstyrelsen har beslutat om. Viktigt är att jämföra de
livscykelkostnaderna (LCC) som finns för att göra jämförelsen mellan
engångs och flergångs.
Kostnaderna kommer initialt att behöva öka för att kunna köpa in
flergångsmaterial, men de kommer å andra sidan att finnas länge i
verksamheten. Vi använder än i dag operationsinstrument som är från -69.
Det visar tydligt att kvalitet lönar sig.
Gällande sterilcentralen så handlar det om att på längre sikt att göra en
översyn gällande vilka engångsinstrument som kan ersättas med
flergångsinstrument samt se över vilka av dessa som behöver steriliseras och
vilka som det räcker med att de är höggradigt rena. Det är enklast att starta
med operationsverksamheten men i förlängningen behöver arbetet fortskrida
även för övriga vårdverksamheters artiklar. För att en storskalig övergång till
flergångs ska fungera praktiskt bör man även göra en utvärdering gällande
hur steriliseringsprocessen behöver förändras/effektiviseras gällande
maskinpark, steriliseringsutrustning, packmaterial, lagringsutrymme och
resurser men även ägandeskap och prismodell.
På längre sikt behöver vi göra en mer omfattande analys som är kopplad till
försörjningsberedskap i stort och innefattar mer än cirkulära instrument.
Nationellt pågår en utredning gällande kapacitet och beredskapslager där
resultatet blir vägledande för oss som region. Förbrukningsmaterial som går
att cirkulera bör prioriteras för att minska sårbarheten och behålla en robust
verksamhet. Genom att regionen minskar sårbarheten i verksamheten och har
en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid uppnås också en
grundläggande förmåga till civilt försvar. En omställning kräver tydliga och
långsiktiga ekonomiska nationella stöd för att realiseras.
2) Majoritetens bedömning är att dessa olika aspekter går att förena.
Robusthet och miljöaspekterna går ofta hand i hand. Även kvalitet som en
aspekt som är oerhört viktig kopplat till inköp och att de instrument som
handlas upp är patientsäkra. Om man ändå måste prioritera de olika
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perspektiven så kommer självklart kvalitetsperspektivet och
patientsäkerheten först. Den är lika viktig i vardag som i kris.”
Handlingar
1. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Hur ser planen för
flergångsartiklar i vården ut.
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 100

Ärendenummer RS 2021/535

Svar på interpellation - Vilka åtgärder kan vidtas för att
rekrytera intensivvårdspersonal från nordiska
grannländer
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Jimmy Loord (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har ställt följande
interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S):
”Sveriges kommuner och regioner (SKR) bad i en skrivelse den 20 maj 2021
regeringen att ställa en formell förfrågan till våra nordiska grannländer om
personalstöd till svensk intensivvård. Bakgrunden till SKR:s skrivelse är en
bedömning att det behöver vidtas alla upptänkliga åtgärder för att möjliggöra
upprätthållandet av svensk intensivvårdskapacitet samtidigt som personalen
behöver få möjlighet till vila och återhämtning. Socialminister Lena
Hallengren har meddelat att SKR:s begäran analyseras skyndsamt.
Det är uttryckligen inte fråga om den typ av stöd i en katastrofsituation som
kan erhållas genom Nordiska samverkansavtalet. SKR skriver: ”Stödet kan
ges genom att möjliggöra för kvalificerad anestesi- och
intensivvårdspersonal från respektive land att temporärt arbeta i Sverige
under sommaren 2021 genom att öppna för rekrytering.” Skulle en sådan
formell frågan ställas till de nordiska grannländerna, ligger det alltså
fortfarande på regionerna att i nästa fas faktiskt rekrytera personalen – och
det måste göras skyndsamt.
Region Kalmar län har under våren 2021 periodvis haft stor smittspridning i
jämförelse med övriga regioner och belastningen på sjukvården har varit
hög. Behovet av att kapaciteten inom intensivvården upprätthålls samtidigt
som personalen får möjlighet till vila och återhämtning är uppenbart. SKR
bedömer i sin skrivelse att ett stöd i form av kvalificerad personal från de
nordiska grannländerna skulle vara ett välkommet tillskott som en av många
insatser för att säkra svensk intensivvård under sommaren 2021.
Våra frågor är
-

delar du bedömningen att personal från nordiska grannländer skulle
kunna bidra till att intensivvårdskapaciteten upprätthålls och att
ordinarie personal får möjlighet till vila och återhämtning, även i
Region Kalmar län?

-

om ja, vilka åtgärder avser du att vidta för att personal från nordiska
grannländer rekryteras för att säkra intensivvården i Region Kalmar
län under sommaren 2021?”
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Interpellationssvar
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S), som lämnar följande
svar:
”Interpellationen handlar om möjligheterna att rekrytera personal från de
nordiska grannländerna till intensivvården i regionen mot bakgrund av
pandemin.
Jag vill börja med att understryka att sjukvården i Kalmar län på ett
enastående sätt har utökat kapaciteten i intensivvården under pandemin och
att medarbetarna har gjort ett fantastiskt bra arbete. Jag kan inte heller nog
betona hur viktigt det är att alla medarbetare får semester. Här pågår ett
omfattande arbete inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det är också
viktigt att veta att det generellt sett redan är vanligt att sjukvårdspersonal
arbetar i Sverige från andra nordiska länder – och tvärtom att svenska
vårdutbildade arbetar i grannländerna. Man ska även beakta den positiva
tillbakagången av antalet covid-patienter på IVA när man bedömer behovet
av att ge medarbetarna vila och återhämtning.
Regeringen har efter samtal med SKR skyndsamt rett ut hur nordisk
rekrytering ska gå till. För att nordiska IVA- och anestesisjuksköterskor ska
kunna arbeta i Sverige behöver de ansöka om svensk legitimation och
specialistkompetensbevis. Socialstyrelsen har möjlighet att prioritera sådana
ansökningar. Socialminister Lena Hallengren har även haft kontakt med sina
motsvarigheter i Danmark och Norge och fått beskedet att länderna inte ser
några hinder för regionerna att rekrytera medarbetare.
Jag välkomnar också att nordiska sjukvårdsutbildade börjar att arbeta i
regionen. Konkret koordineras rekryteringsarbetet nationellt via SKR som
har kontakterna med Danmark och Norge. Strukturen är sådan att SKR
efterfrågar hos regionerna vilka som behöver hjälp. Region Kalmar län har,
via hälso- och sjukvårdsdirektören, meddelat att regionen är intresserade.
Verksamheten ska nu specificera behov, som kommer att skickas in i mitten
av juni.
Under pandemin har hälso- och sjukvårdsdirektören och verksamhetschefen
vid Anestesi och intensivvårdskliniken ingått i det nationella nätverket för
samordning av IVA-resurser.
Generellt kan sägas att Region Kalmar län jobbar framgångsrikt med
utlandsrekrytering både från grannländer, inom EU/EES och utanför
EU/EES. Att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor från såväl våra nordiska
grannländer, som andra länder, är en viktig del för Region Kalmar län både
kortsiktigt och långsiktigt.
I Sverige utbildades förra året 25 % fler sjuksköterskor med
specialistexamen inom anestesi- och intensivvård jämfört med 2014. En
viktig del i detta har varit att öka antalet utbildningsplatser och en satsning
på att fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig som
specialistsjuksköterska med lön.
Ett led i att satsa på att höja kompetensen inom den specialiserade hälso- och
sjukvården och attrahera till vidareutbildning är Region Kalmar läns
erbjudande om utbildningsanställningar. Med en utbildningsanställning läser
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medarbetaren en specialistutbildning på arbetstid och med bibehållen lön.
Efter färdig utbildning erhålls en anställning inom läst specialitet.
Vårterminen 2021 läser 3 medarbetare till intensivvårdssjuksköterska och 4
medarbetare till anestesisjuksköterska med en utbildningsanställning.
Inför höstterminen 2021 har fyra utbildningsanställningar till
intensivvårdssjuksköterska och fyra utbildningsanställningar till
anestesisjuksköterska annonserats i Region Kalmar län. Rekrytering till
dessa tjänster pågår fortfarande. Antal sökande har varit 5 sökande till
utbildningsanställning intensivvårdssjuksköterska och 13 sökande till
utbildningsanställning anestesisjuksköterska.”
Handlingar
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren
(KD) - Vilka åtgärder kan vidtas för att rekrytera
intensivvårdspersonal från nordiska grannländer.
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 101

Ärendenummer RS 2021/502

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för
Samordningsförbundet i Kalmar län
Beslut
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2020.
Revisorerna tillstyrker i sin granskning att samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna
kontrollen varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms vara
förenligt med uppställda finansiella mål och verksamhetsmål.
Utifrån revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar och för sin del beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
--Regionstyrelsen lämnade § 100 den 10 juni 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för Samordningsförbundet i Kalmar län under 2020 deltar inte i beslutet.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 100 den 10 juni 2021.
2. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 28 maj
2021.
3. Brev till samordningsförbundets medlemmar, den 12 maj 2021.
4. Årsredovisning 2020 – Samordningsförbundet i Kalmar län.
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5. Revisionsberättelse för 2020.
6. Granskning av årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet i
Kalmar län, PWC.
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§ 102

Ärendenummer RS 2021/518

Årsredovisning samt revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2020
Beslut
Regionfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för 2020 till protokollet.
Bakgrund
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.
Förbundets revisorer riktar en anmärkning mot förbundsstyrelsen för att
verksamheten inte bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt samt för brister i den interna kontrollen. Revisorerna
tillstyrker dock att förbundsfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet och godkänner årsredovisningen.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige noterar
årsredovisningen och revisionsberättelsen till protokollet.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg under 2020 inte deltar i
beslutet.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2021.
2. Årsredovisning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2020.
3. Revisionsberättelse från kommunalförbundets revisorer.
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§ 103

Ärendenummer RS 2021/518

Årsredovisningar samt revisionsberättelser för hel- och
delägda bolag
Beslut
Regionfullmäktige noterar årsredovisningar och revisionsberättelser för
Kalmar länstrafik AB, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, Kalmar
Öland Airport AB, AB Transitio och ALMI företagspartner AB för 2020 till
protokollet.
Bakgrund
Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2020 har inkommit från:


Kalmar Länstrafik AB



Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB



Kalmar Öland Airport AB



Transitio AB



ALMI Företagspartner i Kalmar län AB

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige noterar
årsredovisningarna och revisionsberättelserna till protokollet.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för de berörda bolagen under 2020 inte deltar i beslutet.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2021.
2. Årsredovisningar 2020 och revisionsberättelser med
granskningsrapporter för:
a. Kalmar Länstrafik AB
b. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
c. Kalmar Öland Airport AB
d. Transitio AB
e. ALMI Företagspartner i Kalmar län
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§ 104

Ärendenummer RS 2021/518

Årsredovisning för Stiftelsen Kalmar läns museum
2020 samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum
ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum har inkommit med årsredovisning för år
2020. Årsredovisningen har granskats av stiftelsens revisorer. Revisorerna
tillstyrker att regionfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Utifrån revisorernas rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium
att regionfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum
ansvarsfrihet för 2020.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för Stiftelsen Kalmar läns museum under 2020 inte deltar i beslutet.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 28 maj
2021.
2.

Årsredovisning för Stiftelsen Kalmar läns museum 2020.

3. Revisionsberättelse från stiftelsens revisorer.
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§ 105

Ärendenummer RS 2021/518

Årsredovisning för Kalmar läns musikstiftelse 2020
samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Kalmar läns musikstiftelse har inkommit med årsredovisning för år 2020.
Årsredovisningen har granskats av Region Kalmar läns utsedda revisor, som
tillstyrker att regionfullmäktige beviljar stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för
2020.
Utifrån revisorns rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige beviljar styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
ansvarsfrihet för 2020.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för Kalmar läns musikstiftelse under 2020 inte deltar i beslutet.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 28 maj
2021.
2. Årsredovisning för Kalmar läns musikstiftelse 2020.
3. Revisionsberättelse från Region Kalmar läns utsedda revisor.
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§ 106

Ärendenummer RS 2021/518

Årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse 2020 samt beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse har inkommit med
årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen har granskats av stiftelsens
revisorer. Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för 2020.
Utifrån revisorernas rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium
att regionfullmäktige beviljar styrelsen för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse ansvarsfrihet för 2020.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Jäv

Det noteras att ledamöter i regionfullmäktige som haft uppdrag i styrelsen
för Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse under 2020 inte deltar i
beslutet.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 28 maj
2021.
2. Årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse
2020.
3. Revisionsberättelse från stiftelsens revisorer.
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§ 107

Ärendenummer RS 2021/223

Valkretsindelning och antal fasta mandat
mandatperioden valet 2022
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid
valet till regionfullmäktige 2022 samt att antalet mandat i 2022 års val till
regionfullmäktige ska vara oförändrat.
Bakgrund
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om
valkretsindelning i valet till regionfullmäktige 2022. Innan beslutet ska
kommunerna i Kalmar län haft möjlighet att yttra sig. Indelningen fastställs
slutligen av Länsstyrelsen i Kalmar län (4 kap 8 § vallagen).
De regler som gäller då region ska delas in i valkretsar vid val till
regionfullmäktige framgår av 4 kap 5–8 §§ vallagen (2005:837).
Beslut om ändrat antal mandat ska fattas före utgången av februari 2022, så
att länsstyrelsen kan fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets.
När det gäller antalet mandat behöver kommunerna inte höras.
För att underlätta partiernas nomineringsprocess beslutar regionfullmäktige
om antalet mandat redan i juni 2021.
Valkretsindelning och antalet mandat valet 2022

Inför valet 2018 fastställde dåvarande landstingsfullmäktige
valkretsindelningen till följande sex valkretsar:


Första valkretsen: Västerviks kommun



Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner



Tredje Valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner



Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner



Femte valkretsen: Kalmar kommun



Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner

Landstingsfullmäktige fastställde antalet mandat för mandatperioden 2019–
2022 till 67. Regionstyrelsen beslutade § 49 den 17 mars 2021 att föreslå att
valkretsindelningen samt antalet mandat ska vara oförändrat inför valet
2022. Regionfullmäktige behandlar ärendet den 10 juni 2021 med
föregående beredning i regionstyrelsen den 12 maj 2021.
Förslaget har remitterats till kommunerna i Kalmar län till och med den 10
maj 2021. Oskarshamns kommun, Hultsfreds kommun, Torsås kommun,
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Nybro kommun, Mönsterås kommun, Emmaboda kommun, Västerviks
kommun, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Borgholms kommun och
Högsby kommun har i sina respektive yttranden tillstyrkt eller meddelat att
de inte har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning.
Inför regionfullmäktiges besluta har underlaget kompletterats med yttrande
från Vimmerby kommun, som inkommit den 3 juni 2021.
Föreslås utifrån detta att regionfullmäktige beslutar att valkretsindelningen
samt mandatfördelningen ska vara oförändrad inför valet till
regionfullmäktige 2022.
--Regionstyrelsen lämnade § 93 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid
valet till regionfullmäktige 2022 samt att antalet mandat i 2022 års val till
regionfullmäktige ska vara oförändrat.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 93 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2021.
3. Yttranden från Oskarshamns, Hultsfreds, Torsås, Nybro, Mönsterås,
Emmaboda, Västerviks, Borgholms, Kalmar, Mörbylånga, Högsby
och Vimmerby kommun.
4. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 49 den 17 mars 2021.
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§ 108

Ärendenummer RS 2019/406

Riktlinje för attest
Beslut
Regionfullmäktige antar Riktlinje för attest, att gälla från och med den 1
januari 2021 tills vidare.
Bakgrund
Den nuvarande Riktlinjen för attest fastställdes av regionfullmäktige § 198
den 19–20 november 2019. Enligt riktlinjen ska den följas upp och revideras
årligen. Årets översyn av riktlinjen visar inte på några behov av justeringar.
För att förenkla hanteringen föreslås dock att riktlinjen för attest ska gälla
tills vidare till skillnad mot att den som tidigare fastställts årligen. Det
innebär att den endast läggs fram till regionfullmäktige om förslag till
justeringar framkommer vid den årliga översynen.
--Regionstyrelsen lämnade § 94 den 12 maj 2021 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige antar Riktlinje för attest, att gälla från och med den 1
januari 2021 tills vidare.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 94 den 12 maj 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021.
3. Reviderad riktlinje för attest.
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§ 109

Ärendenummer RS 2021/396

Val av ersättare i Viltförvaltningsdelegationen
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Carl-Henrik Sölvinger (L) från uppdraget som
ersättare i Viltförvaltningsdelegationen Kalmar län.
Till ny ersättare utses Kenny Svahn (L). Uppdraget gäller för perioden 10
juni 2021 – 31 december 2022.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Viltförvaltningsdelegationen Kalmar län.
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 13 den 9 juni 2021
regionfullmäktige att entlediga Carl-Henrik Sölvinger (L) från uppdraget,
och utse Kenny Svahn (L) till ny ersättare. Uppdraget gäller för perioden 10
juni 2021 – 31 december 2022.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 13 den 9 juni 2021.
2.

Avsägelse från Carl-Henrik Sölvinger (L) daterad den 16 april 2021.
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§ 110

Ärendenummer RS 2021/484

Val av nämndeman i Göta hovrätt
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Simon Petersson (S) från uppdraget som
nämndeman vid Göta hovrätt.
Till ny nämndeman utses Anders Oscarsson (S). Uppdraget gäller för
perioden 10 juni 2021 – 31 december 2023.
Bakgrund
Simon Petersson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Göta
hovrätt.
Regionfullmäktiges valberedning föreslog § 14 den 9 juni 2021
regionfullmäktige att entlediga Simon Petersson (S) från uppdraget, samt
utse Anders Oscarsson (S) till ny nämndeman. Uppdraget gäller för perioden
10 juni 2021 – 31 december 2023.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 14 den 9 juni 2021.
2. Avsägelse från Simon Petersson daterad den 6 maj 2021.
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§ 111

Ärendenummer RS 2021/536

Svar på interpellation - Risk för uteblivna satsningar på
öländsk infrastruktur
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Carl Dahlin (M) och Pär-Gustav Johansson (M) har ställt följande
interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin
Helmersson (C):
”Trafikverket (TRV) har meddelat att man avbryter det fortsatta
planeringsarbetet med förbättringsåtgärder på väg 136 genom Mörbylånga
kommun, omfattande delprojekten Algutsrum-Sönnerborg och SönnerborgIsgärde, på grund av att kommunmajoriteten inte vill skriva på
avsiktsförklaringen som enligt TRV är en förutsättning för fortsatt arbete.
TRV ämnar bara gå vidare med delprojekten på 136:an genom Borgholms
kommun. Beskedet kommer inte som en överraskning, eftersom TRV
flaggade för detta redan på ett möte med regionen i april. Dagen innan hade
regionen mött Mörbylånga kommuns politiska ledning som i sin tur flaggade
för att parterna stod långt ifrån varandra.
När regionen nu ska ta fram en ny regionplan, löper åtgärder på 136:an
genom Mörbylånga kommun risken att prioriteras bort, när andra delar av
länet som länge fått stå tillbaka kräver sitt. Det innebär att trafikproblemen i
både Glömminge och Algutsrum kommer att bestå. Det blir ingen cykelväg,
inga åtgärder för att göra korsningar trafiksäkra, inga gång- och cykeltunnlar,
samt kraftigt negativ påverkan på tänkta exploateringar i till exempel
Strandskogen och Glömminge. Väg 136 genom kommunen kommer vara
fortsatt trafikfarlig och barnfarlig, med en kapacitet och utformning som inte
är anpassad till dagens eller framtidens trafiksituation.
Efter mötet mellan regionen och TRV där de senare flaggade för att det
kunde bli aktuellt att avbryta vidare arbete med 136:an genom Mörbylånga
kommun fanns det inom regionpolitiken en överenskommelse om att försöka
få till ett möte med den politiska ledningen i kommunen, och att deltagande
partiföreträdare på mötet med TRV så fort som möjligt skulle stämma av
med sina partivänner på andra sidan bron om viljan att få ett dylikt möte till
stånd. Det gjorde vi Moderater i regionen och fick jakande svar från våra
partivänner där.
Det har varit många turer och möten mellan TRV, Mörbylånga kommun och
regionen om väg 136. Regionen är uppdragsgivare och regionmajoriteten
kommer inte undan sitt ansvar för att jämka samman parterna så projektet
kan genomföras i sin helhet. I fallet Mörbylånga kommun är
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förutsättningarna att påverka mycket goda, då Centerpartiet och
Socialdemokraterna styr även där.
Våra frågor till Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala
utvecklingsnämnden är därför:
1. Vilka kontakter tog du och företrädare för övriga partier i
Länsunionen med majoriteten i Mörbylånga kommun för att få till
stånd ett möte som hade kunnat resultera i TRV inte hade avbrutit
arbetet med 136:an genom kommunen?
2. Hur förklarar du för ölänningarna att åtgärderna på 136:an genom
Mörbylånga kommun som skulle ökat trafiksäkerheten och
tillgängligheten nu inte ser ut att bli av?
3. Vilket ansvar tar du och Länsunionen för att samordningen mellan
parterna har havererat och resulterat i att Mörbylånga kommun
riskerar att gå miste om den största infrastruktursatsningen sedan
Ölandsbron byggdes?
4. Finns det utrymme i den nya regionala transportplanen för både en
omstart av arbetet med Mörbylångadelen av 136:an och andra stora
objekt som till exempel riksväg 37/47 Bockara-Oskarshamn? Om
inte, hur har Länsunionen för avsikt att prioritera då?”
Interpellationssvar
Karin Helmersson (C) lämnar följande svar på interpellationen:
”Interpellanterna ställer följande frågor:
1. Vilka kontakter tog du och företrädare för övriga partier i
Länsunionen med majoriteten i Mörbylånga kommun för att få till
stånd ett möte som hade kunnat resultera i att TRV inte hade avbrutit
arbetet med 136:an genom kommunen?
2. Hur förklarar du för ölänningarna att åtgärderna på 136:an genom
Mörbylånga kommun som skulle ökat trafiksäkerheten och
tillgängligheten nu inte ser ut att bli av?
3. Vilket ansvar tar du och Länsunionen för att samordningen mellan
parterna har havererat och resulterat i att Mörbylånga kommun
riskerar att gå miste om den största infrastruktursatsningen sedan
Ölandsbron byggdes?
4. Finns det utrymme i den nya regionala transportplanen för både en
omstart av arbetet med Mörbylångadelen av 136:an och andra stora
objekt som till exempel riksväg 37/47 Bockara-Oskarshamn? Om
inte, hur har Länsunionen för avsikt att prioritera då?
Svar:
I regional transportplan 2018–2029 finns objektet Brofästet – Borgholm.
Objektet omfattar fyra delsträckor som totalt kostar 375 miljoner kronor.
Under hösten 2019 reviderades projektet delvis då kostnaden drog iväg till
det dubbla. Efter det har bland annat vägplan upprättats för sträckan
Algutsrum – Sönnerborg. I regional transportplan beskrivs målen med
åtgärderna som syftar till att öka tillgängligheten och säkerheten på sträckan.
Under arbetet med vägplanen har regionen yttrat sig, vid Regionala
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Utvecklingsnämndens möte den 20 januari 2021 fastslogs bl.a. att lösningar
genom Glömminge för både hastighet och säkerhet behövde säkerställas och
att utredning av grundvattenfrågan genomföras.
Under året har Trafikverket i dialog med Mörbylånga kommun arbetat för att
hitta en avsiktsförklaring för delsträckorna inom kommunen. En gemensam
skrivning har inte nåtts. Självklart har kontakter och möten hållits med
kommunen som inte tycker att åtgärderna uppfyller det som önskas. För att
nämna ett av dessa möten så genomfördes den 4 mars i år en presentation av
vägplanen av Trafikverket. På detta möte deltog förutom Trafikverket även
Regionen, Mörbylånga kommun, Borgholms kommun och Länsstyrelsen. På
mötet kvarstod de frågor som tidigare funnits kring Glömminge och
vattenfrågan.
Jag beklagar att Mörbylånga inte tycker delsträckorna i Mörbylånga
uppfyller det som kommunen önskar. Här har vi sett olika mål med varför
investeringen görs. Som regional planupprättare kan vi se att delsträckorna
dragit iväg i kostnad och kantats av många synpunkter även från
allmänheten. En fullständig utredning kring påverkan på grundvattnet är inte
gjord utan skulle genomförts i ett senare skede. Det är viktigt att påpeka i
sammanhanget att åtgärderna och delsträckorna inom Borgholms kommun
fortsätter utan påverkan av detta.
Närmaste halvåret kommer en ny regional transportplan beslutas, direktivet
och tilldelningen förväntas presenteras inom två veckor. Regionfullmäktige
kommer därmed har möjlighet att göra ny prioritering för länet men utgår då
från den Handlingsplan för transportinfrastruktur som beslutats av samma
organ. Hur den prioritering ser ut återkommer vi alltså till i god demokratisk
ordning. Som interpellanterna antyder kommer andra objekt som är
planeringsklara att gå före och delsträckorna på Öland arbetas om efter de
förutsättningar som finns.”
Handlingar
1. Interpellation från Carl Dahlin (M) och Pär-Gustav Johansson (M) Risk för uteblivna satsningar på öländsk infrastruktur.
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).
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§ 112

Ärendenummer RS 2021/540

Svar på interpellation - Hur säkerställer regionen
delaktighet och information
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) har ställt följande
interpellation till personalutskottets ordförande Mattias Adolfsson (S):
”Under corona-krisen blir brister i hälso- och sjukvården tydliga. Vi ser
också hur regionen kraftsamlar för att lösa nya och svåra situationer. Många
medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete.
Arbetsmiljö och kommunikation är alltid viktig och under pandemin har det
ställts på sin spets. Inte minst under krislägesavtalet. Information och
delaktighet är avgörande för att regionen ska vara en bra och attraktiv
arbetsgivare och för att medarbetare ska ha bästa förutsättningar att utföra ett
gott arbete.
Vänsterpartiet har fått signaler om att det i olika led brister i information och
delaktighet. Därför efterfrågar vi hur regionen säkerställer informationsflödet
mellan alla nivåer, och särskilt mellan chefer och medarbetare.
Därför frågar vi i Vänsterpartiet hur information och delaktighet ska
förbättras och säkerställas:


Ger regionen baskunskaper för att bedriva arbetsmiljöarbete?



Vilka kunskapsinsatser görs för alla instanser och nivåer?



Hur säkrar man delaktighet och informationen i alla led?”

Interpellationssvar
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen:
”Pandemin har satt Regionens kunskaper kring arbetsmiljö på prov och höga
krav ställs på kunskaper i ämnet. Arbetsmiljöarbetet är av stor betydelse och
att säkra upp kunskap inom området har fått stort fokus under 2021. Det
behovet kommer att kvarstå även framöver. Därför planeras bland annat för
utbildningar kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet för
skyddsombud och chefer. Region Kalmar län arbetar på flera nivåer och med
flera verktyg.
Ett viktigt led i arbetet är att Region Kalmar län ger alla chefer de
förutsättningar som krävs för att kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete. Det
finns grundläggande utbildningar i introduktionen för chefer, som ger chefer
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viktiga insikter kring sitt ansvar och sina befogenheter, för att kunna ta
arbetsmiljöarbetet framåt. Inom Regionens verksamheter finns också lokala
stödfunktioner där chefer kan få råd, faktakunskap och praktiskt stöd.
Regionen centralt stödjer i sin tur lokalt i dessa frågor.
Under pandemin har extra stöd givits i form av utbildning till lokala
stödfunktioner som sedan förvaltar kunskapen vidare. Det finns också
skriftligt material att ta del av. På Regionens intranät finns en
arbetsmiljöhandbok som är tillgänglig för alla. Handboken finns för att
underlätta arbetet för chefer, skyddsombud och medarbetare. I den finns
material kring hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering samlat. Genom att
systematiskt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp olika delar skapas
förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Regionens företagshälsovård, Arbetsmiljö och hälsa, har också under
pandemin haft extra resurser och till stor del fokuserat på stöd till
verksamheter och medarbetare. De fungerar även som rådfrågande funktion i
de ärenden verksamheten har behov av stöttning kring.
Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan mellan arbetsgivare och
skyddsorganisationer (fackliga organisationer) vilket gör att dialogen med
skyddsombud är viktig för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.
Insatser med utbildning till skyddsombuden har bedrivits under första delen
av året.
För att få ut dialogen kring arbetsmiljöarbetet är arbetsplatsträffar med
samtliga medarbetare samt andra forum där man möter medarbetare viktiga.
Medarbetarsamtalet är en grundläggande del i arbetsmiljöarbetet liksom den
dagliga dialogen i verksamheten.”
Handlingar
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) Hur säkerställer regionen delaktighet och information.
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 113

Ärendenummer RS 2021/543

Svar på interpellation - Angående kvaliteten inom
psykiatrin, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Jonas Lövgren (M) har ställt följande interpellation till regionrådet med
ansvar för psykiatrin Johanna Wyckman (L):
”Den psykiska ohälsan fortsätter öka bland barn, ungdomar och unga vuxna.
Det ställer stora krav på psykiatrin att kunna agera snabbt och effektivt med
hög kvalitet.
Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknas uppgå till ungefär 80
miljarder kronor per år. Psykisk ohälsa omfattar också nästan hälften av de
samlade sjukförsäkringskostnaderna, det vill säga kostnader för sjukpenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning. Det gör psykisk ohälsa till den enskilt
största diagnosgruppen. Att arbeta strategiskt med att förebygga psykisk
ohälsa och att förbättra vård och stöd inom psykiatrin måste därför vara en
prioriterad åtgärd för alla regioner i Sverige.
Det är i dagsläget svårt att mäta kvaliteten inom psykiatrin i Kalmar län, trots
att det finns nationella kvalitetsregister. Det går alltså inte se hur psykiatrin i
vårt län står sig i förhållande till andra län. Något som är viktigt att veta för
att vi ska kunna analysera våra verksamheter, lära av varandra, kunna
förbättra kvaliteten och i slutändan hitta vägar för att effektivisera
verksamheterna.
Psykiatrins register är skapade utifrån hela patienten och inte bara med
blicken på till exempel en höft eller en gallblåsa. Det gör mätbara
kvalitetsregister mer komplicerade, men inte omöjliga. Det är av yttersta vikt
att Region Kalmar län föregår med gott exempel och kommer igång med en
bra och korrekt jämförelse inom psykiatrin där det finns fungerande register.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt regionråd, Johanna Wyckman
(L):


Varför är det så svårt att mäta kvaliteten inom psykiatrin i Region
Kalmar län och är den psykiatriska vården verkligen likvärdig inom
vår egen region?



Hur står det till med kvalitetsjämförelser i vår region, lever vi upp till
de nationella riktlinjerna som finns inom psykiatrin idag?



Hur ser samverkan med kommunerna ut inom psykiatrin, kommer
patienter som behöver i kontakt med psykiatrin och primärvården?”
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Interpellationssvar
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen:
”Jonas Lövgren (M) ställer i en interpellation tre frågor kring
kvalitetsmätningar, jämförelser och samverkan inom psykatrin samt barnoch ungdomspsykiatrin.
1. Varför är det så svårt att mäta kvaliteten inom psykiatrin i Region
Kalmar län och är den psykiatriska vården verkligen likvärdig inom
vår egen region?
2. Hur står det till med kvalitetsjämförelser i vår region, lever vi upp till
de nationella riktlinjerna som finns inom psykiatrin idag?
3. Hur ser samverkan med kommunerna ut inom psykiatrin, kommer
patienter som behöver i kontakt med psykiatrin och primärvården?
Svar:
Psykiatriförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vård
och behandling. Viktiga delar att mäta och följa upp är bland annat
behandlingsresultat, patientsäkerhet, bemötande och tillgänglighet, vilket
också görs kontinuerligt inom förvaltningen. Jämförelser mellan regionerna
görs bland annat genom SKR:s Psykiatrin i siffror och Socialstyrelsens
öppna jämförelser men också genom det nationella nätverk som finns inom
psykiatrin och där Region Kalmar län medverkar. Vid sidan av detta
rapporterar psykiatriförvaltningen också in till olika nationella
kvalitetsregister.
I dagsläget är det svårt att mäta och jämföra kvalitén mellan regionerna
avseende vård och behandling av psykiatriska sjukdomar. Det beror dels på
den låga täckningsgraden, dels på att regionerna dokumenterar på olika sätt i
sina respektive journalsystem. Detta har fått till följd att många register är på
väg att läggas ner då täckningsgraden är så låg.
Att kunna mäta kvalité är en högst angelägen fråga och här pågår ett arbete
inom psykiatriförvaltningen dels för att möjliggöra datafångst för de
kvalitetsindikatorer som följer med nationella vård- och insatsprogram, dels
för att förbereda för direktrapportering till psykiatrins kvalitetsregister.
Arbete sker även kopplat till Socialstyrelsen patientregister, PAR. En viktig
fråga framåt är möjligheten att fånga data i regionernas journalsystem. För
att åstadkomma detta behövs gemensamma termer och begrepp för alla
regioner. Region Kalmar län har lyft frågan till SKR.
Psykiatriförvaltningen följer kontinuerligt nationella kliniska riktlinjer, SBUrapporter och aktuell forskning som kan ha bäring på vår verksamhet. Ny
kunskap, tillsammans med utdata från verksamheten, diskuteras
kontinuerligt i förvaltningen och vid behov anpassas och förnyas rutiner och
riktlinjer. Den nationella kunskapsstyrningen är en bärande del för en
kunskapsbaserad, jämlik och jämställd vård. Det är också ett prioriterat
arbete för förvaltningen. Inom ramen för detta pågår ett arbete för att kunna
följa indikatorer som tagits fram för de nationella vård- och
insatsprogrammen.
Det finns i dag en god regional och lokal samverkan med kommunerna –
både via länsgemensam ledning och i den kliniska vardagen. Inriktningen är
att patienter ska uppleva en sömlös vård med samordnade insatser. Viktiga
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delar i detta är bland annat patientkontrakt, vårdplan samt samordnad
individuell plan, SIP.
Personer som bedöms behöva specialistpsykiatrisk vård ska alltid kunna
komma i kontakt med psykiatrins verksamheter.”
Handlingar
1. Interpellation från Jonas Lövgren (M) - Angående kvaliteten inom
psykiatrin, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 114

Ärendenummer RS 2021/548

Svar på interpellation – Rutinmässigt ställa frågor om
våld i nära relation till medarbetare
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har ställt följande interpellation
till personalutskottets ordförande Mattias Adolfsson (S):
”På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. Under förra året
polisanmälde nästan 9000 kvinnor i landet våld i nära relation, men
mörkertalet tros vara stort då mäns våld mot kvinnor fortfarande för många
är ett tabubelagt ämne. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld
krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta
åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga
fler kvinnor ska behöva dö innan samhället agerar.
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, har var fjärde kvinna någon
gång utsatts för våld av nuvarande eller tidigare partner, också män och
personer i samkönade relationer kan drabbas. Den som lever med våld har
ofta svårt att själv ändra sin situation eller be om hjälp. SKR lyfter därför att
chefer kan vara ett viktigt stöd för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa
frågan om våld i nära relation till sina medarbetare, exempelvis i samband
med medarbetarsamtal.
Därför frågar vi:


Kommer Region Kalmar län att ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta
genom att rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relation till
medarbetarna?”

Interpellationssvar
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen:
”Region Kalmar län har ett arbetsgivaransvar oavsett vilken utsatt situation
en medarbetare befinner sig i. Det är av yttersta vikt att skapa en bra relation
mellan chef och medarbetare så att viktiga frågor kan lyftas upp vid
medarbetarsamtal eller vid andra typer av dialoger.
Att båda parter kan ha en dialog och sekretess möjliggör för medarbetare att
få hjälp och stöttning. Region Kalmar län har en standardiserad process för
medarbetarsamtalet. Där förväntas chefen ha en dialog om medarbetarens
mående och fånga upp om medarbetaren ger signaler på stress, psykisk
ohälsa, dålig sömn, våld i nära relation eller missbruk som droger eller
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alkohol. Kost och andra frågor som återhämtning är även ämnen som är
viktiga att lyfta fram vid ett medarbetarsamtal.
I Regionens rehabiliteringsarbete är det inte endast faktiska sjukdomsfall
som kan vara aktuella utan det handlar också om att se tidiga signaler och
förebygga ohälsa hos Regionens medarbetare. Att agera på de tidiga
signalerna är den enskilt viktigaste aktiviteten, att våga ställa frågorna som
behövs i varje enskilt fall. Det gäller inte minst då misstanke om våld i nära
relation föreligger.”
Handlingar
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) Kommer regionen ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta.
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 115

Ärendenummer RS 2021/549

Svar på interpellation - Stöd till kommunernas
vårdhygienarbete
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Gudrun Brunegård (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C):
”Vi är ännu mitt inne i en pandemi, som skördat allt för många offer, både i
antalet avlidna och antalet svårt sjuka, många med symptom som kvarstår
även lång tid efter genomgången sjukdom. Särskild fokus har legat på att
skydda sköra äldre, som genom hög ålder utgjorde riskgrupp i sig, särskilt i
kombination med kroniska sjukdomar. Redan tidigt kunde man konstatera
stora brister i basala hygienrutiner på många äldreboenden och LSSboenden.
När utvärdering görs av hur pandemin hanterats kommer troligen den dåliga
beredskapen, den bristande samstämmigheten och de bristande
hygienrutinerna vara några av de springande punkterna. Enligt rapportering
har personal inte haft kännedom om basala hygienrutiner. Fysiska
förutsättningar har saknats för att kunna begränsa smitta, då lokaler i första
hand planerats för att skapa gemenskap och trivsel, men med mindre fokus
på möjlighet till barriärvård vid behov. Skyddsutrustning har saknats. Till det
kommer bristen på samordning och samsyn.
Region Kalmar läns enhet för vårdhygien har en expertfunktion som
medverkar till att vårdgivare bedriver vård så att antalet vårdrelaterade
infektioner hålls nere. Vårdhygien består av hygienöverläkare och
hygiensjuksköterskor som har ett nära samarbete med Smittskydds- och
Smittspårnings-enheten. Vidare finns det i regionen hygienombud på varje
vårdavdelning. Dessa bildar ett nätverk för att höja kompetensen ute på
enheterna. Hygiensjuksköterskorna gör hygienronder någon gång per år på
varje enhet för att på plats gå igenom hygienreglerna, och på plats se hur det
fungerar.
Motsvarande hygiensjuksköterskor saknas i kommunerna. Det har lett till att
kommunerna utvecklar egna rutiner. I somliga kommuner finns
hygienombud, men vederbörandes grundkompetens är inte alltid
sjuksköterska eller någon annan utbildning inom hälso- och sjukvård, och de
saknar nätverk och naturlig koppling till den expertis som finns på regionens
Vårdhygien. Då kan det vara svårt för dem att få tyngd i att ändra
hygienrutinerna i exempelvis särskilda boende, hemtjänst, LSS etc, något
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som kan få allvarliga konsekvenser för de boende och i nästa led även för
regionens hälso- och sjukvård.
Ett sätt att förbättra hygienrutiner i kommunerna, och därmed förbättra
patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen,
skulle kunna vara att länets kommuner gemensamt anställde en
hygiensjuksköterska. Vederbörande skulle vara kopplad till regionens
Vårdhygien, för att ingå i ett nätverk och på så sätt kontinuerligt bli
uppdaterad när riktlinjer ändras nationellt och regionalt. Denna kommunalt
anställda hygiensjuksköterska skulle i sin tur stå i kontinuerlig kontakt med
hygienombuden i kommunerna. På så sätt skulle den kompetens som finns
hos Vårdhygien och Smittskyddsenheten kunna tas tillvara som resurs och ha
en naturlig kanal ut i kommunerna.
Detta skulle kunna förebygga mycket av den olyckliga smittspridning som
skedde ute i kommunernas verksamheter när pandemin kom och skulle utan
tvekan vara av stort värde även efter pandemin.
Med hänvisning till ovanstående har jag följande frågor:


Hur ser strukturen ut idag för samverkan med länets tolv kommuner i
vårdhygieniska frågor?



Finns i nuläget några planer inom Region Kalmar län för att på ett
strukturerat sätt stödja kommunerna i vårdhygienfrågor?

Interpellationssvar
Christer Jonsson(C) lämnar följande svar på interpellationen:
”Interpellanten ställer följande frågor:
1. Hur ser strukturen ut idag för samverkan med länets tolv kommuner i
vårdhygieniska frågor?
2. Finns i nuläget några planer inom Region Kalmar län för att på ett
strukturerat sätt stödja kommunerna i vårdhygienfrågor?
Svar:
Regionen har under pandemin samverkat med kommunerna i vårdhygieniska
frågor. En sjuksköterska inom regionen har varit avsatt för det och förutom
länsstyrelsens gemensamma möten så har MAS/MAR nätverket varit ett
nätverk där frågorna har hanterats tillsammans. En samverkan som samtliga
partner har uppskattat.
Det har, inom ramen för länsgemensam ledning, tagits ett initiativ för fortsatt
samverkan gällande vårdhygieniska frågor. Kommunerna har som mål att
utse vårdhygiensköterskor eller kontaktperson och en gemensam
samverkansplattform kommer att säkras, regionen tittar på olika möjliga
lösningar just nu. Regionen tittar också på möjligheten att säkra likalydande
vidareutbildning i dessa frågor. Kommunerna och de sjukvårdande
förvaltningarna är helt överens i att vi ska fortsätta den positiva
gemensamma utvecklingen vi har haft i dessa frågor och just nu filar
regionen på de praktiska detaljerna för hur detta kan formas.
Vi i Länsunionen ser med tillförsikt fram emot resultaten av den utveckling
och förstärkning av samverkan som idag pågår.”
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Handlingar
1. Interpellation från Gudrun Brunegård (KD) - Stöd till kommunernas
vårdhygienarbete.
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C).
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§ 116

Ärendenummer RS 2021/559

Svar på interpellation - Går skattemedel till privata
vinster
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation till regionrådet med
ansvar för psykiatrin Johanna Wyckman (L):
”Det finns en stor folklig majoritet som vill att vinstjakten i välfärden
stoppas. Vänsterpartiet har under många år drivit på för att säkra att våra
skattepengar går till det som de är avsedda till och inte till privata vinster
som har skapat förödande effekter i vår gemensamma välfärd.
Genom att starta privata utredningsföretag kan avtal slutas med regioner och
privata vinster plockas ut. Det är pengar som mer än väl behövs till hälsooch sjukvård. Det är skrämmande att privata bolag kan tjäna stora belopp på
neuropsykiatriska utredningar.
Privatisering och vinstjakt riskerar dessutom att driva upp antalet
neuropsykiatriska diagnoser. Denna överdiagnostisering sänker trösklarna
för funktionsnedsättning och går ut över de svårast drabbade.
Ett utredningsföretag som särskilt uppmärksammats är Modigo, som de
senaste åren visat en vinstmarginal på hela 30% samtidigt som personal
vittnat om att det finns målsättningar att registrera nya ADHD-diagnoser
varje månad.
Utvecklingen de senaste åren visar att Region Kalmar län betalat nästan 1,2
miljoner kronor till privata företag för denna typ av utredningar, och Modigo
är det företag som används mest.
Rapporterna om ökad psykisk ohälsa har de senaste året intensifierats med
anledning av pandemin. Vänsterpartiet anser att varje avsatt skattekrona till
den offentliga psykiatrivården måste gå till det som den är avsatt till, inte till
privata vinster.
Därför frågar vi:


Hur säkerställer Region Kalmar län att våra invånares inbetalade
skattepengar inte går till privata vinster utan till nödvändig
psykiatrisk hälso- och sjukvård?



Hur säkerställer Region Kalmar att ingen blir överdiagnoserade med
ADHD-diagnos för att privata utförare har målsättning om just
detta?”
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Interpellationssvar
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen:
”Linda Fleetwood (V) ställer i en interpellation två frågor:
1. Hur säkerställer Region Kalmar län att våra invånares inbetalade
skattepengar inte går till privata vinster utan till nödvändig
psykiatrisk hälso- och sjukvård?
2. Hur säkerställer Region Kalmar att ingen blir överdiagnostiserade
med ADHD-diagnos för att privata utförare har målsättning om just
detta?
Svar:
Först och främst vill jag förtydliga att jag inte delar Linda Fleetwood och
Västerpartiets syn på privata aktörer i vården. Jag är övertygad om att privata
aktörer och valfrihet bidrar till utveckling och innovation och stärker våra
invånare i förhållande till det offentliga när det finns större möjlighet till
konsumentmakt och att kunna välja att annat alternativ när den vård som vi
bedriver inte lever upp till våra invånares förväntningar.
Neuropsykiatrisk utredning utgör ett delmoment i en vårdkedja som inleds
med en bedömning av patientens symptom, därefter går man i vissa fall
vidare med en utredning som kan leda fram till en eventuell diagnos. Den
ligger i sin tur till grund för behandling och andra insatser. På många håll i
landet, så även i Kalmar län, utgör neuropsykiatriska utredningar en
flaskhals i vårdkedjan vilket resulterar i köer. För att få en snabbare
utredning vänder sig en del patienter till privata aktörer, något som har ökat
över tid.
Psykiatriförvaltningen har noterat flera fall med patienter som utretts utan
remiss där det inte funnits någon vårdgivare med ansvar för patientens
fortsatta insatser utifrån utredningsresultatet. Detta har påverkat såväl
patientsäkerhet som kvalitén på vården negativt.
Det Region Kalmar län kan göra för att motverka utvecklingen handlar i
första hand om att åtgärda vakansproblem samt genom andra insatser korta
ner köer för utredning och behandling. Vad gäller det senare så pågår sedan
en tid tillbaka ett arbete inom ramen för en handlingsplan för ökad
tillgänglighet till specialistpsykiatrin.
När det gäller diagnostik eller brister i utredningar är IVO tillsynsmyndighet
även för privata aktörer och psykiatrin har ett ansvar att anmäla vid
misstanke om felaktig eller undermålig utredning.”
Handlingar
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) - Går skattemedel till privata
vinster.
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L).
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§ 117

Ärendenummer RS 2021/560

Svar på interpellation - Kan ökat överintag ske på
vårdutbildningar till bristyrken
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Angelica Katsanidou (S):
”Med nuvarande personalbrist inom sjukvårdsyrkena är det utomordentligt
viktigt att alla kurser till dessa yrken är dimensionerade för att kompensera
för studenter som avbryter sin utbildning. Möjligheten till kraftigt ökad
överintagning bör därför undersökas, för att komma till rätta med den
omfattande bristen på personal. Det är viktigt att regionen verkar i denna
riktning gentemot lärosätena och att möjligheterna till överintagning
undersöks.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan:
Vad gör du för att gentemot lärosätena verka för ett ökat överintag till
sjukvårdsutbildningar till bristyrken, i syfte att fylla tomma
utbildningsplatser orsakade av studenter som av olika skäl avbryter
utbildningen?”
Interpellationssvar
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till ordförande i
personalutskottet Mattias Adolfson (S), som lämnar följande svar:
”Interpellationen handlar om överintag till sjukvårdsutbildningarna för att
fyll tomma utbildningsplatser orsakade av avhopp.
Samverkan med lärosäten om just dimensionering av utbildningar är
identifierat som en strategiskt mycket viktig del i hur Region Kalmar län
möter det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Det sker på flera nivåer.
Nationellt organiseras arbetet genom det relativt nystartade nationella
vårdkompetensrådet och av de regionala kompetensråden. I råden möts
huvudmän, i form av regioner och kommuner, tillsammans med lärosäten.
Uppdraget är att samordna, kartlägga och verka för en utveckling och
säkerställande av rätt utbildning och kapacitet utifrån kompetensbehov.
Region Kalmar län deltar i det regionala kompetensrådet i Sydöstra
Sjukvårdsregionen.
På lokal nivå har Region Kalmar län flera samverkansavtal med
Linneuniversitetet och Linköpings universitet. Här kan nämnas
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Övergripande samverkansavtal kring verksamhetsförlagd utbildning och
Decentraliserad läkarutbildning. Samt Samverkansavtal avseende
sjuksköterskeutbildningen i Västervik och Oskarshamn som funnits i flera år
och nyligen förnyades i ett långsiktigt avtal som gäller från 1 januari 2021.
Det nya avtalet ger, förutom fler studieplatser, en långsiktig planering för
sjuksköterskeutbildningen i norra länet och möjlighet till ökad
genomströmning. Till avtalen är olika former av mötesstruktur kopplat vilket
ger naturliga forum för dialog. Dels möten kring utvecklingsplanering och
organisatorisk struktur kring VFU och handledning för studenterna
tillsammans med programmen på universiteten.
En del i att säkra Regionens framtida behov av sjuksköterskor kan vara att
öka antalet utbildningsplatser. Region Kalmar län menar att eventuell
minskad genomströmning inte enbart kan hanteras med överintag eftersom
VFU-volymerna i tidiga terminer påverkas. Det finns också andra faktorer
som påverkar studenternas genomströmning i en utbildning. Faktorer som
universiteten ständigt arbetar med exempelvis studieförmåga hos studenten.
Dialog med universiteten hur detta ständigt kan förbättras sker i ovan
nämnda forum.
Det sker sedan tidigare ett överintag på sjuksköterskeutbildningen. Ett
exempel är 23 utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen i Västervik,
där det till hösten 2021 är 25 studenter.”
Handlingar
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) - Kan ökat överintag ske på
vårdutbildningar till bristyrken.
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
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§ 118

Ärendenummer RS 2021/561

Svar på interpellation - Hur går det med cykelstrategin
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Petra Gustafsson (SD) har ställt följande interpellation till regionala
utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C):
”Målet med cykelstrategin är att det 2025 ska finnas ett sammanhängande
nät av cykelbanor och cykelsträckningar i vår region. Genom att bygga och
koppla ihop cykelbanor, alternativt göra befintliga vägar i blandtrafik
tillräckligt trafiksäkra, är målet att knyta ihop flera av våra mindre tätorter
som ligger mindre än två mil från varandra. Därmed ökar möjligheten att
arbetspendla med cykel. Med pendlarparkeringar för både bilar och cyklar
längs kollektivtrafiklinjerna blir det lättare att byta till buss, så att man på ett
smidigt och miljövänligt sätt kan komma från en punkt till en annan.
Med anledning av ovanstående undrar jag:


Hur går det med cykelstrategin och hur långt har man kommit?



Kommer man nå målet till 2025?”

Interpellationssvar
Karin Helmersson (C) lämnar följande svar på interpellationen:
”Interpellanten ställer följande frågor:
1. Hur går det med cykelstrategin och hur långt har man kommit?
2. Kommer man nå målet till 2025?
Svar:
Cykelstrategin för Kalmar län antogs 2015. Då hade länets kommuner
kartlagt och prioriterat de behov de såg. Nu är det dags för en uppdatering
och ny strategi. Målsättningen är att under hösten 2021 samla in underlag att
utgå ifrån i ett kommande samrådsunderlag. Samrådsunderlaget beräknas att
gå ut på remiss under 2022.
Målet om att det ska finnas ett sammanhängande nät av cykelbanor och
cykelsträckningar i vår region till 2025 kommer inte att nås. Cykelstrategin
är mycket ambitiös och långsiktig eftersom ett sammanhängande nät ska
uppnås på Öland (Ölandsleden) samt utmed fastlandskusten, RV 25 och RV
40. Det skulle förmodligen innebära att alla medel i den regionala
transportplanen skulle behöva läggas på cykelinfrastruktur. Dessutom
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behöver nya cykelvägar utmed E22, Rv25 och RV 40 att namnges i nationell
transportplan, vilken vi saknar rådighet över.
De betydande kostnadsfördyringar som transportinfrastruktur generellt
drabbats av de sista åren har slagits hårdast mot just cykelinfrastruktur.
Regelförenklingar (och därmed kostnadsminskningar) för byggande av ny
cykelinfrastruktur är under utredning av staten och är att betrakta som en
förutsättning för att vi ska kunna kraftsamla kring cykelstrategin.
En nyckelfråga för att få till ett sammanhängande nät av cykelbanor och
cykelsträckningar enligt cykelstratgin är även att kommunerna prioriterar att
bygga cykelvägar inom tätorter där de saknas. Cykelinfrastruktur inom
tätorter finansieras inte av den regionala transportplanen.”
Handlingar
1. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - Hur går det med
cykelstrategin.
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).vk
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§ 119
Framskjutande av interpellationer
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna 13–17 samt frågorna 1–3
besvaras vid kommande möte den 29 september 2021.
Bakgrund
Efter ajournering mellan klockan 18.50-19.20 för att lösa tekniska problem,
beslutar regionfullmäktige att de återstående interpellationerna nummer 13–
17 samt frågorna nummer 1–3 besvaras vid kommande möte den 29
september 2021.
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§ 120
Anmälningsärenden
Beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till regionfullmäktige:


Protokoll från krisledningsnämnden den 29 mars 2021.



Inkomna granskningsrapporter
o Översiktliga basgranskningar för:


Regionstyrelsen (RS 2021/373)



Regionala utvecklingsnämnden (RS 2021/375)



Folkhögskolestyrelsen (RS 2021/374)



Kollektivtrafiknämnden (RS 2021/377)



Patientnämnden (RS 2021/378)



Beredningen för hälso- och sjukvård (RS 2021/379)



Beredningen för hållbarhet och folkhälsa



Beredningen för invånarfrågor (RS 2021/382)

o Granskning av årsredovisning för Region Kalmar län för 2020
(RS 2021/465).
o Revisionsplan 2021 (RS 2021/363).


Inkomna motioner och medborgarförslag
o Motion från Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) Utökad HPV-vaccination (RS 2021/371).
o Motion från Monica Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj
Holst (M), Eddie Forsman (M), Pär-Gustav Johansson (M)
och Malin Sjölander (M) - En väg in till besöksnäringen i
Kalmar län (RS 2021/410).
o Motion från Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine
Pålsson Ahlgren (KD) - Öppna upp Region Kalmar län för
visselblåsare (RS 2021/414).
o Motion från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo
Karlsson (SD) - Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd
utbildning (RS 2021/556).
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o Motion från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo
Karlsson (SD) - Öka antalet platser på
sjuksköterskeutbildningen (RS 2021/557).
o Medborgarförslag – Inför hjälpmedelsprodukter för
andningsmaskin i högkostnadsskyddet (RS 2021/440).


Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar
o Regionstyrelsen 14 maj 2021
o Regionala utvecklingsnämnden 21 april och 7 maj 2021
o Kollektivtrafiknämnden 22 april 2021
o Beredningen för hälso- och sjukvård 13 april 2021
o Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 29 april 2021
o Beredningen för invånarfrågor 23 april 2021

Comfact Signature Referensnummer:
1129852
67

Protokollsbilaga 1. Omröstningslista § 90 Svar på motion om att Region Kalmar län måste se elflygets
potential
Ledamot
Helena Olsson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Sune Olsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Carl Dahlin (M)
Ola Gustafsson (KD)
Ilko Corkovic (S)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Tomas Trossing (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Sebastian Hallén (L)
Jonas Hellberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Steve Sjögren (S)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Pär-Gustav Johansson (M)
Eva-Kristina Berg (C)
Bo Karlsson (SD)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Kotanen Hallbeck (SD)
Christina Lönnqvist (S)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf-Johanson (S)
Marie Nicholson (M)
Göran Nilsson (L)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Anne Oskarsson (SD)
Per Skogberg (C)
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Ja
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Ja
Ja
Ja
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Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Avstår

Ledamot
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Rickard Bäck (S)
Lena Segerberg (S)
Margreth Johansson (KD)
Malin Sjölander (M)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Bengt Thörnblad (C)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mikael Lång (S)
Henrik Yngvesson (C)
Claus Zaar (SD)
Rebecka Englund (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Roland Åkesson (C)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Nej

Nej

Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
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