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Tid och plats 09:00-19.00, Kronan, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar 
Beslutande 
 

Leif Larsson (C), ordförande 
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande 
Mattias Adolfson (S) 
Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Jonny Bengtsson (S) §§ 121–152 
Ilko Corkovic (S) §§ 121–145 
Pia Edin (S) §§ 121–156 
Jonas Erlandsson (S) 
Erik Fors (S) 
Marie Fransson (S) §§ 121–147 
Yvonne Hagberg (S) 
Jonas Hellberg (S) 
Steve Sjögren (S), ersättare för Anders Henriksson (S) §§ 125–160 
Christina Lönnqvist (S), ersättare för Martina Hessel (S) 
Olle Hjertqvist (S) 
Peter Högberg (S) 
Matilda Wärenfalk (S), ersättare för Gunilla Johansson (S) §§ 121–146 
Angelica Katsanidou (S) 
Zeljka Krajinovic (S) §§ 121–156 
Margaretha Lööf-Johanson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Lejla Radovic (S) §§ 121–133 
Rickard Bäck (S), ersättare för Lejla Radovic (S) §§ 134–160 
Lena Segerberg (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Peter Wretland (S) 
Mattias Wärnsberg (S) §§ 121–145 
Christel Alvarsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Ulrika Lindh (C) 
Bengt Thörnblad (C) 
Kerstin Karlström (C), ersättare för Roland Åkesson (C) 
Christer Jonsson (C) 
Ingegerd Petersson (C) 
Sebastian Hallén (L) 
Göran Nilsson (L) §§ 121–133 
Åke Aldman (L), ersättare för Göran Nilsson (L) §§ 134–149 
Johanna Wyckman (L) 
Åke Bergh (M) 
Åsa Ottosson (M), ersättare Suzanne Gustafson (M) 
Lennart Hellström (M) 
Kaj Holst (M) §§ 121–159 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Monica Ljungdahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Marie Nicholson (M) §§ 121–151 
Malin Sjölander (M) 
Anders Andersson (KD) 
Åke Nilsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) §§ 121–157 
Jimmy Loord (KD) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Margreth Johansson (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD) 
Madeleine Rosenqvist (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Jonny Andersson (V) 
Linda Fleetwood (V) 
Lena Granath (V) 
Leif Svensson (V) 
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 Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Axelsson (SD) 
Michael Erlandsson (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Leif Gustavsson (SD) §§ 121–135, 138–160 
Bo Karlsson (SD) 
Martin Kirchberg (SD) 
Linda Kotanen Hallbeck (SD) 
Tomas Trossing (SD), ersättare för Anne Oskarsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Thoralf Alfsson (-) §§ 121–146 

Övriga deltagande Carl Dahlin (M), regionråd med yttranderätt §§ 121–159 
Bo Jonsson (C), regionens revisorer 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 
 

 Samtliga beslutande, förutom ordförande 
och vice ordförande, deltar på distans. 

 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 121–160  

 
  

Ordförande Leif Larsson (C) 
 

 

Justerare Sebastian Hallén (L) Lena Granath (V)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 121 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan, med ordförandes tillägg. 
Beslutet är enhälligt. 

Förslag 
Ordförande lägger fram följande tillägg till föredragningslistan: 

- Överlämnande av medborgarförslag – Fria busskort till 
gymnasiestuderande. 

- Överlämnande av medborgarförslag – Tätare busstrafik till 
Trekanten. 

--- 
Regionfullmäktige godkänner enhälligt föredragningslistan, med ordförandes 
tillägg. 

3Comfact Signature Referensnummer: 1195751



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-29 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 122 

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Sebastian Hallén (L) och Lena Granath (V) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 123 

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågan får ställas. 

Bakgrund 
Enligt överenskommelse behandlas de inkomna interpellationerna och 
frågorna behandlas i följande ordning: 
Prioriterade interpellationer (en per oppositionsparti, ordningen lottad av 
kansliet): 

a. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) – 
Överums hälsocentral (RS 2021/924). 

b. Interpellation från Claus Zaar (SD) – När ska 
sjuksköterskevakanserna ersättas med fasta medarbetare (RS 
2021/928). 

c. Interpellation från Jimmy Loord (KD) - Vad gör Länsunionen åt 
skillnaderna i cancerscreening (RS 2021/904). 

d. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) - Hur 
säkerställer vi patientsäkerheten för länets invånare som väljer 
nätläkare (RS 2021/922). 

Kvarstående interpellationer från föregående möte: 
e. Interpellation från Bo Karlsson (SD) och Claus Zaar (SD) - Hur ser 

läget ut då det gäller oupptäckt cancer i pandemins kölvatten (RS 
2021/567). 

f. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Pendeltågstrafik 
Kalmar-Växjö (RS 2021/568). 

g. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) - 
Tillämpas Vita jobb-modellen fortfarande i Region Kalmar län (RS 
2021/569). 

Övriga interpellationer och frågor (ordningen lottad av kansliet): 
h. Interpellation från Anders Andersson (KD) – Differentierad 

prissättning i kollektivtrafiken (RS 2021/930). 
i. Interpellation från Margreth Johansson (KD) och Tyra E O Graaf 

(KD) - När får patienter i Region Kalmar tillgång till loggfunktionen 
via 1177 (RS 2021/937). 
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j. Interpellation från Madeleine Rosenqvist (KD) och Maud Ärlebrant 
(KD) - Hur kan Region Kalmar län understödja folkhälsoarbete i 
civilsamhället (RS 2021/932). 

k. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Vad görs för att främja 
användandet av egenvårdsappar (RS 2021/933). 

l. Interpellation från Linda Fleetwood (V) – Nära vård som är rättvis, 
jämställd och jämlik kräver tillgång till naprapat i hela länet (RS 
2021/921). 

m. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 
Karlsson (SD) - Har regionen följt upp minskningen i anmälda 
cancerfall under pandemin (RS 2021/936). 

n. Interpellation från Jonas Lövgren (M) - Ambulansens responstid ökar 
(RS 2021/938). 

o. Interpellation från Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
och Kaj Holst (M) - Vill Länsunionen öppet redovisa vakansläget på 
sjukhusen (RS 2021/931) 

p. Fråga från Bo Karlsson (SD) – Symtomguiden (RS 2021/95 
--- 
Följande interpellationer och frågor från föregående möte förklaras som 
besvarade med det då lämnade skriftliga svaret: 

a. Interpellation från Tyra Graaf (KD) - När får patienter i Region 
Kalmar tillgång till loggfunktionen via 1177 (RS 2021/558). 

b. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Pär-Gustav Johansson 
(M) - Bör ledande tjänstepersoner ta politisk ställning i tjänsten (RS 
2021/565). 

c. Interpellation från Martin Kirchberg (SD) - Regionens folkhögskolor 
ska inte bedriva politisk aktivism (RS 2021/571). 

d. Fråga från Petra Gustafsson (SD) - Hur har det gått med 
strukturfondspengarna (RS 2021/564). 

e. Fråga från Pär-Gustav Johansson (M) - Ny lagstiftning kan leda till 
mackdöd i länet (RS 2021/582). 

f. Fråga från Pär-Gustav Johansson (M) - Vidtas åtgärder utifrån M-
förslag om stöd till besöksnäringen (RS 2021/584). 

 

6Comfact Signature Referensnummer: 1195751



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-09-29 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 124  Ärendenummer RS 2020/1273 

Strategi för kulturella och kreativa näringar 

Beslut 
Regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022. 

Bakgrund 
Av regionplanen följer ett uppdrag att utreda och redovisa en strategi för hur 
länets kulturella kreativa näringar (KKN) kan stöttas och utvecklas. 
Strategin identifierar fem insatsområden: 

• Etablera ett regionalt KKN-nätverk för att koppla ihop kultur-, 
näringslivs- och besöksnäringsfrågor. 

• Utveckla inkubatorfunktioner för KKN-sektorn i samverkan med 
folkhögskolorna och kommunerna. 

• Inkludera KKN i arbetet med att möjliggöra inkubatorfunktioner 
tillgängliga i hela länet. 

• Förstärka finansieringen av Kalmar läns Musikstiftelses verksamhet 
TalentCoach. 

• Skapa möjlighet att delta i europeiska nätverk, samverkansorgan och 
projekt för KKN. 

Strategin för kulturella och kreativa näringar grundar sig i strategier inom 
såväl kultur- som besökssektorn där barnrättsperspektivet är framträdande 
och har beaktats. 
--- 
Regionala utvecklingsnämnden föreslog § 154 den 25 augusti 2021 
regionfullmäktige att anta strategin för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022. 
Regionstyrelsen lämnade § 133 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar Strategi för kulturella och kreativa näringar i 
Kalmar län 2021–2022.” 

Överläggningar 
Karin Helmersson (C), Pär-Gustav Johansson (M), Lena Granath (V), Peter 
Högberg (S) och Ingegerd Petersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska 
besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
--- 
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Karin 
Helmerssons (C) med fleras förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 133 den 8 september 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 154 den 25 

augusti 2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2021. 
4. Strategi för kulturella och kreativa näringar i Kalmar län 2021–2022. 
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§ 125  Ärendenummer RS 2021/789 

Byte av resesystem inom Kalmar länstrafik 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024. 

Bakgrund 
Resesystemet Lynx har under året driftsatts i Region Kalmar län. Samverkan 
om ett nytt biljett- och resesystem startade 2016 mellan Kalmar länstrafik, 
Länstrafiken i Kronoberg, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. Till 
följd av detta beslutade regionfullmäktige i juni 2019 att finansiera ett nytt 
biljett- och resesystem. Vidare beslutade regionfullmäktige om 
tilläggsfinansiering i juni 2020. Värdet på den immateriella tillgången 
uppgick i senaste bokslutet till 28 miljoner kronor. 
I det löpande förbättringsarbetet har Kalmar länstrafik utvärderat hur 
befintlig samverkan möter det framtida behovet i relation till kostnader och 
förmåga att möta framtida anpassningar, för att erbjuda resenärer i Region 
Kalmar moderna, tillgängliga och effektiva lösningar. Som ett led i detta 
arbete har Kalmar länstrafik under våren genomfört en utredning för att 
klarlägga hur Skånetrafikens lösning, som utvecklas i samverkan med 
Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken, möter Region Kalmars krav på en 
framtidsäkrad och effektiv lösning. Den initiala utredningen visade att det 
finns goda incitament att ansluta till Skånetrafikens lösning. Det beslutades 
därför att gå vidare med en mer fördjupad utredning med klargörande av 
förutsättningar för anslutning med konsekvenser för resenärer och möjlighet 
till att återanvända redan gjorda investeringar i främst hårdvara. 
Förslag till beslut baserar sig på resultatet av den fördjupade utredningen. 

Underlag till beslut 

Sammanfattning 
Genom att ansluta till Skånetrafikens lösning går man in i en effektivare 
samverkan med uttalat fokus på fortsatt utveckling av resenärernas digitala 
upplevelse. Det innebär: 

• En inträdesbiljett för 7 miljoner kronor, till ett system med redan 
genomförd omfattande utveckling och där nödvändiga anpassningar i 
systemet ingår. 
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• Cirka 6 miljoner kronor lägre kostnad per år för förvaltning och drift. 

• Lägre löpande kostnader kompenserar anslutnings- och 
anpassningskostnader så att breakeven nås under 2026, vid 
anslutning under första halvåret 2022. 

• Framtida inriktning för utveckling med en hög ambition som ger en 
2,5 gånger högre effekt per investerad krona med motsvarande ökade 
upplevda värde för resenärerna, jämfört med befintlig samverkan i 
Lynx. 

Utredningens primära områden 
En bred utredningen om förutsättningar för anslutning har genomförts av 
Region Skåne i samarbete med KLT. Utredningen lyfter fram följande 
primära områden: 

• Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning. 

• Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital. 

• Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande 
kostnader för förvaltning och drift. 

• Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till 
resenärer. 

• Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av 
efterlevnad av GDPR, OSL och användning av molntjänster. 

• Principer för kostnadsfördelning mellan samverkansparter. 

Skånetrafikens utvecklade lösning och framtida inriktning 
För att underlätta resandet med kollektivtrafik har Skånetrafikens 
samverkansgrupp sedan 2016 bedrivit ett utvecklingsprojekt för att bygga, 
lansera och därefter vidareutveckla ett digitalt ekosystem med hantering av 
biljettförsäljning och den informationshantering som tillhör det digitala 
resandet. Utveckling sker i eget utvecklingscenter, med ett tydligt 
produktägarskap hos Skånetrafiken, som också ansvarar för gemensam 
förvaltning. 
Lösningen har varit i drift sedan 2017 utan driftstörningar och genomgår 
betydande löpande vidareutveckling. Samverkansparterna har från början 
uttryckt en tydlig och hög ambition om att man startat en gemensam 
digitaliseringsresa mot framtiden, vilket återspeglas i redan gjorda 
investeringar i mjukvara och beslutad utvecklingsbudget för 2022 (se nedan.) 
Utvecklingsambitioner och utväxling på investerat kapital 

Utvecklingskostnader, jämförelse 2022 

Skåne BoB - Kalmars andel 4,7 

Skånetrafiken samverkan totalt 46,8 

  

Lynx - Kalmars andel 4,0 

Lynx samverkan totalt 16,0 
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Sammanställningen visar att utvecklingstakten i Skånetrafikens samverkan 
är betydligt högre och där varje investerad krona får en utväxling på 10 
gånger per investerad krona - att jämföra med 4 gånger i Lynxsamverkan. 
Det innebär betydligt mer värde per investerad krona för resenärerna i 
Kalmar län vid anslutning till Skånetrafikens lösning. 

Analys av kostnader för anslutning och anpassning samt löpande kostnader 
för förvaltning och drift 
Utredningen visar följande kostnader för anslutning och anpassning: 

• Ersättning för anslutning och anpassning av Skånetrafikens lösning: 7 
miljoner kronor. 

• Kostnader för anpassningar av Kalmar länstrafiks lösningar samt 
projekt: 7,1 miljoner kronor. 

Kostnader för kvarvarande åtaganden inom Lynxsamverkan kommer 
sannolikt att löpa enligt befintliga avtal fram till 2025 för cirka 10 miljoner 
kronor. 
Analys av kostnaden för förvaltning och drift visar att Skånetrafikens lösning 
innebär cirka 6 miljoner kronor i lägre kostnader per år. 
Sammanställning av ovanstående, inklusive riskpremie för oförutsedda 
kostnader på totalt 3 miljoner kronor, visar att break-even för 
anslutningskostnader, drift och förvaltning uppnås under 2026: 

Finansiell jämförelse Skånelösning vs befintligt LynX utan vidareutveckling 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Skåne BoB inkl 
kvarvarande LynX 

22,6 7,0 5,6 3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 

LynX 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 9,9 10,2 

Differens/netto per år -14,6 1,2 2,8 5,4 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 

Ack. differens/netto -14,6 -13,4 -10,7 -5,2 0,6 6,6 12,9 19,3 25,9 32,8 

Behov av justering av Region Kalmars befintliga erbjudanden till resenärer 
För att skapa förutsättningar för effektiv utveckling och förvaltning så har 
Skånetrafikens lösning utvecklats med målsättningen att begränsa specifika 
egna funktioner för enskild regional kollektivtrafikmyndighet. Systemet 
baseras därför på överenskomna gemensamma principer och affärsregler. 
Detta gör att en förutsättning för beslut om att ansluta innebär justeringar i 
Kalmar länstrafiks erbjudande till resenärer. 
Exempel: 

• Erbjudandet för skolkort behöver justeras så att det blir fritt resande 
00–24 alla skoldagar inom respektive kommun, eftersom klippkort 
inte stöds i Skånetrafikens lösning. 

• Kundkassa stöds inte. Detta beslut togs i Skånetrafikens 
samverkansgrupp, i samband med införande av en ny prismodell. 
Konvertering av tidigare kundkassa sker med värdekoder som en 
övergångslösning. Skånetrafikens lösning erbjuder vissa alternativa 
lösningar på de olika behov som tidigare hanterades med kundkassa. 
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Bland annat finns möjlighet att köpa periodbiljetter i appen och låna 
ut dem. Exempelvis för föräldrar. 

Komplett redovisning av vilka gap som identifierats och den hantering som 
förutsätts för anslutning framgår i bilagda dokument. 
Nuvarande zonstruktur och prismodell i Kalmar stöds i huvudsak efter 
anpassningar i Skånetrafikens lösning. Ny zonstruktur och prismodell för 
Kalmar bör dock utredas och beslutas innan anslutning. 

Region Skånes riskanalys och åtgärdsplan för säkerställande av efterlevnad 
av GDPR, OSL och användning av molntjänster 
Skånetrafiken har under utredningen visat att man bedriver ett systematiskt 
arbete med informations- och IT-säkerhet. Detta skapar förtroende för 
resesystemet såväl som för Skånetrafiken som tjänsteleverantör. 
Beaktat de planerade åtgärder som redovisats i utredningen, för att hantera 
identifierade risker, ses inga juridiska hinder för att Region Kalmar län kan 
ansluta sig till Skånetrafikens lösning. 

Principer för kostnadsfördelning 
Fördelningsnyckeln för kostnader baseras på omsättningen för respektive 
part. Vid beräkning av omsättningen tas hänsyn endast till den del av 
omsättningen som avser den allmänna kollektivtrafiken. 
Med omsättning avses summan av biljettintäkter och regionbidrag. Nyckeln 
uppdateras årligen och skall baseras på de två närmast föregående åren. 
För 2022 beräknas den preliminärt att uppgå till 9,9 procent för Kalmar 
länstrafik. 
--- 
Kollektivtrafiknämnden föreslog § 85 den 26 augusti 2021 regionfullmäktige 
att besluta att lämna befintligt resesystem (Lynx) och ansluta till det 
resesystem som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge 
Länstrafik och Östgötatrafiken. Värdet av den immateriella tillgången skrivs 
ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt arbetas 
in i Regionplan 2022–2024. 
Regionstyrelsen lämnade § 158 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige beslutar att under första halvåret 2022 lämna befintligt 
resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i 
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken. 
Värdet i regionens balansräkning avseende den immateriella tillgången 
skrivs ned i bokslutet år 2021 och de ekonomiska konsekvenserna i övrigt 
arbetas in i kommande Regionplan 2022–2024.” 

Överläggningar 
Peter Wretlund (S), Lena Granath (V), Malin Sjölander (M) och Anders 
Andersson (KD) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Peter 
Wretlunds (S) med fleras förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 158 den 8 september 2021. 
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 85 den 26 augusti 

2021. 
3. Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2021. 
4. Rapport – Utredning om samverkan (utan bilagor). 
5. GAP-analys – Diskussionsunderlag med möteskommentarer och 

beslutade åtgärder. 
6. Presentation – Skånetrafikens samverkan säljsystem. 
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§ 126  Ärendenummer RS 2021/578 

Initiativ från Beredningen för invånarfrågor om 
medborgardialog 

Beslut 
Regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet från beredningen för 
invånarfrågor om medborgardialoger. 
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska vara en del i översynen av den politiska organisationen och kommande 
nämnders och beredningars uppdrag inför nästa mandatperiod. 

Bakgrund 
Beredningen för invånarfrågor lämnade § 19 den 16 juni 2021 ett initiativ till 
regionfullmäktige om att regionens beredningar varje år ska genomföra 
medborgardialoger utifrån de övergripande målsättningarna i regionplanen.  
Resultatet av dialogerna ska presenteras av respektive beredning i en årlig 
rapport till regionfullmäktige i november. 
Som anges i förslaget är möjligheten för invånarna att vara delaktiga i 
utvecklingen av Region Kalmar läns verksamheter en av regionens 
övergripande målsättningar. Regionen har till exempel ett utvecklat arbete 
inom medborgar-, patient- och närståendemedverkan i vården. 
Initiativet från Beredningen för invånarfrågor är ett positivt steg för att 
utveckla regionens arbete med invånarmedverkan. Inför ett genomförande av 
initiativet behöver en struktur tas fram som förtydligar syften, metoder och 
upplägg för medborgardialogen. Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för 
ett brett spektrum av metoder och arbetssätt för att åstadkomma 
medborgarinflytande, alla med olika möjligheter och utmaningar. 
Det behöver klargöras syfte och roll för medborgardialogen i förhållande till 
regionens ordinarie politiska organisation och verksamhetsår. Utifrån detta 
behöver även förtydligas hur dialogerna ska genomföras, hur beredningarnas 
arbete ska se ut och vilket stöd som krävs för detta. Detsamma gäller om de 
frågor som kan bli aktuella ska vara begränsade till beredningarnas 
ansvarsområden. Slutligen behöver det även tydliggöras hur resultatet från 
rapporterna ska tas om hand. 
Utifrån detta föreslås att regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet och 
ger regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska fungera som en del i översynen av den politiska organisationen inför 
nästa mandatperiod. En avstämning görs vid regionstyrelsen i juni 2022. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 159 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige ställer sig bakom initiativet från beredningen för 
invånarfrågor om medborgardialoger. 
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till upplägg för hur 
medborgardialoger kan genomföras enligt förslagets intentioner. Uppdraget 
ska vara en del i översynen av den politiska organisationen och kommande 
nämnders och beredningars uppdrag inför nästa mandatperiod.” 

Överläggningar 
1. Jonas Hellberg (S) och Madeleine Rosenqvist (KD) föreslår att 

regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Bo Karlsson (SD) föreslår att regionfullmäktige ska göra följande 

tillägg till regionstyrelsens förslag: 
”att i regiondirektörens uppdrag att ta fram upplägg för 
medborgardialoger ingår att nå ut direkt till enskilda medborgare, 
utöver och utanför de organisationer som brukar inbjudas 
att i de återrapporteringar som årligen görs av respektive beredning, 
ingår fortlöpande redovisning av hur berörda verksamheter agerat 
sedan föregående medborgardialoger.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar enligt Jonas Hellbergs 
(S) och Madeleine Rosenqvists (KD) förslag, och finner att så är fallet. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige bifaller eller avslår Bo 
Karlssons (SD) tilläggsförslag, och finner att det avslås. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 159 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2021. 
3. Protokollsutdrag från beredningen för invånarfrågor § 19 den 16 juni 

2021. 
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§ 127  Ärendenummer RS 2021/402 

Redovisning av partistöd 2020 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2020. 

Bakgrund 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd anges i 
kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. I Region Kalmar län gäller 
därutöver Regler för kommunalt partistöd m.m. Det lokala partistödet i 
Region Kalmar län utgår till partier som är representerade i 
regionfullmäktige, enligt vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket i 
kommunallagen. Partistödets syfte är att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 
Partistödet består dels av ett grundstöd på 150 procent av riksdagens 
månadsarvode per parti och år samt ett mandatstöd på 190 procent av 
riksdagens månadsarvode per mandat och år. 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till 
regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Av redovisningen bör bland annat framgå 
i vilken mån överföringar har gjorts till delar av den egna partiorganisationen 
utanför länet samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2020. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven. 
Redovisningar av ungdomspolitiskt verksamhetsstöd för 2020 delges för 
kännedom. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 157 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2020.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 157 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2021. 
3. Redovisning av partistöd samt ungdomspolitiskt verksamhetsstöd 

2020 för: 
a. Centerpartiet 
b. Kristdemokraterna 
c. Liberalerna 
d. Moderaterna 
e. Socialdemokraterna 
f. Sverigedemokraterna 
g. Vänsterpartiet 
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§ 128  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Regionfullmäktige fastställer följande mötesdatum för 2022: 3 mars, 28 
april, 2 juni. 29 september, 17 oktober och 23–24 november. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum, 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2022 för regionfullmäktige är följande: 

• 3 mars 

• 28 april 

• 2 juni 

• 29 september 

• 17 oktober 

• 23–24 november 
--- 
Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att regionfullmäktige fastställer 
mötesdatum enligt förslaget. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium den 22 

september 2021. 
2. Sammanträdesplan 2022 för Region Kalmar län. 
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§ 129  Ärendenummer RS 2021/901 

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Jeanette Lindh (KD) från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning. 

Bakgrund 
Jeanette Lindh (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 
Föreslås att regionfullmäktige entledigar Jeanette Lindh (KD) från uppdraget 
och överlämnar beslutat till Länsstyrelsen Kalmar län för ny 
sammanräkning. 

Handling 
Avsägelse från Jeanette Lindh (KD). 
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§ 130  Ärendenummer RS 2021/802 

Avsägelse från uppdrag i Göta hovrätt 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Sara Malek (S) från uppdraget som 
nämndeman vid Göta hovrätt. Olle Andersson (S) utses till ny nämndeman. 
Uppdraget gäller för perioden 29 september 2021 – 31 december 2023.  

Bakgrund 
Sara Malek (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Göta hovrätt. 
Valberedningen föreslog § 17 den 29 september 2021 regionfullmäktige att 
entlediga Sara Malek (S) från uppdraget och utser Olle Andersson (S) till ny 
nämndeman. Uppdraget gäller för perioden 29 september 2021 – 31 
december 2023. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 17 den 29 september 2021. 
2. Avsägelse från Sara Malek (S). 
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§ 131  Ärendenummer RS 2021/80 

Svar på motion om investeringar i fastigheter 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om investeringar i fastigheter med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår i en motion att 
regionstyrelsen ska inrätta ett politiskt organ för ärenden gällande fastigheter 
och investeringar. 

Yttrande 
Revisorerna lät under år 2020 granska investeringsprocessen i Region 
Kalmar län. Revisionsfrågan bestod i om Region Kalmar län har en 
ändamålsenlig investeringsprocess, som kännetecknas av god ekonomisk 
hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling. Den sammanfattande 
bedömningen var att Region Kalmar län hade en investeringsprocess som 
inte var helt ändamålsenlig, utan krävde ett fortsatt utvecklingsarbete. Med 
granskningen som grund bedömde dock revisorerna att den struktur som 
utvecklats för investeringsprocessen ger en god ändamålsenlighet i 
beredningsprocessen inför beslut i regionplanen, med goda förutsättningar 
för en regiongemensam sammanhållen process. Revisorernas granskning 
genomfördes parallellt med det sedan tidigare uppstartade arbetet med 
framtagande av riktlinjen för investeringar i Region Kalmar län. I den 
uppdaterade riktlinjen, som beslutades av regionfullmäktige i mars 2021, 
ingår samtliga investeringar. Med riktlinjen som grund har hela processen 
stärkts och ansvar och roller har tydliggjorts. 
I Riktlinje för investeringar och i svaret på granskningsrapporten klargörs 
bland annat att lokalstrategiplaner för länets tre sjukhus kommer att 
underställas politiska beslut, samt att plan- och budgetberedningen årligen 
hanterar investeringsfrågorna i ett längre perspektiv. Även uppföljningen har 
stärkts i och med att en projektberättelse redovisas i styrelsen i samband med 
årsbokslut och delårsbokslut. Sammantaget innebär detta att det politiska 
organ som föreslås finns i befintlig struktur för investeringsprocessen. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 150 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige att besvarar motionen om investeringar i fastigheter med 
redovisat yttrande.” 
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Överläggningar 
1. Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta 

enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår att 

regionfullmäktige ska göra följande ändring i regionstyrelsens förslag 
till yttrande: 
”Sammantaget innebär detta att det politiska organ som föreslås 
delvis finns i befintlig struktur för investeringsprocessen. Samtidigt 
bör frågan på nytt prövas vid beslut om ny politisk organisation för 
nästa mandatperiod.” 

3. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar enligt Angelica 
Katsanidous (S) förslag att besvara motionen eller Martin Kirchbergs (SD) 
förslag att bifalla motionen. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt 
Angelica Katsanidous (S) förslag. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Angelica 
Katsanidous (S) förslag till yttrande eller Malin Sjölanders (M) och Jimmy 
Loords (KD) förslag till yttrande. Han finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt Angelica Katsanidous (S) förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 150 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2021. 
3. Motion – Investeringar i fastigheter. 
4. Riktlinje för investeringar. 
5. Yttrande över revisorernas granskning av Region Kalmar läns 

investeringsprocess. 
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§ 132  Ärendenummer RS 2021/179 

Svar på motion om ökat stöd till anhörigvårdare 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om ökat stöd till anhörigvårdare med 
redovisat yttrande. 

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

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD), Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) och Arne Sjöberg (KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om 
ledighet vid anhörigstöd. I motionen föreslår de att: 

• Regionen skapar en samlad bild av kollektivavtalsreglerade 
begränsningar av och lösningar på anhöriga anställdas möjligheter att 
med bibehållen anställning ge stöd åt närstående i behov av vård och 
omsorg. 

• Regionen utvecklar en generell och generös policy för anställda 
avseende anhörigstöd. 

• Regionen kommunicerar denna policy till anställda och i egenskap av 
vårdgivare uppmuntrar kommuner och näringsliv att utveckla 
motsvarande förhållningssätt. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedriver idag ett aktivt arbete med anhörigvårdare genom 
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka), och är på så sätt en aktiv 
part för att lyfta och öka kunskapen om anhörigvårdares situation och 
förbättra deras förutsättningar. 
I motionen lämnas tre förslag till hur stödet för anhörigvårdare kan 
utvecklas. Dessa handlar dels om en översyn av begränsningar och lösningar 
för att underlätta anställda anhörigvårdares situation samt dels om att 
utveckla en policy för dessa och arbeta för att sprida denna bland anställda, 
kommuner och näringsliv i länet. 
Det finns inget uttalat stöd i kollektivavtal för ledighet för just anhörigvård, 
däremot är Region Kalmar läns inriktning inom ramen för ett hållbart 
arbetsliv att ha en generös hållning och förståelse för behovet av ledighet för 
stöd till anhöriga. Ett hållbart arbetsliv innebär att det ska vara tillgängligt 
för alla i olika faser i livet, och att finnas till för sina anhöriga är en faktor 
som självklart är en viktig del av livet. Ett hållbart arbetsliv handlar även om 
att arbetsgivaren alltid ska se hela medarbetaren, och en pressad privat 
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situation kan påverka arbetsförmågan och välmåendet för den enskilde. 
Regionen vill därför vara en arbetsgivare där det är möjligt att i den 
befintliga anställningen få möjlighet till anpassning av arbetstiden under 
perioder när det finns behov att finnas till för anhöriga. Detta är, och ska 
vara, en integrerad del av regionens arbete med ett hållbart arbetsliv och hela 
medarbetarens situation, och bedömningen är därför att det inte behöver 
brytas ut i någon enskild policy för specifikt anhörigvårdare. 
Den som har omvårdnad om eller stöder en närstående kan ha stort behov av 
individuellt stöd och anpassning, och det innebär att dialogen på 
arbetsplatsen har mycket stor betydelse, mellan både chef och 
arbetskamrater. Det kan till exempel handla om att vara tillmötesgående i 
schemaläggning, ha förståelse för frånvaro med kort varsel och att vara 
samtalsstöd till den som vårdar närstående. 
Region Kalmar län har idag ett arbete med att förbättra förutsättningarna och 
öka medvetenheten inom organisationen genom att lyfta det bland annat i 
arbetsmiljöutbildningar för chefer, för att det ska vara en fråga som lyfts i 
medarbetarsamtal och för lyhördhet för medarbetares privata situation. 
Regionen har även ett aktivt arbete med att lyfta frågor om anhörigvårdare 
utanför organisationen genom Nka. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 151 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om ökat stöd till anhörigvårdare med 
redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Malin Sjölander 

(M), Bo Karlsson (SD) och Madeleine Rosenqvist (KD) föreslår att 
regionfullmäktige ska bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) förslag eller Jimmy Loords (KD) med fleras förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (S) förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Jimmy Loords (KD) med fleras förslag röstar 

nej. 
Regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag med 
resultatet 40 ja och 27 nej. Hur var och en röstade redovisas i 
protokollsbilaga 1. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 151 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2021. 
3. Motion – Ökat stöd till anhörigvårdare, ställd av Jimmy Loord (KD), 

Madeleine Rosenqvist (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och 
Arne Sjöberg (KD). 
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§ 133  Ärendenummer RS 2021/296 

Svar på motion om svenskkunskaper inom sjukvården 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motionen om svenskkunskaper inom sjukvården. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD, SD och Thoralf Alfsson (-) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för respektive egna förslag. 

Bakgrund 
Michael Erlandsson (SD) har lämnat en motion med förslag om att Region 
Kalmar län ska kartlägga svenskkunskaper, såväl som andra språkkunskaper, 
hos personalen inom sjukvården och analysera om det finns behov att stärka 
dessa. I motionen föreslås också att Region Kalmar län ska utreda 
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper inom sjukvården, inklusive 
möjligheten till testning av sådana kunskaper vid anställning. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län har flertalet medarbetare med annan språkbakgrund än 
svenska och erbjuder därför utbildning i Svenska i vården på Vimmerby 
Folkhögskola och på Högalids Folkhögskola. 
I Region Kalmar län erbjuds språkpraktik i viss omfattning för de som 
behöver utveckla språket, oftast i kombination med studier i Svenska i 
vården. Det förekommer även kombinationer av visstidsanställningar och 
studier i Svenska i vården. 
Någon kartläggning av språkkunskaper genomförs inte då det står i strid med 
diskrimineringslag (2008:567, 1 kap, 4 §, under rubriken indirekt 
diskriminering). 
Region Kalmar län använder kompetensbaserad rekrytering i 
rekryteringsprocessen, som har fokus på de kompetenser som krävs i tjänsten 
och/eller organisationen, idag och/eller i framtiden. Kompetenser består av 
kombinationer av kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga 
egenskaper. Goda kunskaper i svenska språket kan utgöra en sådan 
kompetens som finns i kravprofilen. 
Utifrån diskrimineringslag (2008:567) så finns ingen möjlighet att inför 
anställning införa regelmässiga språktester eller generella språkkrav. 
Diskrimineringslag (2008:567, 1 kap, 4 §, under rubriken indirekt 
diskriminering) skriver i dess formuleringar kring rekryteringar att 
kunskaper i svenska bör formuleras med försiktighet. Det bör preciseras om 
kravet gäller att tala eller skriva på svenska och för vilka arbetsuppgifter som 
kunskapen i svenska är nödvändig. 
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I vissa yrken kan det finnas sakliga skäl att ställa ett krav på goda kunskaper 
i svenska i tal och skrift, men det behöver motiveras. I de reglerade 
legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården finns ett sådant krav för att få 
legitimation. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 152 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om svenskkunskaper inom sjukvården.” 

Överläggningar 
1. Bengt Thörnblad (C), Mattias Adolfson (S), Malin Anell (S), Lena 

Granath (V) och Margaretha Lööf-Johanson (S) föreslår att 
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 

2. Anders Andersson (KD), Lennart Hellström (M), Chatrine Pålsson 
Ahlgren (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att regionfullmäktige 
ska besvara motionen med redovisat yttrande, med följande tillägg: 
”Ur ett patientperspektiv är språkförståelse ofta en avgörande faktor 
för att skapa trygghet i kontakten med sjukvården. Det är också en 
fråga om patientsäkerhet att vårdpersonalen förstår patientens 
berättelse. På alla sätt som idag är möjligt utifrån lagar och regler bör 
regionen verka för att patienterna alltid möter medarbetare som kan 
kommunicera på svenska i tal och skrift.” 

3. Michael Erlandsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) föreslår att 
regionfullmäktige ska bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar i tur och ordning enligt vilket förslag regionfullmäktige 
beslutar. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Thörnblads 
(C) med fleras förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

1. Ordförande finner att Bengt Thörnblads (C) med fleras förslag är 
huvudförslag. Han frågar om regionfullmäktige beslutar att Anders 
Anderssons (KD) med fleras förslag eller Michael Erlandssons (SD) 
och Martin Kirchbergs (SD) förslag ska vara motförslag. Han finner 
att Anders Anderssons (KD) med fleras förslag blir motförslag. 

2. Omröstningen genomförs mellan Bengt Thörnblads (C) med fleras 
förslag och Anders Anderssons (KD) med fleras förslag enligt 
följande: 
- Ledamot som röstar för Bengt Thörnblads (C) med fleras förslag 

röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Anders Anderssons (KD) med fleras 

förslag röstar nej. 
Regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Thörnblads (C) med fleras 
förslag med resultatet 40 ja och 27 nej. Hur var och en röstar 
redovisas i protokollsbilaga 2. 
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Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD, SD och Thoralf Alfsson (-) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina respektive egna förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 152 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2021. 
3. Yttrande över motion om krav på svenskkunskaper inom sjukvården. 
4. Motion – Krav på svenskkunskaper inom sjukvården. 
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§ 134  Ärendenummer RS 2021/371 

Svar på motion om utökad HPV-vaccination 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion angående utökad vaccination med 
redovisat yttrande och pågående arbete i samverkan inom den Sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

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 
angående utökad vaccination att regionfullmäktige beslutar att under 2021–
2022 planera för och införa gratis utökad HPV-vaccination till pojkar i fler 
ålderskategorier samt att regionfullmäktige beslutar att under 2021–2022 
planera för och införa gratis utökad HPV-vaccination till kvinnor upp till 30 
år som inte har några cellförändringar när de gör sin cellprovskontroll. 

Yttrande 
Humant Papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda 
infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor 
drabbas. HPV orsakar ett flertal cancerformer och varje år får omkring 800 
kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV. 
Över 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 550 kvinnor 
utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 kvinnor dör i denna sjukdom. 
Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus. 
Sedan 15 år finns effektiva förebyggande vacciner och vaccinationsprogram 
har införts i ett 90-tal länder. HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de 
HPV-typer vaccinerna innehåller, om man inte blivit smittad med dessa 
typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig 
infektion eller redan etablerad cellförändring. Vaccination mot HPV ingår i 
skolvaccinationsprogrammet för barn. Flickor har erbjudits vaccin sedan 
2010 och sedan hösten 2020 erbjuds även pojkar kostnadsfri vaccination i 
skolan. 
Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i 
Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även 
förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar har minskat 
signifikant i vaccinerade åldersgrupper. Och tack vare det organiserade 
gynekologiska screeningprogrammet drabbas i dag färre kvinnor av 
cervixcancer eftersom förstadier och tidiga botbara stadier till sjukdomen 
kan upptäckas och behandlas i tid. Både Världshälsoorganisationen (WHO) 

29Comfact Signature Referensnummer: 1195751



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-29 

 
 

 

 

och EU uppmanar världens länder att utrota sjukdomen med vaccination och 
screening. 
Flera insatser är tänkbara för att skynda på utrotning av HPV-relaterad 
sjukdom. Risken för HPV-infektion är störst bland unga och 
smittspridningen är låg hos personer över 30 år. I dagsläget är unga kvinnor, 
22–26 år, som inte omfattades av vaccinationsprogrammet som barn, den 
grupp som i Sverige i dag har högst risk för att få HPV-infektion. En 
utrotning skulle därför kunna ske snabbare genom att erbjuda ett 
vaccinationstillfälle för just den målgruppen. Kvinnor som både är negativa 
för HPV och som får vaccin har en låg risk att utveckla livmoderhalscancer. 
Det innebär att intervallen i screeningprogrammet kan komma att kunna 
glesas ut för dessa kvinnor. 
Vaccinet förväntas ha effekt på cancerbördan även hos män, och då särskilt 
män som har sex med män, en grupp med stor börda av HPV-relaterad 
sjukdom. Så kallad catch-up vaccination kan vara en ytterligare möjlighet, 
vilket bör belysas och utredas vidare i fortsatt arbete. 
Ett forskningsprojekt pågår, ansvarig studiekommitté är Nationell 
arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx), utsedd av 
Regionala cancercentrum i samverkan. I forskningsstudien finns möjlighet 
att få tillgång till vaccin till nationellt upphandlat pris, på samma sätt som i 
skolvaccinationsprogrammet. 
Mot ovanstående bakgrund beslutade Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen beslutade den 3 juni 2021 att Sydöstra sjukvårdsregionen 
ställer sig bakom att utrota cervixcancer och därmed aktivt driva ett 
sjukvårdsregionalt arbete samt delta i det nationella arbete som pågår genom 
att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på implementering av ett 
vaccinationsprogram i Sydöstra sjukvårdsregionen. Återrapportering sker vid 
samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträde den 1 
oktober 2021. De insatser som bedöms lämpliga kommer därefter att arbetas 
in i Region Kalmar läns regionplan. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 153 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motion angående utökad vaccination med 
hänvisning till redovisat yttrande och pågående arbete i samverkan inom den 
Sydöstra sjukvårdsregionen.” 

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

regionstyrelsens förslag. 
2. Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) föreslår att 

regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons 
(C) förslag eller Malin Sjölanders (M) och Jonas Lövgrens (M) förslag. Han 
finner att regionfullmäktige beslutar enligt Christer Jonssons (C) förslag. 
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Reservationer 
Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 153 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
3. Motion - Utökad HPV-vaccination, ställd av Malin Sjölander (M) 

och Jonas Lövgren (M). 
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§ 135  Ärendenummer RS 2021/414 

Svar på motion om visselblåsarfunktion inom Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige bifaller motionen om visselblåsarfunktion i Region 
Kalmar län. 

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har 
lämnat in en motion med förslag att Region Kalmar län ska förbereda för att 
införa en visselblåsarfunktion. 

Yttrande 
I Sverige har vi en lag som skyddar arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden). Lagen gäller inom såväl offentlig som privat sektor och 
omfattar även inhyrd personal. Med allvarliga missförhållanden ska avses 
brott som kan leda till fängelse eller andra jämförbara missförhållanden. 
Meddelarfriheten ger offentligt anställda en grundlagsskyddad rätt att (som 
huvudregel) utan konsekvenser lämna vilken information och uppgifter som 
helst till media för offentliggörande. Visselblåsardirektivet som EU:s 
ministerråd antog i oktober 2019 ska göra det lättare för individer att 
rapportera om överträdelser av EU-rätt. Medlemsstaterna har två år på sig att 
införliva visselblåsardirektivet i nationell rätt och i Sverige finns lagförslag 
att träda ikraft 17 december 2021. 
Vad visselblåsare kan rapportera om är olagliga verksamheter och 
överträdelser av EU-rätt. Direktivet omfattar vissa rättsområden, såsom 
offentlig upphandling, finansiella tjänster och produktsäkerhet. 
Rapporteringen kan också gälla skattebrott, pengatvätt och överträdelse av 
dataskyddsregler och konkurrensregler. Detta ska jämföras med den 
grundlagsskyddade meddelarfriheten som alla offentliganställda har som ger 
en fri och bred möjlighet att som anonym rapportera om alla frågor rörande 
Region Kalmar läns verksamheter. 
Region Kalmar län kommer under hösten/vintern 2021/2022 bevaka ny 
lagstiftning och utarbeta hur rutin ska se ut för att säkerställa efterlevnad av 
nya visselblåsarlagen och därmed uppfylla motionens intentioner om att 
förbereda för att införa en visselblåsarfunktion. Region Kalmar län arbetar 
efter värdeorden Öppet, Kunnigt och Engagerat och betonar vikten av ett 
öppet klimat som bejakar möjligheten för medarbetare rapportera 
oegentligheter. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen bifalls. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 154 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige bifaller motionen om visselblåsarfunktion i Region 
Kalmar län.” 

Överläggningar 
Mattias Adolfson (S), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) 
föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Mattias 
Adolfsons (S) med fleras förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 154 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2021. 
3. Motion – Öppna upp Region Kalmar län för visselblåsare från Carl 

Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). 
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§ 136  Ärendenummer RS 2021/410 

Svar på motion om en väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen En väg in till besöksnäringen i Kalmar 
län med redovisat yttrande. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Monica Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj Holst (M), Eddie Forsman (M), 
Pär-Gustav Johansson (M), Malin Sjölander (M) föreslår i en motion att 
regionen utvecklar ett slags En väg in-lösning, i sajt- och/eller appform, som 
samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan 
marknadsföras via regionens egna kanaler. De förslår också att regionen 
skyndsamt utvecklar en tillfällig landningssajt eller app dit länets kommuner 
kan koppla information om besöksnäringen och som kan marknadsföras på 
samma sätt. 

Yttrande 
Såsom framkommer i motionen har Region Kalmar län idag ansvar för 
internationell marknadsföring av länets besöksnäring. När det gäller 
internationell marknadsföring koncentreras marknadsföringen kring olika 
teman och de fem destinationerna; Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland 
och Kalmar som var och en också går in med en högre insats i projektet, 
samt att tillsammans med Region Jönköping och Region Kronoberg 
samarbeta kring varumärket Småland. 
Utöver de särskilda insatser för nationell marknadsföring till kommunerna 
som har genomförts med anledning av pandemin togs inför sommaren 2021 
samlad information fram för att tydliggöra och kommunicera till besökare 
hur länet besöks på ett Coronasäkert sätt. Detta gjordes även inför sommaren 
2020. Syftet är att marknadsföra och synliggöra länet som besöksmål men 
också bidra till att våra besökare förhåller sig till Folkhälsomyndighetens 
samt eventuella lokala rekommendationer. 
Övrig marknadsföring av länet sker genom befintliga kanaler som 
marknadsför Småland och Öland (www.visitsmaland.se, www.oland.se). 
Småland marknadsförs av Region Kalmar län i samverkan med Region 
Kronoberg och Region Jönköping. Arbete pågår med att ta fram en ny 
besöksnäringsstrategi som kommer att ligga till grund för framtida inriktning 
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med det regionala arbetet med besöksnäringen. Utöver det kan Region 
Kalmar län på den ordinarie hemsidan www.regionkalmar.se samt på 
hemsidan www.flyttahit.nu länka till hemsidor för länets kommuner och 
destinationer för att samla besöksmarknadsföringen. 
Den samlade bedömningen är därför att även fortsatt överlåta till 
kommunerna och destinationerna i länet att ansvara för nationell 
marknadsföring och att Region Kalmar län på den ordinarie hemsidan länkar 
till kommunernas och destinationernas hemsidor. 
--- 
Regionala utvecklingsnämnden föreslog § 155 den 25 augusti 2021 
regionfullmäktige att besvara motionen med redovisat yttrande. 
Regionstyrelsen lämnade § 155 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen En väg in till besöksnäringen i 
Kalmar län med redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Karin Helmersson (C), Angelica Katsanidou (S) och Ilko Corkovic 

(S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens 
förslag. 

2. Pär-Gustav Johansson (M), Åke Bergh (M), Monica Ljungdahl (M), 
Kaj Holst (M), Petra Gustafsson (SD), Jimmy Loord (KD) och Malin 
Sjölander (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
(C) med fleras förslag eller Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. 
Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) med 
fleras förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

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

- Ledamot som röstar för Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras 
förslag röstar nej. 

Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) med fleras förslag 
med resultatet 40 ja och 26 nej. Hur var och röstade redovisas i 
protokollsbilaga 3. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 155 den 8 september 2021. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 192 den 31 

augusti 2021. 
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3. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2021. 
4. Motion - En väg in till besöksnäringen i Kalmar län ställd av Monica 

Ljungdahl (M), Åke Bergh (M), Kaj Holst (M), Eddie Forsman (M), 
Pär-Gustav Johansson (M) och Malin Sjölander (M). 
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§ 137  Ärendenummer RS 2020/1286 

Svar på motion om personlig tjänst 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om personlig tjänst med redovisat 
yttrande. 

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

Bakgrund 
Carl Dahlin (M), Kaj Holst (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har i en 
motion föreslagit att Region Kalmar län ska revidera tjänsteformen personlig 
tjänst, så att arbetsgivaren inte avbryter den aktiva rehabiliteringen när 
tjänsten påbörjas samt att tjänsten ska prövas med regelbunden intervall med 
målet att medarbetare under 55 år ska kunna återgå till sin ordinarie tjänst. 
Regionfullmäktige återremitterade motionen den 15 april 2021, med 
motiveringen att förslaget främst gäller medarbetare upp till 55 års ålder, 
medan svaret främst gällde de över 55 år. 

Yttrande 
Personlig tjänst är en särskilt inrättad tjänst som anpassas efter individens 
förmåga att utföra arbetsuppgifter och kan erbjudas medarbetare som efter 
uttömmande rehabiliteringsinsatser varken kan återgå till sin ordinarie tjänst 
eller bedöms kunna få ett annat arbete på arbetsmarknaden. 
Personlig tjänst riktar sig i första hand till medarbetare över 55 år, eftersom 
bakgrunden ofta är arbetsoförmågor som uppkommit med stigande ålder. I 
de fall medarbetaren är yngre än 55 år är det synnerliga skäl som gör att en 
återgång till ordinarie arbete inte är möjligt. Det kan till exempel vara svåra 
kroniska sjukdomar eller andra tillstånd som gör att möjligheten till ett mer 
anpassat arbete är det bästa för medarbetaren och en möjlighet till fortsatt 
förvärvsarbete. 
Personlig tjänst innebär dock inte att anställningen i grunden förändras, utan 
är att betrakta som en finansieringsform. Medarbetaren är fortfarande 
tillsvidareanställd och arbetsgivaren har fortsatt ansvar för arbetsmiljö och 
rehabilitering. Det innebär att verktyg som medarbetarsamtal och 
utvecklingsplaner finns för att följa utvecklingen av tillstånd och 
arbetsförmåga. För den medarbetare vars tillstånd förändras ska en 
utveckling av arbetsuppgifter vara en självklarhet. 
Medarbetare som erbjuds en personlig tjänst har ofta kämpat hårt och länge 
för att komma tillbaka till ordinarie arbete, och arbetsgivaren har sökt efter 
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lösningar i ordinarie tjänsteutrymme samt uttömt möjligheterna till 
omplacering i andra delar av organisationen. I den situationen är det också 
viktigt att medarbetaren kan känna trygghet i att den personliga tjänsten inte 
är tidsbegränsad och kommer att omprövas, utan är en möjlighet att få en 
omstart och ta avstamp för utveckling i den nya tjänsten utifrån rådande 
möjligheter. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 156 den 8 september 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar återremitterad motion om personlig tjänst med 
redovisat yttrande.” 

Överläggningar 
1. Mattias Adolfson (S), Christer Jonsson (C) och Yvonne Hagberg (S) 

föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens 
förslag. 

2. Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Monica Ljungdahl (M) föreslår 
att regionfullmäktige ska bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) med fleras förslag eller Chatrine Pålsson Ahlgrens (KD) och Monica 
Ljungdahls (M) förslag. Han finner att regionfullmäktige enligt Mattias 
Adolfsons (S) med fleras förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar Mattias Adolfsons (S) med fleras förslag röstar 
ja. 

- Ledamot som röstar för Chatrine Pålsson Ahlgrens (KD) och Monica 
Ljungdahls (M) förslag röstar nej. 

Regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) med fleras förslag 
med resultatet 47 ja och 19 nej. Hur var och en röstade redovisas i 
protokollsbilaga 4. 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 156 den 8 september 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2021. 
3. Motion – Utforma personlig tjänst utan inlåsningseffekter. 
4. Beslut RF 2021-04-15 Svar på motion om personlig tjänst. 
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§ 138  Ärendenummer RS 2021/780 

Överlämnande av medborgarförslag - Förbättrad 
kollektivtrafik Böda-Byxelkrok 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige med förslag på 
åtgärder för förbättrad kollektivtrafik mellan Böda och Byxelkrok. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kollektivtrafiknämnden för beslut, eftersom det är inom nämndens 
verksamhetsområde. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium daterat den 22 

september 2021. 
2. Medborgarförslag - Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok. 
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§ 139  Ärendenummer RS 2021/781 

Överlämnande av medborgarförslag - Förbättrad 
kollektivtrafik Byxelkrok-Kalmar 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige med förslag på 
åtgärder för förbättrad kollektivtrafik mellan Byxelkrok och Kalmar. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas 
till kollektivtrafiknämnden för beslut, eftersom det är inom nämndens 
ansvarsområde. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium daterat den 22 

september 2021. 
2. Medborgarförslag - Förbättrad kollektivtrafik Byxelkrok-Kalmar. 
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§ 140  Ärendenummer RS 2021/820 

Överlämnande av medborgarförslag - Möjlighet att ta 
med cykel på buss för arbetspendling 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kollektivtrafiknämnden för beslut. 

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

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige med förslag om 
förbättrade möjligheter att ta med cykel på bussen för arbetspendling. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kollektivtrafiknämnden för beslut, eftersom det är inom 
nämndens ansvarsområde. 

Överläggningar 
Lena Granath (V) föreslår att medborgarförslaget ska beslutas i 
regionfullmäktige. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
eller Lena Granaths (V) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt presidiets förslag. 

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

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium daterat den 22 

september 2021. 
2.  Medborgarförslag - Möjlighet att ta med cykel på buss för 

arbetspendling. 
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§ 141  Ärendenummer RS 2021/785 

Överlämnande av medborgarförslag - Fria busskort till 
alla ungdomar 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige med förslag om 
fria busskort till gymnasiestuderande i Kalmar som kommer från andra 
kommuner. 
Regionfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kollektivtrafiknämnden för beslut, eftersom det är inom 
nämndens ansvarsområde. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium daterat den 28 

september 2021. 
2. Medborgarförslag - Fria busskort till alla ungdomar. 
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§ 142  Ärendenummer RS 2021/977 

Överlämnande av medborgarförslag - Tätare 
kollektivtrafik i Trekanten 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kollektivtrafiknämnden för beslut. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige med förslag om att 
utöka stadsbusstrafiken i Kalmar till Trekanten. 
Regionfullmäktiges presidium förslår att medborgarförslaget ska överlämnas 
till kollektivtrafiknämnden för beslut, eftersom det är inom nämndens 
ansvarsområde. 
--- 
Efter avslutade överläggningar besluta regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Förslag till beslut från regionfullmäktiges presidium daterat den 28 

september 2021. 
2. Medborgarförslag – Tätare kollektivtrafik i Trekanten. 
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§ 143 

Information från revisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om granskning av följsamheten till revisonens tidigare 
granskningar redovisas. 
Revisorerna har låtit göra en uppföljande granskning av tidigare genomförda 
granskningar under åren 2013 till 2018. Den sammanfattande bedömningen 
är att Region Kalmar län hanterat revisionens tidigare genomförda 
granskningar på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. 
Revisorerna har lämnat tre rekommendationer, som besvarats av 
regionstyrelsen. 
--- 

Föredragande 
Bo Jonsson, regionens revisorer 
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§ 144 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till regionfullmäktige: 

• Inkomna motioner och medborgarförslag 
a. Motion om en utvecklingsplan för den samlade prehospitala 

vården i Kalmar län från Malin Sjölander (M) (RS 2021/686). 
b. Motion om att medborgaren ska få p-biljett hemskickad från 

Martin Kirchberg (SD) (RS 2021/827). 
c. Motion om antagande av en vätgaspolicy från Kaj Holst (M) (RS 

2021/830). 
d. Motion om riskbruk från Linda Fleetwood (RS 2021/852). 
e. Motion om insats för att upptäcka mäns våld mot kvinnor från 

Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) (RS 2021/853). 
f. Motion om att satsa på missbruk- och beroendevården från Linda 

Fleetwood (V) (RS 2021/854). 
g. Medborgarförslag om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok 

(RS 2021/781). 
h. Medborgarförslag om förbättrad kollektivtrafik Byxelkrok-

Kalmar (RS 2021/780). 
i. Medborgarförslag om möjlighet att ta med cykel på buss för 

arbetspendling (RS 2021/820). 
j. Medborgarförslag - Gratis parkeringsbiljett för inbokade besök 

till sjukhusen (RS 2021/794 
k. Medborgarförslag - Fria busskort till gymnasiestuderande (RS 

2021/785). 
l. Medborgarförslag - Tätare kollektivtrafik i Trekanten (RS 

2021/977). 

• Protokoll från nämnder och beredningar 
a. Protokoll från regionstyrelsen den 15 juni 2021. 
b. Protokoll från regionstyrelsen den 9 september 2021. 
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c. Protokoll från regionala utvecklingsnämnden den 25 augusti 
2021. 

d. Protokoll från kollektivtrafiknämnden den 26 augusti 2021. 
e. Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård 3 juni 2021. 
f. Protokoll från beredningen för hållbarhet och folkhälsa den 4 juni 

2021. 
g. Protokoll från beredningen för invånarfrågor den 16 juni 2021. 

• Granskningsrapporter och information från revisorerna 
a. Protokollsutdrag från revisorerna § 103 den 31 augusti 2021 - 

Svar på fördjupad granskning av följsamheten till revisionens 
tidigare granskningar. 
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§ 145  Ärendenummer RS 2021/924 

Interpellation - Överums Hälsocentral 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har ställt följande 
interpellation: 
”I september i år är det fem år sedan hälsocentralen i Överum skulle ha 
öppnat igen efter sommarstängningen 2016. Det visade sig att 
sommarstängningen blev en permanent stängning, med ett fem veckor långt 
avbrott i slutet av samma år. 
Under valrörelsen 2018 drev Moderaterna frågan om att hitta nya vägar för 
att upprätthålla en nära vård även i Överum, bland annat genom att 
kommunen och regionen skulle samverka kring lokaler och att 
distriktssköterskor skulle kunna vara vårdkontakt, med stöd av läkare. Det 
fanns även partier som i dag styr regionen som lovade en lösning i Överum. 
Men ingenting har hänt, förrän i juni 2021. 
Då presenterade den politiska majoriteten i Västerviks kommun sin budget, i 
vilken en ”satellitcentral” i Överum var en av punkterna. Man skulle skapa 
ett trygghetsboende, med särskilda lokaler där boende i Överum skulle 
kunna få enklare sjukvård – på plats och på distans. Även regionens 
majoritetspolitiker uttryckte sig positivt om detta. 
I början av september kunde vi, via media, läsa om det tråkiga beskedet från 
regionstyrelsens ordförande att man åter hänvisar till den problematiska 
bemanningssituationen i Gamleby och att inga sådana möjligheter finns just 
nu. 
Vi moderater anser att majoriteten intagit en hållning i Överumsfrågan som 
låst läget. Enda sättet att bemanna är via läkare i Gamleby. Vi anser att 
Överumsborna förtjänar bättre än så efter fem långa års väntan. 
Under de senaste åren har stora löften utställts om hur den Nära vården ska 
finnas såväl nära som digitalt. Det kunde vara på sin plats att på allvar visa 
hur den kan se ut i Överum. I stället för att betrakta Överums hälsocentral 
som ett problem som behöver lösas, borde den ses som en enorm möjlighet 
för såväl Region Kalmar län som Västerviks kommun. 
Med hänvisning till ovanstående undrar vi  

- Vad är egentligen avtalat mellan Västerviks kommun och Region 
Kalmar län om framtiden för sjukvården i Överum? 
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- Hur ser tidsplanen i så fall ut för utvecklandet av Nära vård i 
Överum?” 

Interpellationssvar 
Interpellationen besvaras av regionrådet med ansvar för hälso- och sjukvård 
Yvonne Hagberg (S): 
”- Vad är egentligen avtalat mellan Västerviks kommun och Region Kalmar 
län om framtiden för sjukvården i Överum? 
I dagsläget finns inget beslutat avtal mellan Västerviks kommun och Region 
Kalmar län. Däremot kommer vi ifrån Länsunionens sida i kommande 
budget och plan föreslå skrivningar där vi tar gemensamma grepp kring 
utvecklingen i Överum tillsammans med Västerviks Kommun. 
- Hur ser tidsplanen i så fall ut för utvecklingen av Nära vård i Överum? 
Utvecklingen av den Nära vården i Överum sker utifrån Handlingsplanen 
Omställning till nära vård i Region Kalmar. 
De flesta patienter på SÄBO i Överum är listade på samma läkare som gör 
hembesök varje vecka, det sker precis som på andra ställen i samråd med 
kommunens sjuksköterskor, det gäller även hemsjukvårdspatienter. Några 
har valt att vara listade på andra hälsocentraler men vid behov av hembesök 
fixas det gemensamt på bästa sätt för patienten. 
Fast läkarkontakt och kontinuitet mäter vi och följer, vi ser en positiv 
utveckling när det gäller fast läkarkontakt men mer finns att göra när det 
gäller kontinuiteten, den behöver förstärkas i nästa del av 
hälsovalsuppdraget. 
Möjligheten till läkare direkt införs på fler och fler hälsocentraler, just att 
skapa relation och göra patienten delaktig i sin vård skapar trygghet. När 
Gamleby hälsocentral får ytterligare en läkare nästa år så ökar möjligheterna 
också för alla som bor i norra delen av Västerviks kommun. 
Självmonitorering och andra digitala lösningar är och kommer att bli en ännu 
viktigare del i utvecklingen av den Nära vården i Överum precis som i resten 
av länet. 
Vi har Borgholmsmodellen och hemsjukhuset som grund att bygga vidare på 
för alla patienter i Region Kalmar län. Men självklart finns det möjligheter 
för alla Hälsocentraler utveckla den Nära vården vidare genom 
förbättringsarbeten, olika projekt och att kanske ”stjäla” goda idéer från 
andra regioner och sprida vidare. 
Det är positivt att ha sin Hälsocentral nära men eftersom det inte är möjligt 
för alla så ger dom viktiga delarna i just Borgholmsmodellen och den Nära 
vården möjligheten att komma så nära en jämlik vård och hälsa som 
möjligt.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) – 

Överums hälsocentral. 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S). 
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§ 146  Ärendenummer RS 2021/928 

Interpellation - När ska sjuksköterskevakanserna 
ersättas med fasta medarbetare? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”I media har situationen med 135 vakanser för sjuksköterskor i region 
Kalmar län rapporterats. Därtill visar fakta att endast 4 av 10 vakanser ersätts 
med dyra hyrsjuksköterskor. Sunt förnuft säger att 6 tomma platser måste 
täckas in av lojala sjuksköterskor. 
Det är ohållbart att trogna medarbetare på detta sätt ska behöva försaka 
ledighet och prestera mer än vad som är långsiktigt hållbart för kroppen. 
Följderna riskerar att bli katastrofala. Alltför hög arbetsbelastning medför 
ofta symtom som trötthet, värk, smärta i rygg, nacke och axlar. Därtill 
huvudvärk och sömnstörningar plus nedstämdhet och depression. Vi 
Sverigedemokrater är mycket oroade för följderna av att lojala medarbetare 
blir utslitna av långvarig hög arbetsbelastning. 
Med ovanstående fakta vill jag ställa följande frågor: 

1. Vilka åtgärder vidtas på kort och lång sikt för att 135 vakanser ska 
ersättas med fast personal? 

2. Hur kan utbildningen av nya sjuksköterskor öka och hur många 
beräknas examineras med nuvarande tendens till avhopp under 
studietiden?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S): 
”I de siffror som figurerar kring vakanser är det viktigt att komma ihåg att en 
stor del också handlar om medarbetares längre ledigheter som till exempel 
föräldralediga. En del handlar också om intern rörelse, extern rörelse bland 
medarbetare och en nulägesbedömning av verksamheten. Just nu pågår också 
ett omfattande arbete med en ny budgetprocess inom HSF där 
kompetensförsörjningen är en viktig del. 
Målgrupper för rekrytering nu och för framtiden: 

• Grundskoleelever 
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• Gymnasieelever 

• Studenter som läser till våra stora vårdyrken (ex sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, 
psykologer, medicinska sekreterare, läkare, apotekare) 

• Studenter som läser till tandvårdsyrken 

• Studenter som läser till tekniska/ingenjörsyrken 

• Utlandsutbildad personal inom hälso- och sjukvård 
Det görs olika insatser riktade mot respektive grupp. Det handlar om allt från 
att delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar, riktade kampanjer i tryckt och 
sociala medier till praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning. Andra 
erbjudande som finns är traineeanställning och möjlighet att prova på att 
jobba på olika vårdavdelningar. Detta för att människor ska få en känsla för 
vilka yrken som finns.  
Möjligheten att behålla och utveckla regionens medarbetare är avgörande för 
framtida kompetensförsörjning. Sedan flera år är också en viktig åtgärd för 
kompetensförsörjningen satsningen på utbildningsanställningar för 
specialistutbildning av Regionens sjuksköterskor och biomedicinska 
analytiker. Totalt sedan ht 2015 till och med ht 2021 har 258 medarbetare 
påbörjat utbildningsanställning. Fram till juni 2021 har 187 medarbetare 
examinerats och är färdiga barnmorskor eller specialister. Flest 
utbildningsanställningar har getts till utbildning till barnmorska (20 %) och 
Distriktssjuksköterska (19 %) För att ytterligare öka intresset av 
specialistutbildning har också interna ”arbetsmarknadsmässor” startat på 
prov i Västervik. 
Inom Regionen erbjuds också finansiering för medarbetare som utbildar sig 
till röntgen-ssk via distansutbildning, där vissa kostnaden täcks för resor, 
litteratur, boende och så vidare. Detta leder till en anställning som röntgen-
ssk inom regionen. 
För den enskilda medarbetaren är också möjligheten till utveckling viktig. 
En tydlighet i vilka möjligheter som faktiskt finns har stor betydelse och 
arbetet med karriärutvecklingsmodell tar nu ny fart. 
Inom delar av regionen har också förståelse för arbetsgivarvarumärket satts i 
fokus genom kunskapspåfyllnad för chefer och medarbetare. 
En viktig del i kompetensförsörjningen är också regionens arbete med chef, 
ledarskap och arbetsmiljö. Kunskaper i ledarskap och utveckling av chefskap 
sker både lokalt inom förvaltning så väl som övergripande i regionen. 
Regionens chef- och ledarskapsstrategi är utgångspunkten med det 
Utvecklande ledarskapet som plattform. Kunskap och påfyllnad inom 
arbetsmiljöområdet är också centralt för att medarbetare ska trivas och vilja 
utvecklas i regionen. Arbete sker både lokalt på förvaltning och 
övergripande i regionen. 

Examination från universitetet 
Ett nära samarbete med universiteten sker så väl lokalt som på nationell nivå. 
En god tillgång av examinerade sjuksköterskor är helt avgörande för vården 
idag och i framtiden. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central del 
för i vilken takt studenter kan examineras. Vårdgivare har ett ansvar för att 
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detta fungerar. I rådande struktur för verksamhetsförlagd utbildning gör 
regionens verksamheter allt för att ge den bästa praktiken med rätt kvalitet. 
Hur en framtida verksamhetsförlagd utbildning kan se ut eller förändras för 
att om möjligt öka antalet studenter är ett arbete och diskussion som sker 
både nationellt och lokalt i samverkan mellan vårdgivare och universitet. 
Universitet har inte avgivit någon exakt prognos på hur stor andel av 
studenterna som beräknas ta examen. Universitet anger att fler som tidigare 
har haft studieuppehåll har återkommit till studierna. Det innebär att 
klasserna är mer än fulla. Antal platser för nyintag på 
sjuksköterskeutbildningen i Kalmar är 45 per termin samt 35 platser i 
Oskarshamn/Västervik.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) - När ska 

sjuksköterskevakanserna ersättas med fasta medarbetare? 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 147  Ärendenummer RS 2021/904 

Interpellation - Vad gör Länsunionen åt skillnaderna i 
cancerscreening 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jimmy Loord (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C): 
”Screeningprogram för cancer är kraftfulla verktyg för att motverka lidande 
och död. Det är regionerna som bär huvudansvaret för genomförandet av de 
tre nationellt rekommenderade screeningprogram: screening för 
livmoderhals-, bröst- respektive tarmcancer. 
Deltagandet i dessa screeningprogram uppvisar dock stora skillnader inom 
regionerna, och Region Kalmar län är en av de regioner där skillnaderna 
mellan kommunerna är störst. Enligt Cancerfondsrapporten 2021 Segregerad 
screening skilde det år 2018 hela 23 procentenheter mellan Vimmerby och 
Högsby i andel deltagande av totalt antal kallade till livmoderhalsscreening. 
Även om siffran för Region Kalmar län som helhet är en av de bättre i 
landet, finns alltså skillnader inom länet som behöver uppmärksammas. 
Cancerfonden påpekar att det finns tydliga socioekonomiska skillnader i 
screeningdeltagande. Kvinnor med högre inkomster och längre utbildning 
deltar i livmoderhalsscreening i högre grad än kvinnor med lägre inkomster 
och kort utbildning. Cancerfonden efterlyser därför ett mer proaktivt arbete 
för att höja deltagandegraden, bland annat genom att geografiska områden 
som har lägre deltagande identifieras. 
Mot denna bakgrund är mina frågor 

- Vad gör du för analys av deltagandet i screeningprogrammet för 
livmoderhalscancer, specifikt skillnaderna mellan olika kommuner i 
länet? 

- Vilka åtgärder har du vidtagit eller avser du att vidta för ökat 
deltagande i livmoderhalsscreening i kommuner och områden där det 
idag släpar efter?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Jimmy Loord har i en interpellation till undertecknad ställt två frågor 
angående vad Länsunionen gör åt skillnaderna i cancerscreening. 
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Det är ett synnerligen viktigt område som Jimmy Loord tar upp i sin 
interpellation, och det är ett område som vi följer noga i det dagliga arbetet. 

- Vad gör du för analys av deltagandet i screeningprogrammet för 
livmoderhalscancer, specifikt skillnaderna mellan olika kommuner i 
länet? 
Enligt årsrapporten Nationellt Kvalitetsregister för 
Cervixcancerprevention låg Kalmar län på 86 % 2020, dvs. samma 
som året innan. Uppdelat i ålder 23–50 år 92 % 0ch 51–70 år 79 %. 
Vi ligger bra till i ett nationellt perspektiv men inte bäst. Man räknar 
med att en region bör ligga över 85 % för att ha en god preventiv 
effekt. Kalmar län har nationellt sett haft en historiskt hög 
täckningsgrad, men det var en nedgång under en period före 2015. 
Sedan 2015 har täckningsgraden stigit till dagens nivå. 
Vi kan konstatera att det dock finns variationer mellan kommunerna 
och att det under 2020 har skett en minskning i täckningsgraden i 
flera kommuner i länet. 2019 var det 9 av länets kommuner som låg 
över 85 %, motsvarande siffra för 2020 3 kommuner. 
Detta visar att interpellationen sätter fingret på en viktig fråga som vi 
behöver följa och analysera djupare. Det är en komplex bild som 
visar sig när man tittar på statistiken och den ger inga tydliga svar, till 
exempel så kan vi konstatera att det även finns kommuner som är 
socioekonomiskt starka med bland de kommuner där 
täckningsgraden minskar. 

- Vilka åtgärder har du vidtagit eller avser du att vidta för ökat 
deltagande i livmoderhalsscreening i kommuner och områden där det 
idag släpar efter? 
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. 
Vi försöker på olika sätt lyfta fram vikten av gynekologisk 
cellkontroll (GCK) via mödravårdsmottagningar och 
ungdomsmottagningar. Varje år (inte i år pga. covid) deltar vi i en 
nationell kampanjvecka för GCK. Vi erbjuder även cytologprov för 
GCK i samband m besök på gynmottagningar och inom mödravården 
i samband med graviditet samt vid preventivmedelsrådgivning. 
Vi har ingen speciell satsning mot socioekonomiskt mer utsatta 
områden, men eftersom dessa orter har mödravårdsmottagningar så 
når vi ut via dem. Erbjudande av självtest av HPV till 
långtidsuteblivare samt uppringning av uteblivare är ett sätt att fånga 
upp dessa grupper och det har vi börjat med i år i enlighet med 
tillfälliga föreskrifter som gällt under covid-19-pandemin som gett 
regionerna möjlighet att själva besluta om man ska gå över till 
självtest av HPV som primär screeningmetod. Det har idag inte 
kommit några ändrade direktiv i vårdprogrammet men frågan 
bevakas av verksamheten och möjlighet till omställning finns om 
föreskrifterna i vårdprogrammet i vårdprogrammet skulle ändras. 
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Information finns också tillgänglig på olika språk vilket också en 
hjälp i arbetet med att försöka nå dessa grupper. 
Utöver detta följer vi utvecklingen av införande av egenprovtagning. 

Handlingar 
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD) - Vad gör Länsunionen åt 

skillnaderna i cancerscreening. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 148  Ärendenummer RS 2021/922 

Interpellation - Hur säkerställer vi patientsäkerheten för 
länets invånare som väljer nätläkare? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har ställt följande interpellation: 
”Vänsterpartiet har under många år drivit på för att stoppa vinstjakten i 
välfärden. Våra skattepengar ska gå till det som de är avsedda för och inte 
till privata vinster som leder till förödande effekter i välfärden. Tillväxten av 
privata vårdgivare är explosiv och samtidigt ökar den digitala 
vårdmarknaden. Vi anser att det är fel att Kry och andra digitala vårdgivare 
utnyttjar kryphål i reglerna, dränerar regionerna genom utomlänsersättningen 
och tar pengar från dem som behöver vård mest. 
Antalet läkarbesök via privata vårdappar som Kry och Min Doktor fortsätter 
att öka kraftigt, och samtidigt växer den digitala förskrivningen av 
läkemedel. Det är främst läkemedel inom depression, ångest och antibiotika 
till yngre åldersgrupper som ökar. Nätläkarnas förskrivning av läkemedel 
oroar psykiatriker och kritiker varnar nu för att patienter kan fara illa av den 
digitala vården. Medan nätläkarnas förskrivning av antidepressiva läkemedel 
ökar varje år, ligger förskrivningen hos de övriga vårdgivarna kvar på 
ungefär samma nivå. Vi i Vänsterpartiet är oroliga att det påverkar 
patientsäkerheten för länets invånare. Därför undrar vi hur det ser ut i 
Kalmar län och frågar: 

• Ökar förskrivningarna av läkemedel för depression, ångest eller 
antibiotika för invånarna i Kalmar län? 

• Hur säkerställer Region Kalmar att alla som får föreskrivet 
antidepressiva läkemedel av nätläkare får uppföljning och 
återbesök?” 

Interpellationssvar 
Regionrådet med ansvar för hälso- och sjukvård Johanna Wyckman (L) 
lämnar följande svar på interpellationen: 
”Dagens Nyheter har belyst ökningen av denna förskrivning utifrån statistik 
framtagen i Stockholm där ökningen av förskrivning är omfattande när det 
gäller nätläkare. Det är framförallt bland unga, som använder sig av 
nätläkare i högre utsträckning än befolkningen i stort, som en ökning av 
förskrivning av läkemedel för depression och ångest kan ses. 

55Comfact Signature Referensnummer: 1195751



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-29 

 
 

 

 

Hittills har inte Region Kalmar län berörts i någon större omfattning men jag 
instämmer i att patientsäkerhet är viktig i detta sammanhang, framförallt när 
det gäller uppföljning och kontroll av insatt behandling. Det har inkommit 
några enstaka remisser från nätläkare till verksamheterna och det har 
förekommit att patienten har en redan tidigare etablerad kontakt med 
primärvården, läkare eller psykolog. 
Svar på fråga 1: 
Region Kalmar län har tillgång till detaljerad uppföljning av förskrivning för 
verksamheter inom Region Kalmar län. För läkemedel som förskrivs till 
patienter utanför vår region finns data för vilken region läkemedlet 
förskrivits från. Region Kalmar län har inte tillgång till vilken enhet i annan 
region som förskrivit läkemedlet och det går då inte att härröra till de digitala 
aktörerna. 
För Region Kalmar län som helhet kan en marginell ökning av 
antidepressiva läkemedel noteras och när det gäller antibiotika syns en 
minskning av förskrivningar. 
Svar på fråga 2:  
Region Kalmar län säkerställer i de verksamheter där vi är huvudman att de 
som får föreskrivet antidepressiva läkemedel också får uppföljning och 
återbesök enligt gällande förskrifter, oavsett om detta sker vid ett fysiskt 
besök eller ett videomöte. 
Under hösten påbörjar Socialstyrelsen en särskild uppföljning och analys av 
hur vårdgivare efterlever kraven i föreskrifter som finns för hur ordination 
och läkemedelshantering ska gå till hos både traditionella och digitala 
vårdgivare. Krav på att huvudman ansvarar för uppföljning av insatt 
läkemedelsbehandling bör understrykas i uppföljningen. Jag välkomnar 
Socialstyrelsens uppföljning eftersom arbetet måste ske på nationell nivå.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) - Hur 

säkerställer vi patientsäkerheten för länets invånare som väljer 
nätläkare? 

2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
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§ 149  Ärendenummer RS 2021/567 

Interpellation - Hur ser läget ut då det gäller oupptäckt 
cancer i pandemins kölvatten 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Bo Karlsson (SD) och Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation till 
hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C):  
”Till regionfullmäktige den 15 april interpellerade Sverigedemokraterna om 
effekterna av oupptäckt cancer, mot bakgrund av att antalet anmälda fall av 
cancer sjunkit 2020 jämfört med 2019. En del av grunden för frågorna i 
interpellationen var Regionala Cancercentrums delrapport 3, ”Uppskjuten 
cancervård”. Enligt motsvarande rapport nummer 4, från den 16 april, som 
går fram till årsskiftet 2020–2021, var vid rapporterade laboratorier runtom i 
landet nedgången av antalet canceranmälningar 7,2 procent mars-december 
2020 jämfört med motsvarande period 2019. Antalet individer som 
rapporterats visade en nedgång med 7,1 procent. Sista kvartalet 2020 var 
bilden varierande vid olika laboratorier, men totalt var det 3,9 procent färre 
inrapporterade fall sista kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 
2019. 
Enligt interpellationssvaret på den förra interpellationen var under 2020 i 
Kalmar län antalet diagnoser för bröstcancer 19 procent färre jämfört med 
2019 (utan att screeningverksamheten varit pausad), medan motsvarande 
siffror för lungcancer, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer var 6, 5 
respektive 10 procent. 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 

1. Hur ser utvecklingen ut då det gäller antalet anmälda fall av cancer i 
Kalmar län, dels totalt, del specifikt för bröstcancer, lungcancer, 
prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer sedan förra 
interpellationssvaret i april, eller så långt fram som finns uppgifter? 

2. Har någon effekt av ”eftersläpning” i form av ökning av fall med 
längre framskriden cancer märkts? 

3. Hur bedömer du läget för och resurserna när det gäller att klara 
cancervården resten av året? Är det någon skillnad i bedömningen 
jämfört med förra interpellationssvaret?” 
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Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellationen är i princip en upprepning av en interpellation ställd på 
regionfullmäktige i april. Frågan är i grunden av stor betydelse. Men 
kvalitetsregistren för cancer uppdateras med ganska stor eftersläpning och 
därför skiljer det sig inte mycket från föregående svar. På de områden som 
efterfrågas kan följande jämförelse göras baserat på 1/3 2019-1/3 2020 och 
1/3 2020 – 1/3 2021 
Bröstcancer ca -19 % 
Lungcancer ca + 1 % 
Prostatacancer ca -9 % 
Tjock och ändtarmscancer ca -2 %  
Totalt är skillnaden mellan de två åren -2,28 %. 
Ser man till inflödet i de standardiserade vårdförloppen så syns ingen 
minskning utan snarare tvärtom, på flera områden en ökning. I dagsläget är 
det 88% som blir inkluderade i standardiserade vårdförlopp, en hög siffra i 
nationell jämförelse. 
Det finns ingen statistik som visar på att antalet individer med cancer som 
fått en försenad diagnos skulle ökat under pandemin. Men det går såklart inte 
att utesluta att det kan finnas sådana exempel.  Regionen har under hela 
pandemin genomfört cancerbehandlingar utifrån det behov som förelegat och 
de har inte skjutits på framtiden. Regionen kommer även fortsatt att kunna 
ge cancervård på det sätt invånarna har rätt att förvänta sig. 
I övrigt hänvisas till det föregående svaret.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Bo Karlsson (SD) och Claus Zaar (SD) -  Hur ser 

läget ut då det gäller oupptäckt cancer i pandemins kölvatten. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 150  Ärendenummer RS 2021/568 

Interpellation - Pendeltågstrafik Kalmar-Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Vid regionstyrelsens senaste sammanträde den 12 maj 2021 fattades beslut 
om att godkänna slutredovisningen gällande pendeltågstrafik mellan Kalmar 
och Växjö. Regionstyrelsens beslut blev också att kostnaden för den utökade 
trafiken för Region Kalmar läns del ska hanteras i ordinarie plan- och 
budgetarbete. 
När kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet fattades beslut om att ge 
trafikdirektören i uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med 
Region Kronoberg. 
Pressmeddelandet 2021-04-22 från regionen – som därefter fick extra 
uppmärksamhet via politiska kommentarer – hade följande rubrik: Pendeltåg 
Kalmar-Växjö. Och inledande text var följande: ”Snart kan pendeltågstrafik 
mellan Kalmar och Växjö med Krösatåg bli verklighet.” 
När vi nu tar del av Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram så hittar 
vi inte motsvarande tydlighet. I det dokumentet som nu är ute på remiss 
skriver man om Krösatågstrafik Växjö-Emmaboda och förlängning till 
Karlskrona med motivering att få ”ny direktförbindelse mellan de två 
sydsvenska tillväxtmotorerna Karlskrona och Växjö”.  
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande 

• Vilka kontakter har det varit med politiska ledningen i Region 
Kronoberg, för att kunna starta upp pendeltågstrafiken Kalmar-
Växjö? 

• Hur tolkar ordföranden det som står i Region Kronobergs förslag till 
Trafikförsörjningsprogram?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlåtit interpellationen till 
kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund” 
”Avseende den här frågan har det redovisats en utredning till 
kollektivtrafiknämnden såväl som till regionstyrelsen. Utredningen pekar på 
att förutsättningar finns för att genomföra pendeltågstrafik till Växjö. I 
handlingsplanen för kollektivtrafik inom RSS finns Kalmar-Växjö utpekat 
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som en möjlighet/målsättning för sträckningen, vilket har stor påverkan för 
att kunna få ner restiden med Öresundståg till Malmö/Köpenhamn. 
Trafikdirektören har fått i uppdrag att fortsätta diskussionen med Kronoberg 
för att få till ett avtal för start av pendeltågstrafik till Växjö. 
Därtill håller vi inom politiken regelbundna kontakter med våra 
motsvarigheter i grannregionerna.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Pendeltågstrafik 

Kalmar-Växjö. 
2. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S). 
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§ 151  Ärendenummer RS 2021/569 

Interpellation - Tillämpas Vita jobb-modellen 
fortfarande i Region Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) har ställt följande 
interpellation till personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S): 
”Vita jobb är en modell och ett verktyg som kan användas vid offentliga 
upphandlingar för att säkerställa och följa upp schyssta sociala villkor och 
regler mot svartarbete. 
Vita jobb följer svensk lagstiftning och EU- rättens krav. Grunden är 
särskilda villkor i upphandlingen. 
Vita jobbmodellen vilar på fyra grundpelare: 

- Företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor 
utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. 

- Underentreprenörer omfattas av samma regler och att 
huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenören följer dem. 

- Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt 
eventuella skadeståndsanspråk. 

- Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 
kontrollanter som kommuner/regioner väljer att anlita. Även 
underentreprenörer kan kontrolleras. 

Att ställa krav på Vita jobb vid varje offentlig upphandling gör att seriösa 
företag kan konkurrera på lika villkor. 
Därför frågar vi: 

- Tillämpar Region Kalmar län Vita Jobb-modellen för att säkerställa 
bra arbetsvillkor även när tjänster och uppdrag upphandlas? 

- Om inte går majoriteten med på att skriva in det i kommande budget 
och plan?” 

Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) har överlämnat interpellationen till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S), som lämnar följande svar: 
”Interpellationen handlar om huruvida ”Vita jobbmodellen” används för att 
säkerställa goda arbetsvillkor vid upphandlingar och om modellen kommer 
att finnas omnämnd i kommande regionplan. 
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Länsunionen anser att det är viktigt att regionen har höga ambitioner vad 
gäller upphandlingar kopplade till goda och rättvisa villkor. Den offentliga 
sektorns upphandlingar ska gynna trygga och säkra anställningsvillkor och 
motverka snedvriden konkurrens. Sedan 2017 finns det en skyldighet att 
ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. På det sättet ska skäliga 
anställningsvillkor och en schysst konkurrens säkerställas. 
Även om den nämnda modellen inte används bedriver Region Kalmar län ett 
aktivt och medvetet arbete enligt ovan. Region Kalmar län ställer krav enligt 
den nationella uppförandekod som har utarbetats av regionernas nationella 
kansli, Hållbar Upphandling, för hållbarhetsfrågor inklusive sociala krav. 
Dessa handlar bland annat om krav på att de mänskliga rättigheterna ska 
följas, att ILO:s kärnkonventioner ska uppfyllas, att miljöskydd och 
arbetsrätt ska respekteras med mera. 
Därtill har Upphandlingsmyndigheten tillsammans med arbetsmarknadens 
parter tagit fram arbetsrättsliga kontraktsvillkor för särskilt utsatta branscher, 
tex taxi och städtjänster. Myndigheten jobbar kontinuerligt med att ta fram 
villkor för fler branscher. 
Region Kalmar län har i vissa upphandlingar, tex upphandling av lokalvård 
redan börjat tillämpa kollektivavtalsliknande villkor enligt branschens avtal. 
Regionens upphandlingsenhet arbetar även med att ta fram en strategi för 
utökad kravställning av arbetsrättsliga villkor inom upphandling. Detta syftar 
till att bli bättre på att fånga denna typ av krav i upphandlingsdokumenten i 
en större utsträckning. Här kommer regionen att behöva samverka med 
sakkunniga på området för att finna en samsyn om lämplig nivå för regionen. 
Regionen har ett nära samarbete med nationella kansliet, Hållbar 
Upphandling, som på nationell nivå arbetar på regionernas uppdrag med 
kravställning och uppföljning av de hållbarhetskrav vi ställer i våra 
upphandlingar och avtal. Hållbar Upphandling har i sin tur ett fördjupat 
samarbete med SKR och Upphandlingsmyndigheten för att utveckla 
arbetssätt kravställning och metoder.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) - 

Tillämpas Vita jobb-modellen fortfarande i Region Kalmar län. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S). 
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§ 152  Ärendenummer RS 2021/930 

Interpellation - Differentierad prissättning inom allmän 
kollektivtrafik 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till 
kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S): 
”Coronapandemin har varit en utmaning för kollektivtrafiken i vårt län. 
Liksom för övriga Sverige. Och utmaningen är inte över. Nu gäller det att 
med kloka avvägningar forma en kollektivtrafik och ett utbud samt 
prisnivåer som gör att olika grupper av resenärer på nytt hittar tillbaka. 
Dessutom måste vi ha som målsättning att fler ska finna smidigheten och 
lönsamheten med att resa kollektivt. 
Under hösten 2020 jobbade jag tillsammans med vår politiske sekreterare 
med olika underlag och analyserade vad som fanns i utredningar samt 
aktuella beslut hos andra regionen. Olika förslag för att kunna uppnå 50 % 
självfinansiering inom allmän kollektivtrafik också efter pandemin. Detta 
sammanställdes i ett enkelt PM som jag också lämnade in via e-mail som en 
skrivelse till kollektivtrafiknämndens ordförande den 7 december 2020. 
Kopia skickades samtidigt till trafikdirektören samt majoritetens vice 
ordförande i regionstyrelsen. Bifogar det PM som jag här hänvisar till. 
Som svar på mitt mail och bifogad PM fick jag meddelande från KTN-
ordföranden att självklart lyfter vi denna fråga i rätt sammanhang. 
Ett antal månader har gått och vi närmar oss nu ett-årsdagen. Men jag har 
inte kunnat notera någon ambition från Länsunionens företrädare att vilja 
lyfta de frågor och förslag som jag framförde den 7 december 2020. 
Mina frågor till kollektivtrafiknämndens ordförande 

• Vad tycker majoriteten när det gäller differentierad prissättning inom 
allmän kollektivtrafik? 

• Om jag tolkar tystnaden hittills som att man inte vill ta ställning, då 
är min fråga, vad vill man från Länsunionen vidta för åtgärder för att 
återfå tidigare kunder och vinna nya resenärer till kollektivtrafiken?” 

Interpellationssvar 
Peter Wretlund (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Att pandemin, som interpellanten beskriver, varit en utmaning för 
kollektivtrafiken i vårt län och hela landet kan verkligen understrykas. När 
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kollektivtrafiken ska ”startas om” och återgå till en mer normal drift finns 
det flertalet utmaningar. Inte minst att hjälpa resenärerna hitta tillbaka till 
kollektivtrafiken. Innan pandemin hade kollektivtrafiken i vårt län som 
bekant en positiv resandeutveckling med allt fler som valde att åka 
kollektivt. Vi vill att regionen ska ha landets nöjdaste resenärer och att 
kommunikationerna ska förbättras i hela länet. 
Här krävs insatser för att skapa framtidens kollektivtrafik, inte minst för att 
skapa den gröna omställning vår planet behöver. Vi behöver se till att de 
kollektiva transportsystemen knyts ihop med bil och cykel. Det ska finnas 
såväl ekonomiska incitament som praktiska att ställa bilen till förmån för ett 
kollektivt resande. Det kan exempelvis handla om fler upplysta och trygga 
samordningsparkeringar som erbjuder laddstolpar eller BRT (Bus Rapid 
Transit) system. 
Vi behöver också våga undersöka framtidens teknik med självkörande 
fordon. Till det kommer innovationsprojekt krävas för att undersöka 
framtidens lösningar. Därtill behöver skärgårdstrafiken i exempelvis 
Västervik och Oskarshamn fortsatt bedrivas med fokus på̊ att möjliggöra 
pendling och att öka möjligheterna för besöksnäringen. 
När det gäller differentierad taxa är det ett begrepp som används väldigt brett 
i diskussionen om kollektivtrafikens intäkter idag. Vad som är viktigt att veta 
är att man behöver se hur varje RKM har organiserat och byggt upp sin 
trafik. Korrekta slutsatser och rekommendationer kräver lokala analyser. En 
och samma strategi passar inte överallt. När det gäller kollektivtrafik handlar 
det inte uteslutande om att se till optimal prissättning på ett sätt som är alltför 
snävt kopplat till företagsekonomiska överväganden. 
Inom Kalmar länstrafik har man gjort en förhållandevis unik lösning vilket 
innebär att man blandat den allmänna kollektivtrafiken med skolskjutstrafik i 
stor utsträckning. Vilket i sin tur innebär att det till stor del är grundskolans 
och gymnasieskolornas tider som idag ligger i våra rusningstider vilket 
påverkar väldigt mycket. För att få till en effekt med den uppbyggnad som 
finns idag av trafiken så skulle skolorna behöva differentiera sina tider rejält. 
Samtidigt vet vi att givet de arbetsplatsstrukturer som finns i länet har 
betydligt färre haft möjligheten att arbeta hemifrån än övriga landet. Man 
kan också konstatera att det är betydligt färre arbetstagare som också har 
möjlighet att skjuta sina arbetstider så att de skulle kunna utnyttja 
möjligheten med differentierad taxa. Exempelvis är industrin ofta bunden till 
fasta tider med liten flexmöjlighet. 
Sammantaget kan man konstatera att det är en betydligt större förändring än 
att bara differentiera taxan som skulle behövas för att få någon utväxling i 
vårt län. Exempelvis skulle flexibilitet kring arbetstider, skolors scheman 
och översyn av kollektivtrafik/skolskjuts behövas.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Differentierad 

prissättning inom allmän kollektivtrafik. 
2. Bilaga till interpellation – Vägen framåt - Prioriteringar för 

kollektivtrafiken efter coronapandemin 
3. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S). 
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§ 153  Ärendenummer RS 2021/937 

Interpellation - När får patienter i Region Kalmar 
tillgång till loggfunktionen via 1177? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Margreth Johansson (KD) och Tyra E O Graaf (KD) har ställt följande 
interpellation till hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande Christer 
Jonsson (C): 
”Vår lagstiftning har allt mer markerat individens tillgänglighet till 
dokumentation som rör individen själv. Inte minst har funktionen 1177 betytt 
mycket när det gäller tillgång till individens egna journaler. Det är ett viktigt 
sätt att stärka individens delaktighet i beslut som gäller henne själv. 
Baksidan av digitaliseringen är att dokumentation också blir mer lätt 
tillgänglig för personer som inte är berörda eller indragna i individens 
vårdbehov, alltså inte har någon vårdrelation till individen. Det finns en ökad 
risk för icke-önskad informationsspridning, som till och med kan vara 
menlig för den enskilde. 
För att minimera denna risk har det införts ett spårsystem som genom 
inloggningsinformation kan spåra om någon person/funktion som inte 
behöver information om individen obehörigen har läst eller delat 
dokumentationen. Lagstiftning gör det straffbart att söka sådan information 
utan legitima skäl. 
Kontrollfunktionen av logglistor sköts i vår region internt av just regionen. 
Idag måste jag som patient ”lita på” att den organisation som dokumenterar 
också kontrollerar att informationen inte missbrukas. Patienten måste höra av 
sig till varje sjukvårdsinrättning för att få ut loggarna. Varför göra det så 
svårtillgängligt för patienten istället för att se positivt på att varje patient är 
sin egen ”controller”? 
I Region Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland är det en 
självklarhet att patienten själv kan kontrollera dessa loggar. Individen kan 
själv följa kontrollen av vilka som har tagit del av journalinformationen. Det 
stärker individens känsla av trygghet. 
De tekniska förutsättningarna finns. 
Våra frågor är: 

- Varför har Region Kalmar ännu inte infört möjligheten för att 
patienten själv kan granska sina logglistor via 1177? 
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- När kommer Region Kalmar ge patienterna möjlighet att själv 
granska logglistorna via 1177, för att bli sin egen ”controller”.” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Margreth Johansson och Tyra E O Graaf har i en interpellation till 
undertecknad ställt två frågor angående användandet patienters tillgång till 
loggfunktionen på 1177. 

- Varför har Region Kalmar ännu inte infört möjligheten för att 
patienten själv kan granska sina logglistor via 1177? 
Region Kalmar län följer det nationella ramverket för journalen och 
därmed också målbilden att invånarna ska ha direktåtkomst till sin 
egen journalinformation via e-tjänsten Journalen.  Logginformation 
är en informationsmängd som ingår i det nationella ramverket och i 
målbilden för direktåtkomst. 
Vi tillför nya informationsmängder till e-tjänsten Journalen 
successivt i den takt informationen tekniskt kan anslutas. Region 
Kalmar län vill så långt det är möjligt skapa gemensamma lösningar 
för Journalen med de övriga Cosmicregionerna, vilket blir enhetligt 
och kostnadseffektivt. Om det inte blir en gemensam 
loggfunktionslösning för Cosmicregionerna, har Region Kalmar län 
för avsikt att ta fram en egen lösning. Det här är en viktig fråga, för 
transparensen och för invånarnas möjlighet att följa sin vård bättre. 

- När kommer Region Kalmar ge patienterna möjlighet att själv 
granska logglistorna via 1177, för att bli sin egen ”controller” 
Min uppfattning är att det är självklart att en publiceringsfunktion för 
loggning av Cosmicdata borde vara en inbyggd Cosmicfunktion. 
Regionen bör i första hand lyfta det inom Cosmic Kundgrupp (KGC) 
för en gemensam beställning till Cambio att utveckla den funktionen. 
Om det inte finns ett gemensamt intresse inom KGC för det, så får vi 
i regionen gå vidare med att skapa en lösning för Region Kalmar. 
Alternativen och lösningarna behöver utredas och innan detta är gjort 
så ser jag det som omöjligt att ange en tidpunkt för införande.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Margreth Johansson (KD) och Tyra E O Graaf 

(KD) - När får patienter i Region Kalmar tillgång till loggfunktionen 
via 1177? 

2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 154  Ärendenummer RS 2021/932 

Interpellation - Understödja folkhälsoarbete i 
civilsamhället? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Madeleine Rosenqvist (KD) och Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande 
interpellation till ordförande i beredningen för hållbarhet och folkhälsa 
Johanna Wyckman (L): 
”Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Det är ett ambitiöst mål. Regeringen noterar i propositionen God och jämlik 
hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249) att 
medellivslängden i Sverige skiljer sig mellan olika sociala grupper. Personer 
med kort utbildning har kortare medellivslängd och högre förtida dödlighet 
än personer med lång utbildning. Medelåldern vid död skiljer sig cirka 5,5 år 
för kvinnor och 5,8 år för män. Coronapandemin har ytterligare bekräftat 
bilden av att det råder tydliga hälsoklyftor i Sverige. 
Stat, myndigheter, regioner och kommuner kan inte ensamma nå målet. I 
propositionen talas om att det behövs nya former av samarbete med 
organisationer i det civila samhället. I propositionen står: ”Om de offentliga 
krafterna samverkar med ideella och privata aktörer ökar möjligheterna att se 
och synliggöra den enskildes och olika gruppers behov. Likaså ökar 
möjligheterna att utveckla bättre och fler metoder för att förstå och påverka 
det egna hälsotillståndet samt att utveckla fler hälsofrämjande arenor där 
dessa metoder kan tillämpas.” 
Ett sätt att stimulera det civila samhällets folkhälsofrämjande arbete skulle 
kunna vara att liksom exempelvis Region Jönköping dela ut ett årligt 
folkhälsopris till individer eller organisationer vars insatser bidrar till ökat 
socialt, fysiskt och psykologiskt välbefinnande samt en mer jämlik hälsa i 
befolkningen. 
Våra frågor är: 

- Hur ställer du dig till att införa ett folkhälsopris i Region Kalmar län, 
för att uppmärksamma och stimulera folkhälsoarbetet i 
civilsamhället? 

- Vilka andra konkreta åtgärder anser du behöver vidtas för att nå 
målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation?” 
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Interpellationssvar 
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Madeleine Rosenqvist och Maud Ärlebrant ställer i en interpellation två 
frågor: 

1. Hur ställer du dig till att införa ett folkhälsopris i Region Kalmar län, 
för att uppmärksamma och stimulera folkhälsoarbetet i 
civilsamhället? 

2. Vilka andra konkreta åtgärder anser du behöver vidtas för att nå 
målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation? 

1) Det är en fråga jag får ta ställning till när ett sådant förslag finns. Det 
beror bland annat på utformningen av ett sådant pris. I Region Jönköping 
kan exempelvis kommuner tilldelas folkhälsopriset, och det kan diskuteras 
om offentliga myndigheter tillhör civilsamhället. 
2) Ett samhälle där förutsättningar skapas för skolframgång, så att alla 
ungdomar klarar minst gymnasieutbildning, utgör en god grund för att nå 
detta mål då det finns ett tydligt samband mellan avslutad 
gymnasieutbildning och hälsa. Anställbarhet har stor påverkan på hälsan 
men även att bibehålla normal vikt och att avstå från rökning. Det finns här 
en stark koppling till utbildningsnivå där gymnasieutbildning är den 
viktigaste komponenten. 
Det är värdefullt att utveckla nya metoder för att arbeta med personer som 
behöver extra stöd för att tillämpa egenvård och för att få kunskap om 
levnadsvanornas betydelse för hälsan. Det kan röra sig om boende i områden 
med högt CNI (Care Need Index) eller om personer i vissa grupper, 
exempelvis personer med funktionsnedsättning eller inom gruppen HBTQ. 
Det pilotprojekt som Region Kalmar län driver i Högsby inom ramen för 
projektet Hållbar regional utveckling är ett exempel på en insats som syftar 
till att hitta nya arbetsmetoder för att nå områden utsatta. Ökad kunskap hos 
dem som möter invånarna, som till exempel genom den HBTQ-diplomering 
av regionens verksamheter som pågår, lämnar också sitt bidrag till 
måluppfyllelsen. 
Vi bör ha en låg tröskel för enklare stöd vid exempelvis psykisk ohälsa hos 
unga och ett förebyggande arbete, till exempel i samarbete med 
civilsamhället. Detta för att möjliggöra insatser i tidigt skede och för att 
undvika behov av specialistvård senare. 
Tydlig uppföljning av personer som uppvisar symptom genom exempelvis 
remittering till livsstilsmottagningar som ska finnas på samtliga 
hälsocentraler kan också bidra till målet. 
Genom att samverka med civilsamhället, bland annat i form av särskilda 
satsningar likt det samarbete regionen har med RF-SISU kring unga kvinnors 
deltagande i föreningslivet skapas ytterligare förutsättningar att nå målet om 
att sluta de påverkningsbara hälsoklyftorna. 
Därför är det glädjande att överenskommelsen mellan regionen och idéburen 
sektor nu kommer upp till behandling på nästkommande sammanträde med 
regionala utvecklingsnämnden. Överenskommelsen syftar till att få till ett 
mer strukturerat samarbete och dialog. Som jag skrev i svaret på en liknande 
interpellation i april så står civilsamhället för en stor och till viss del 
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outnyttjad potential. Ett mer strukturerat samarbete kan bidra till att öka vår 
gemensamma kapacitet att lösa morgondagens utmaningar.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Madeleine Rosenqvist (KD) och Maud Ärlebrant 

(KD) - Understödja folkhälsoarbete i civilsamhället? 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
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§ 155  Ärendenummer RS 2021/933 

Interpellation - Främja användandet av egenvårdsappar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Maud Ärlebrant (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C): 
”Urininkontinens är vanligt förekommande bland kvinnor – omkring tio 
procent av alla kvinnor i 40-årsåldern beräknas ha besvär med 
urininkontinens. Många avstår dock från att söka vård för sina besvär på 
grund av att det anses pinsamt. Användande av appar kan vara ett sätt för 
vården att nå ut till fler samtidigt som de kan ge stöd till personer som har 
sökt hjälp. 
Men appar måste liksom all övrig vård måste präglas av vetenskap, beprövad 
erfarenhet och kostnadseffektivitet. Dessutom bör de erbjudas jämlikt, det 
vill säga utan omotiverade skillnader. 
Redan idag används appar i viss utsträckning vid inkontinensbesvär, men 
osystematiskt. Vissa medarbetare rekommenderar appar, andra gör det inte. 
Det saknas också samsyn om vilka appar som bör användas. 
Detta är inte tillfredsställande. Allmänt sett lämpar sig appar väl för att 
avhjälpa inkontinensbesvär. De kan nå en grupp med hög grad av digital 
mognad och passar väl ihop med gängse behandling, som består av träning 
och livsstilsförändring. ”Appbehandling kan vara ett alternativ för att nå ut 
med konservativ behandling till dem som drar sig för att söka vård och som 
ett stöd för att utföra träning som vården ordinerat”, skriver forskare som har 
utvärderat en sådan app. 
För att denna typ av stöd verkligen ska kunna användas med maximal effekt 
och kunna erbjudas alla som behöver det, krävs både någon form av 
kvalitetsgranskning och en viljeinriktning. 
Mina frågor är därför: 

- Var anser du att kvalitetsgranskningen av appar som används eller 
kan användas inom sjukvården ska ske, och vad avser du vidta för 
initiativ till att denna kvalitetsgranskning kommer till stånd? 

- Hur stor bedömer du potentialen i användandet av appar för 
exempelvis behandling av urininkontinens vara, och vad avser du att 
göra för att de kommer fler till del?” 
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Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Maud Ärlebrant har i en interpellation till undertecknad ställt två frågor 
angående användandet av egenvårdsappar. 
Idag finnas ett par hundra tusen hälsoappar som är relativt lättillgängliga via 
AppStore eller Google eller andra digitala platser, oftast mot betalning. 
Ibland hittar personen själv en app eller blir tipsad, eller får den ordinerad. 
Oavsett sätt att använda appen är det viktigt att den är kvalitetsbedömd och 
kvalitetssäkrad så att den gör den nytta den säger sig göra. 

- Var anser du att kvalitetsgranskningen av appar som används eller 
kan användas inom sjukvården ska ske, och vad avser du vidta för 
initiativ till att denna kvalitetsgranskning kommer till stånd? 
Idag är det ett krav att alla appar med medicinskt syfte ska anmälas 
till Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt. Producenten ska 
då sända med underlag för att appen gör nytta och fungerar, dvs att 
den gör det den säger sig göra. För detta krävs underlag med så 
kallad klinisk prövning. Läkemedelsverket tar del av det skriftliga 
underlaget men gör ingen egen testning. Idag finns knappt 50 appar 
på listan med anmälda appar men den listan är inte öppet åtkomlig. 
Läkemedelsverket gör alltså inte en bedömning om detta är en bra 
eller dålig app. Vid anmälan från patient eller vård att appen har fel 
eller skadar kan läkemedelsverket göra tillsyn och kräva att appen 
ändras eller tas bort från marknaden (vilket har skett). 
Jag kan tycka att det borde finnas är en instans där underlaget som 
läkemedelsverket får bedöms enligt en standardiserad mall. Då skulle 
man få en samlad bedömning av effekt, säkerhet och funktionalitet. 
Samma instans borde också ha en databas med alla tänkbara appar dit 
patient/vård kan vända sig att för att dels hitta appar inom sitt 
område, dels se hur apparna är bedömda. Denna instans skulle kunna 
utgöras av ett nationellt råd där även oberoende expertis anlitas för 
att bedöma innehåll, effekt och evidens. 
Vi kommer att fortsätta att följa frågan men jag tror inte att varje 
enskild region skall ägna åt kvalitetsgranskning av appar utan det 
behöver finnas en gemensam nationell lösning och standard för detta. 

- Hur stor bedömer du potentialen i användandet av appar för 
exempelvis behandling av urininkontinens vara, och vad avser du att 
göra för att de kommer fler till del? 
Stor – om rätt app används samt om ett inrättande av nationell instans 
med granskade appar och upplysning om var man hittar dessa 
kommer till stånd så tror jag att detta skulle vara e stor tillgång för 
vården och för våra patienter. Det finns idag inget hinder mot 
användande av appar och om man i vården känner sig trygg med en 
applösning så är det bra att man använder den som stöd för 
patienterna. 
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Läkemedelsverket är medvetna om situationen. I mars kommer temat 
för läkemedelsverkets vetenskapliga råd vara medicinteknik och 
denna fråga tas upp.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Maud Ärlebrant (KD) - Främja användandet av 

egenvårdsappar. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 156  Ärendenummer RS 2021/921 

Interpellation - Nära vård som är rättvis, jämställd och 
jämlik kräver tillgång till naprapat i hela länet 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) har ställt följande interpellation: 
”Vården i Region Kalmar län är fantastisk på många sätt. Liv räddas varje 
dag och människor får hjälp med sina skador och sjukdomar. Tyvärr kan 
tillgängligheten till hjälp bero på vilken sjukdom eller smärta du drabbats av. 
Skulle du behöva vård av en naprapat och bor i Kalmar län så krävs det att 
du antingen bor i norra delen av länet, har gott om pengar eller en privat 
sjukförsäkring. Vi i Vänsterpartiet kräver en jämlik vård där privata 
vårdförsäkringar och plånbok inte får styra. Sjukvård ska aldrig vara en 
klassfråga, vård ska ges efter behov. 
Därför efterfrågar vi i Vänsterpartiet bättre tillgänglighet och 
behandlingskvalitet genom att ha fler naprapater knutna till regionen. 
Minimum är att det i alla fall ska finnas en i södra delen av länet så att alla 
länets invånare får tillgång till naprapat. 

• Kommer majoriteten se till att de som bor i södra delen av länet 
också får tillgång till naprapat och därmed säkerställa en jämlik vård 
för alla invånare i länet?” 

Interpellationssvar 
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Naprapater tar hand om patienter som har problem med rörelseorganen, 
exempelvis rygg och knä. Det gör även fysioterapeuter, som kan tillgodose 
den aktuella målgruppens vårdbehov. Region Kalmar län har i dagsläget 
avtal med fysioterapeuter i Hultsfred, Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga, 
Nybro, Vimmerby och Västervik. Utöver fysioterapeuter med avtal har 
regionen också en egen rehaborganisation som möter dessa behov. Bland 
regionens anställda finns det även medarbetare som också har motsvarande 
kompetens som naprapater. 
Länsunionen stänger inte dörren för avtal med fler naprapater. Att utöka 
tillgången till naprapater rakt av skulle dock kräva ett tillskott av resurser i 
ersättningssystemet. Däremot skulle det kunna bli aktuellt att skriva avtal 
med en naprapat även i andra delar av länet om ett avtal med en 
fysioterapeut löper ut/avslutas.” 
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Handlingar 
1. Interpellation från Linda Fleetwood (V) -  Nära vård som är rättvis, 

jämställd och jämlik kräver tillgång till naprapat i hela länet. 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
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§ 157  Ärendenummer RS 2021/936 

Interpellation - Har regionen följt upp minskningen i 
anmälda cancerfall under pandemin? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt 
följande interpellation till hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande 
Christer Jonsson (C): 
”Till regionfullmäktige i april ställde Sverigedemokraterna en interpellation 
om hur många fall av cancer som riskerar att inte upptäckas i samband med 
pandemin, främst på grund av att människor inte sökt sjukvård på grund av 
rädsla för att bli smittade med covid-19 eller för att man trott att sjukvården 
inte tar emot eller är överbelastad. Vi ställde en uppföljande interpellation till 
regionfullmäktige i juni, men då kvalitetsregistren för cancer, som framhölls 
i svaret, uppdateras med ganska stor eftersläpning, skiljde sig inte svaret så 
mycket från interpellationssvaret i april. 
Av interpellationssvaret i april framgick bland annat att nedgången i antal 
cancerfall totalt var 2,35% 2020 jämfört med 2019, men att nedgången för 
olika diagnoser kunde variera: för bröstcancer var nedgången 19 %. 
Specifikt för screeningupptäckta konstateras en nedgång till 96 upptäckta fall 
2020, jämfört med ett årligt genomsnitt på 124 fall åren 2017–2019, d.v.s. en 
nedgång med 22,6 %, enligt RCC:s rapport ”Bröstcancer och prostatacancer: 
Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling.” (Juni 2021), 
s. 12. Denna nedgång skedde utan att screeningverksamheten pausats. Enligt 
interpellationssvaret i april var vidare nedgången i antalet anmälda fall 2020 
jämfört med 2019 för tjock- och ändtarmscancer 10 %, för lungcancer 6 % 
och för prostatacancer 5 %. 
RCC konstaterar i sin rapport ”Uppskjuten cancervård: Delrapport 5” (2021-
06-17), s. 4, att ”[D]en viktigaste förklaringen till att diagnostiken av cancer 
har gått ner är med största sannolikhet en minskad benägenhet bland 
invånarna att söka vård under pandemin.” I ovan nämnda rapport från RCC 
om bröstcancer och prostatacancer konstateras också att ”[A]v speciell vikt 
är att undersöka eventuella effekter av uppskjutna diagnos- och 
cancerprognoser” (s. 25). 
Vi vill med anledning av detta ställa följande frågor: 

1. Har minskningen i antalet konstaterade cancerfall i Region Kalmar 
län 2020 jämfört med 2019 följts upp och analyserats, både när det 
gäller orsaker och effekter för patienter och verksamhet, t.ex. om 
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behandlingsstarter inte kommit igång i tid och belastning på 
sjukvården? 

2. Hur har antalet anmälda fall av cancer utvecklats hittills i år i Region 
Kalmar län, så långt fram som finns uppgifter på, jämfört med 2020 
och 2019, dels totalt, dels för olika vanliga cancerformer, som 
exemplifierades i förra interpellationen och interpellationssvaret?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Martin Kirchberg, Claus Zaar och Bo Karlsson har i en interpellation till 
undertecknad ställt två frågor angående om regionen har följt upp 
minskningen av anmälda cancerfall under pandemin. 

1. Har minskningen i antalet konstaterade cancerfall i Region Kalmar 
län 2020 jämfört med 2019 följts upp och analyserats, både när det 
gäller orsaker och effekter för patienter och verksamhet, t.ex. om 
behandlingsstarter inte kommit igång i tid och belastning på 
sjukvården? 
Regionen följer kontinuerligt statistiken genom både interna- och 
nationella data. Våra egna siffror visar att antalet skickade SVF-
remisser under 2020 - 2021 är fler jämfört med 2019, detta visar att 
patienter sökt för sina symtom trots pandemin och det är väldigt bra, 
har man symtom så ska man också söka vård. 
Vi ser också i statistiken att andelen behandlingsstarter inom SVF är 
högre 2020 än 2019, 88% jämfört med 82%. Och tittar vi på 
ledtiderna så ser vi heller inga ökningar, snarare tvärtom.  Vi ser 
också i resultatet av PREM-enkäten att andelen nöjda patienter har 
ökat mellan 2019 och 2020. Resultatet visar vi får högt betyg av 
patienterna trots en pandemi, det vittnar om att cancervården är ett 
prioriterat område och att SVF cancer är ett stöd för vården i 
utredningen av en misstänkt cancerdiagnos. Vi har förbättrat 
resultaten 2020 inom samtliga dimensioner jämfört med året innan. 

2. Hur har antalet anmälda fall av cancer utvecklats hittills i år i Region 
Kalmar län, så långt fram som finns uppgifter på, jämfört med 2020 
och 2019, dels totalt, dels för olika vanliga cancerformer, som 
exemplifierades i förra interpellationen och interpellationssvaret? 
Den senaste tillgängliga statistiken är från juni 2021 och den visar på 
en minskning med 2,3% på totalen av alla canceranmälningar. Det 
som sticker ut är patienter som diagnostiserats med bröstcancer har 
minskat med 19%, enligt information som jag har fått från 
verksamheten så är detta en normal variation mellan åren. 

Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att vi trots pandemin har klarat av 
att erbjuda våra patienter en god och kvalitativ cancervård och det känns 
också skönt att våra patienter har haft förtroendet för vården att faktiskt söka 
vård när man har haft symtom. Jag vill också understryka hur viktigt detta är 
och att det är en statistik som vi följer kontinuerligt och att vi tar frågan om 
cancervård på största allvar.” 
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Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 

Karlsson (SD) -  Har regionen följt upp minskningen i anmälda 
cancerfall under pandemin? 

2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 158  Ärendenummer RS 2021/938 

Interpellation - Ambulansens responstid ökar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jonas Lövgren (M) har ställt följande interpellation till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C): 
”Under sommaren kunde man läsa om ökad responstid, dvs. tiden från 
samtal till att ambulansen är på plats. I statistikdatabasen Kolada kan man se 
hur dessa insatstider utvecklats över tid och trenden visar på ökade 
responstider både nationellt och för Region Kalmar län. För riket har 
genomsnittstiden sedan 2012 till 2020 ökat med 1,5 minuter medan den för 
Kalmar län ökat med nästan 2 minuter. Responstiden varierar dessutom stort 
i länet där Västervik har 12,3 minuter och Högsby har 19,1 minuter. 19 
minuter är lång tid när man har ca tio minuter på sig för att rädda liv. Den 
forskning som finns visar att om man kan starta hjärt- och lungräddning 
inom tre minuter med en hjärtstartare så är överlevnadschansen hela 75 
procent. Region Kalmar län måste sträva efter att även 
ambulansorganisationens responstider ska vara så likvärdiga som möjligt. 
Det ska inte spela någon roll vart i länet man bor för att få den bästa möjliga 
vården. 
Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför 
sjukhusen. Vid plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några få 
minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Varje minut som går 
utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med ca tio procent. Bara 
600 personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus varje år överlever, 
men fler skulle kunna överleva med snabbare insatser av både ambulans, 
hjärtstartsdrönare, ambulanshelikopter och av hjärtstartare på fler offentliga 
platser runt om i länet. 
Med anledning av detta vill jag fråga: 

- Varför har responstiderna i regionen ökat? 
- Vad gör majoriteten för att minska responstiderna i Region Kalmar 

län?” 

Interpellationssvar 
Christer Jonsson (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Jonas Lövgren har i en interpellation till undertecknad ställt två frågor 
angående att ambulansens responstid ökar. Jag delar interpellantens syn på 
att detta är mycket viktiga frågor och vi följer utvecklingen noga. 
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- Varför har responstiderna i regionen ökat? 
Ytterst så har ökningen berott på att antalet uppdrag ökat samtidigt som tiden 
per uppdrag ökar något. Ökningen av antalet uppdrag beror till största del på 
den demografiska utvecklingen. Den ökade tidsåtgången per uppdrag beror 
bland annat på att det tar mer tid att göra en grundlig bedömning som kanske 
slutar med att patienten inte behöver åka till sjukhus jämfört med att ”lasta 
och köra”. 
Jonas lyfter också fram vissa säkerhetsmässiga faktorer i samband med hot 
och våld, men verksamhetens bedömning är att det har marginell betydelse 
för statistiken. 
- Vad gör majoriteten för att minska responstiderna i Region Kalmar län? 
Detta är som sagt en fråga som vi följer noga för att kunna sätta in åtgärder 
om det behövs, vilka åtgärder det i så fall kan handla om, kommer att 
hanteras i den kommande regionplan en med utgångspunkt i arbetet med 
nära vård.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Ambulansens responstid 

ökar. 
2. Interpellationssvar från Christer Jonsson (C). 
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§ 159  Ärendenummer RS 2021/931 

Interpellation - Vill Länsunionen öppet redovisa 
vakansläget på sjukhusen? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) har 
ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Mattias 
Adolfson (S): 
”Att rekrytera och inte minst behålla fler medarbetare är en av Region 
Kalmar läns största utmaningar. Sedan 2010 har kostnaderna för 
bemanningsföretag skenat från cirka 40 miljoner kronor årligen till att i år 
närma sig en kvarts miljard kronor. Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor 
och barnmorskor är yrkesgrupper som särskilt påverkas av vakansläget. 
Under mandatperiodens senare hälft har vakansläget på regionens tre sjukhus 
varit föremål för diskussion och frustration. Oskarshamns sjukhus har 
procentuellt störst andel inhyrd personal, samtidigt som 
sjuksköterskeutbildningarna vid Nova fram till nyligen inte helt fyllts, 
alternativt har flera studenter lämnat innan avslutade studier. Med ett 
vakansläge som legat hyfsat stabilt runt 30 sjuksköterskor har den 
förutspådda permanenta sommarstängningen av medicinklinikens ena 
avdelning påverkat situationen i Oskarshamn. Eftersom alla fast anställda 
dessvärre inte fullt ut ersätts av hyrbemanning, behövs nu mellan 12–15 
sjuksköterskor i Oskarshamn. Till exempel står medicinkliniken inför att ett 
stort antal anställningar avslutats samt föräldraledighet, vilka behöver 
ersättas. 
Både Västerviks sjukhus och Länssjukhuset pendlar runt 60-talet vakanser 
och så har det sett ut under en längre tid. Dessa vakanser ersätts med 
hyrbemanning till dyra kostnader, liksom en acceptans av en tilltagande 
underbemanning som medför att relativt nyutexaminerade sjuksköterskor har 
ensamt ansvar för 14–15 patienter per pass. 
Att öppet och regelbundet redovisa vakansläget på regionens tre sjukhus 
skulle tydliggöra behovet och grundbemanningen skulle kunna anpassas 
efter verksamheternas behov. Som det ser ut nu framställs inte det konkreta 
behovet av undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare utan det lämnas lite 
flytande varför underbemanning kan uppstå, vilket i sin tur sliter på 
medarbetarna, påverkar arbetsmiljön och kan komma att utgöra en 
patientsäkerhetsrisk. 
Med anledning av detta vill vi fråga Mattias Adolfson (S) 
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- Är Länsunionen beredda att öppet, transparent liksom regelbundet 
redovisa vakansläget på regionens tre sjukhus? Samt vilka åtgärder 
vidtas för att fylla dessa vakanser med fast anställd personal?” 

Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Region Kalmar län tillämpar målstyrning och Regionplanen är det 
övergripande styrdokument som omsätter Region Kalmar läns vision, 
värdegrund och övergripande strategier till långsiktiga mål inom fyra 
målområden. Målen formuleras så att de beskriver vad som ska uppnås och 
mäts av med mått med tillhörande målvärde som möjliggör uppföljning och 
analys av mål. 
Regionplanen är vägledande för förvaltningarnas verksamhetsplaner eller 
styrkort med mål, mått och aktiviteter. Baserat på Regionplanen och 
förvaltningarnas verksamhetsplan upprättas verksamhetsplaner eller styrkort 
för sjukhus och diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter och 
enheter. Uppföljning av Region Kalmar läns mål sker per tertial i samband 
med verksamhetsdialoger, delårsrapporter och i samband med 
årsredovisning. Det är i samband med dessa tillfällen som vi förtroendevalda 
har möjlighet att hålla oss underrättade om läget. 
Det är viktigt att planering och anpassning av resurser, för att uppnå målen, 
sker där kunskapen om det är störst och det är nära det verksamhets- och 
patientrelaterade arbetet.  
Istället för att se till vakansläge med formellt inrättade tjänster har sjukhusen 
under de senaste åren arbetat flexibelt med att definiera kompetensbehovet 
inom respektive verksamhet. Detta också en del av den nya budgetprocessen 
som pågår inom HSF. 
Kompetensbehovet definieras med hänsyn till: 

- Antal vårdplatser 
- Vårdtyngd 
- Beredskap för hantering av sjukdom, vård av barn, ledigheter, med 

mera. 
Flera företeelser påverkar det samlade kompetensbehovet. Under det senaste 
året har exempelvis antalet vårdplatser påverkats av covid-19 vård. Det kan 
också påverkas av hur övrig vård planeras och prioriteras. Därtill ska också 
sägas att utveckling av yrkesroller och förändringar av hur ett arbete utförs 
påverkar och förändrar bemanningsmålen. I de siffror som figurerar kring 
vakanser är det viktigt att komma ihåg att en stor del också handlar om 
medarbetares längre ledigheter som till exempel föräldraledighet. En del 
handlar också om intern rörelse, extern rörelse bland medarbetare och en 
nulägesbedömning av verksamheten. Det är alltså med försiktighet och 
tveksamhet som antalet vakanser kan följas. Det är också en fråga om måttet 
går att följa på ett kvalitetssäkert och ändamålsenligt sätt.” 

81Comfact Signature Referensnummer: 1195751



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-29 

 
 

 

 

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

och Kaj Holst (M) - Vill Länsunionen öppet redovisa vakansläget på 
sjukhusen? 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 160  Ärendenummer RS 2021/957 

Fråga - Symtomguiden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på frågan till protokollet. 

Fråga 
Bo Karlsson (SD) har ställt följande fråga till regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou (S): 
”För några år sedan sjösattes Symtomguiden som en del av 1177.se. Syftet 
med Symtomguiden är att underlätta för medborgarna att både hitta orsaken 
till sina besvär och vilken vårdnivå som rekommenderas. 
I ljuset av den mycket snabbt växande marknaden för till exempel nätläkare, 
vårdappar och digital triagering hos olika privata aktörer, liksom den ökade 
användningen av digitala hjälpmedel i regionens egen hälso- och sjukvård, är 
det önskvärt att få en uppfattning om vilken plats Symtomguiden för 
närvarande har som en del av 1177.se och i utvecklingen av Nära vård i 
Region Kalmar län. 
Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande fråga: 

- Ingår användandet av och vidareutvecklingen av Symtomguiden 
fortfarande som en del av de digitala verktygen i 1177.se och, i så 
fall, vilken plats är det tänkt att den ska ha i regionens utveckling av 
Nära vård?” 

Svar 
Angelica Katsanidou (S) har överlåtit frågan till regionrådet med ansvar för 
hälso- och sjukvård Yvonne Hagberg (S): 
”Den symptomguide som lanserades för ett antal år sedan finns inte kvar i 
samma form utan kommer ersättas av en nationell tjänst för 
Symptombedömning, hänvisning och chatt som ingår i programmet Första 
linjens digitala vård. 
Programmet Första linjens digitala vård är en del i överenskommelsen 
mellan regeringen och SKR för God och nära vård. Just nu pågår 
upphandling av verktyg och planen är att införandet i regionerna ska kunna 
börja under våren 2022. Region Kalmar län deltar i arbetet och planerar för 
att vara en av de första regionerna som inför tjänsten. Utförlig information 
om Region Kalmar läns arbete med programmet finns på intranätet Navet 
och Niklas Föghner kommer föredra och rapportera status för programmet 
vid kommande RSAU.”  

83Comfact Signature Referensnummer: 1195751



Region Kalmar län 
Datum 
2021-09-29 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Fråga från Bo Karlsson (SD) – Symtomguiden. 
2. Svar från Yvonne Hagberg (S). 

84Comfact Signature Referensnummer: 1195751



Regionfullmäktige 29 september 2021 

Protokollsbilaga 1. Omröstningsprotokoll § 132 

Ledamot Ja Nej Avstår  Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   Lena Segerberg (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  Margreth Johansson (KD)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   Malin Sjölander (M)  Nej  
Anders Andersson (KD)  Nej  Katrin Stagnell (S) Ja   
Jonny Andersson (V) Ja   Leif Svensson (V) Ja   
Malin Anell Ja   Bengt Thörnblad (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  Peter Wretlund (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   Johanna Wyckman (L) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  Claus Zaar (SD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Pia Edin (S) Ja   Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Jonas Erlandsson (S) Ja   Kerstin Karlström (C) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  Leif Larsson (L), ordförande Ja   
Linda Fleetwood (V) Ja   Resultat 40 27  
Erik Fors (S) Ja    
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Åsa Ottosson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD)  Nej  
Leif Gustavsson (SD)  Nej  
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Matilda Wärenfalk (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)  Nej  
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)  Nej  
Linda Kotanen Hallbeck (SD)  Nej  
Zeljka Krajinovic (S) Ja   
Ulrika Lindh (C) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Göran Nilsson (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD)  Nej  
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  Nej  
Lejla Radovic (S) Ja   
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Protokollsbilaga 2. Omröstningsprotokoll § 133 

Ledamot Ja Nej Avstår  Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   Lena Segerberg (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  Margreth Johansson (KD)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   Malin Sjölander (M)  Nej  
Anders Andersson (KD)  Nej  Katrin Stagnell (S) Ja   
Jonny Andersson (V) Ja   Leif Svensson (V) Ja   
Malin Anell Ja   Bengt Thörnblad (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  Peter Wretlund (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   Johanna Wyckman (L) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  Claus Zaar (SD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Pia Edin (S) Ja   Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Jonas Erlandsson (S) Ja   Kerstin Karlström (C) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  Leif Larsson (L), ordförande Ja   
Linda Fleetwood (V) Ja   Resultat 40 27  
Erik Fors (S) Ja    
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Åsa Ottosson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD)  Nej  
Leif Gustavsson (SD)  Nej  
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Matilda Wärenfalk (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)  Nej  
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)  Nej  
Linda Kotanen Hallbeck (SD)  Nej  
Zeljka Krajinovic (S) Ja   
Ulrika Lindh (C) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Göran Nilsson (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD)  Nej  
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  Nej  
Lejla Radovic (S) Ja   
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Regionfullmäktige 29 september 2021 

Protokollsbilaga 3. Omröstningsprotokoll § 136 

Ledamot Ja Nej Avstår  Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   Lena Segerberg (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-)  Nej  Margreth Johansson (KD)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   Malin Sjölander (M)  Nej  
Anders Andersson (KD)  Nej  Katrin Stagnell (S) Ja   
Jonny Andersson (V) Ja   Leif Svensson (V) Ja   
Malin Anell Ja   Bengt Thörnblad (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  Peter Wretlund (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   Johanna Wyckman (L) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  Claus Zaar (SD)  Nej  
Ilko Corkovic (S) Ja   Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Pia Edin (S) Ja   Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Jonas Erlandsson (S) Ja   Kerstin Karlström (C) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  Leif Larsson (L), ordförande Ja   
Linda Fleetwood (V) Ja   Resultat 40 26  
Erik Fors (S) Ja    
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Åsa Ottosson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD)  Nej  
Leif Gustavsson (SD) Ej närvarande. 
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Matilda Wärenfalk (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD)  Nej  
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD)  Nej  
Linda Kotanen Hallbeck (SD)  Nej  
Zeljka Krajinovic (S) Ja   
Ulrika Lindh (C) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Åke Aldman (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD)  Nej  
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  Nej  
Rickard Bäck (S) Ja   
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Protokollsbilaga 4. Omröstningsprotokoll § 137 

Ledamot Ja Nej Avstår  Ledamot Ja Nej Avstår 
Mattias Adolfson (S) Ja   Lena Segerberg (S) Ja   
Thoralf Alfsson (-) Ja   Margreth Johansson (KD)  Nej  
Christel Alvarsson (C) Ja   Malin Sjölander (M)  Nej  
Anders Andersson (KD)  Nej  Katrin Stagnell (S) Ja   
Jonny Andersson (V) Ja   Leif Svensson (V) Ja   
Malin Anell Ja   Bengt Thörnblad (C) Ja   
Sune Olsson (SD)  Nej  Peter Wretlund (S) Ja   
Saad Benatallah (S) Ja   Johanna Wyckman (L) Ja   
Jonny Bengtsson (S) Ja   Mattias Wärnsberg (S) Ja   
Åke Bergh (M)  Nej  Henrik Yngvesson (M)  Nej  
Åke Nilsson (KD)  Nej  Claus Zaar (SD) Ja   
Ilko Corkovic (S) Ja   Madeleine Rosenqvist (KD)  Nej  
Pia Edin (S) Ja   Maud Ärlebrant (KD)  Nej  
Jonas Erlandsson (S) Ja   Kerstin Karlström (C) Ja   
Michael Erlandsson (SD)  Nej  Leif Larsson (L), ordförande Ja   
Linda Fleetwood (V) Ja   Resultat 47 19  
Erik Fors (S) Ja    
Marie Fransson (S) Ja   
Lena Granath (V) Ja   
Åsa Ottosson (M)  Nej  
Petra Gustafsson (SD) Ja   
Leif Gustavsson (SD) Ej närvarande. 
Yvonne Hagberg (S) Ja   
Sebastian Hallén (L) Ja   
Jonas Hellberg (S) Ja   
Lennart Hellström (M)  Nej  
Karin Helmersson (C) Ja   
Steve Sjögren (S) Ja   
Christina Lönnqvist (S) Ja   
Olle Hjertqvist (S) Ja   
Kaj Holst (M)  Nej  
Peter Högberg (S) Ja   
Matilda Wärenfalk (S) Ja   
Pär-Gustav Johansson (M)  Nej  
Christer Jonsson (C) Ja   
Bo Karlsson (SD) Ja   
Angelica Katsanidou (S) Ja   
Martin Kirchberg (SD) Ja   
Linda Kotanen Hallbeck (SD) Ja   
Zeljka Krajinovic (S) Ja   
Ulrika Lindh (C) Ja   
Monica Ljungdahl (M)  Nej  
Jimmy Loord (KD)  Nej  
Jonas Lövgren (M)  Nej  
Margaretha Lööf-Johanson (S) Ja   
Marie Nicholson (M)  Nej  
Åke Aldman (L) Ja   
Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   
Tomas Trossing (SD) Ja   
Ingegerd Petersson (C) Ja   
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  Nej  
Rickard Bäck (S) Ja   

 

Comfact Signature Referensnummer: 1195751



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Johan Jarl
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722231672)
IDENTIFIKATIONS-ID: 00e8c7b3d48a4706a0149c36231d437c
DATUM & TID: 2021-10-13 15:39:07 +02:00

NAMN: Lena Granath
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702364536)
IDENTIFIKATIONS-ID: f7ea123d5dfa463cb02601385f37da22
DATUM & TID: 2021-10-13 16:08:07 +02:00

NAMN: Leif Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705251921)
IDENTIFIKATIONS-ID: c0433282bba9444c95adbdd5529b97c3
DATUM & TID: 2021-10-13 16:34:46 +02:00

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 1195751



NAMN: Sebastian Hallén
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46739097193)
IDENTIFIKATIONS-ID: 141d38b3c27c409fbb2824dca6777d81
DATUM & TID: 2021-10-13 17:07:05 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-10-13 17:07:11 +02:00
Ref: 1195751
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 2/2Comfact Signature Referensnummer: 1195751

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll_4
	Protokoll förstasida
	Beslut RF 2021-09-29
Godkännande av föredragningslistan
	Beslut RF 2021-09-29
Val av justerare
	Beslut RF 2021-09-29
Inkomna interpellationer och frågor
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Strategi för kulturella och kreativa näringar
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Byte av resesystem inom Kalmar länstrafik
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut RF 2021-09-29
Initiativ från Beredningen för invånarfrågor om medborgardialog
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Redovisning av partistöd 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Sammanträdesplan 2022
	Beslut RF 2021-09-29
Entledigande av ersättare i regionfullmäktige
	Beslut RF 2021-09-29
Avsägelse från uppdrag i Göta hovrätt
	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om investeringar i fastigheter
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om ökat stöd till anhörigvårdare
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om svenskkunskaper inom sjukvården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om utökad HPV-vaccination
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om visselblåsarfunktion inom Region Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på motion om en väg in till besöksnäringen i Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Svar på återremitterad motion om personlig tjänst
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Medborgarförslag - Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok 
	Beslut RF 2021-09-29
Medborgarförslag - Förbättrad kollektivtrafik Byxelkrok-Kalmar 
	Beslut RF 2021-09-29
Medborgarförslag - Möjlighet att ta med cykel på buss för arbetspendling
	Beslut RF 2021-09-29
Medborgarförslag - Fria busskort till alla ungdomar 
	Beslut RF 2021-09-29
Medborgarförslag - Tätare kollektivtrafik i Trekanten
	Beslut RF 2021-09-29
Information från revisorerna
	Beslut RF 2021-09-29
Inkomna motioner och medborgarförslag
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation angående Överums Hälsocentral ställd av Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M)
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - När ska sjuksköterskevakanserna ersättas med fasta medarbetare?
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Vad gör Länsunionen åt skillnaderna i cancerscreening
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Hur säkerställer vi patientsäkerheten för länets invånare som väljer nätläkare?, 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation -  Hur ser läget ut då det gäller oupptäckt cancer i pandemins  kölvatten
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Angående pendeltågstrafik Kalmar-Växjö
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Tillämpas Vita jobb-modellen fortfarande i Region Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Differentierad prissättning inom allmän kollektivtrafik
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - När får patienter i Region Kalmar tillgång till loggfunktionen via 1177?
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Understödja folkhälsoarbete i civilsamhället?
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Främja användandet av egenvårdsappar?
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Nära vård som är rättvis, jämställd och jämlik kräver tillgång till naprapat i hela länet.
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Har regionen följt upp minskningen i anmälda cancerfall under pandemin?
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Ambulansens responstid ökar
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RF 2021-09-29
Interpellation - Vill Länsunionen öppet redovisa vakansläget på sjukhusen?
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RF 2021-09-29
Fråga om symtomguiden ställd av Bo Karlsson (SD)
	Sida 1
	Sida 2


	Regionfullmäktige 29 september 2021 protokollsbilaga 1
	Regionfullmäktige 29 september 2021 protokollsbilaga 2
	Regionfullmäktige 29 september 2021 protokollsbilaga 3
	Regionfullmäktige 29 september 2021 protokollsbilaga 4
	Signatursida

		2021-10-13T15:07:15+0000
	Comfact AB




