
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-03 

 
  

Regionfullmäktige   
 
Tid och plats 09:00-17.25, Glasannexet, Kalmarsalen, Kalmar 
Beslutande 
 

Leif Larsson (C), ordförande 
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande 
Mattias Adolfson (S) 
Steve Sjögren (S), ersättare för Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Jonny Bengtsson (S) 
Ilko Corkovic (S) 
Jonas Erlandsson (S) 
Erik Fors (S) 
Marie Fransson (S) 
Yvonne Hagberg (S) 
Jonas Hellberg (S) 
Anders Henriksson (S) §§ 1–24 
Ing-Marie Karlsson (S), ersättare för Anders Henriksson (S) §§ 25–40 
Martina Hessel (S) 
Olle Hjertqvist (S) 
Peter Högberg (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Angelica Katsanidou (S) 
Zeljka Krajinovic (S) 
Kristina Sjöström (S), ersättare för Margaretha Lööf-Johanson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Lejla Radovic (S) 
Lena Segerberg (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mattias Wärnsberg (S) 
Christel Alvarsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Christer Jonsson (C) 
Ulrika Lindh (C) 
Ingegerd Petersson (C) 
Bengt Thörnblad (C) 
Anette Rogö (C), ersättare för Roland Åkesson (C) 
Göran Nilsson (L) 
Johanna Wyckman (L) 
Åke Bergh (M) 
Suzanne Gustafsson (M) 
Lennart Hellström (M) 
Kaj Holst (M) 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Carl Dahlin (M), ersättare för Monica Ljungdahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Åsa Ottosson (M), ersättare för Marie Nicholson (M) 
Malin Sjölander (M) 
Anders Andersson (KD) 
Åke Nilsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) 
Jimmy Loord (KD) 
Madeleine Rosenqvist (KD), ersättare för Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Margreth Johansson (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD) 
Arne Sjögren (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Gylfi Saemundsson (V), ersättare för Jonny Andersson (V) 
Linda Fleetwood (V) 
Sara Kånåhols (V), ersättare för Lena Granath (V) 
Leif Svensson (V) 
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Region Kalmar län 
Datum 
2022-03-03 

 Sida 
2 (2) 

 

 Leif Axelsson (SD) 
Michael Erlandsson (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Göran Bågenholm (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
Martin Kirchberg (SD) 
Erik Arvidsson (SD), ersättare för Linda Kotanen Hallbeck (SD) 
Tomas Trossing (SD), ersättare för Anne Oskarsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Thoralf Alfsson (-) 
 
Pia Edin (S) och Sebastian Hallén (L) är frånvarande utan att ersättas. 
 

Övriga närvarande Emmy Ahlstedt (C), regionråd 
Klaus Leidecker, regionens revisorer § 22 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör 
Johan Jarl, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1–40  

 
  

Ordförande Leif Larsson (C) 
 

 

Justerare Bengt Thörnblad (C) Jimmy Loord (KD)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 1 

Uttalande med anledning av kriget i Ukraina 
Ordförande Leif Larsson (C) gör följande uttalande med anledning av det 
pågående kriget i Ukraina: 
”Regionfullmäktige i Kalmar län uttalar sitt starka stöd för Ukrainas folk och 
deras rätt att själva styra och utveckla sitt land. Ukrainas sak är vår. Vi visar 
solidaritet med våra folkvalda kollegor och det ukrainska folket i denna 
svåra tid. Den aggression och krigshandling som Ryssland nu genomför 
måste upphöra.” 
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§ 2 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan, med ordförandes tillägg. 

Förslag 
Ordförande föreslår att följande extra ärenden läggs till dagordningen: 

1. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg (KSA) (dnr RS 2022/95). 

2. Överlämnande av medborgarförslag – Återkoppling om vård och 
bemötande (dnr RS 2022/295). 

3. Val av ledamot i Euroregion Baltic (dnr RS 2022/301). 
--- 
Efter avslutade överläggningar frågar ordförande om regionfullmäktige 
beslutar att godkänna föredragningslistan med de föreslagna tilläggen. 
Ordförande finner att så är fallet. Beslutet är enhälligt. 
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§ 3 

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Bengt Thörnblad (C) och Jimmy Loord (KD) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 4  

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågorna får ställas. 

Bakgrund 
Inför mötet har följande interpellationer inkommit: 

1. Interpellation från Michael Erlandsson (SD) - Vad gör majoriteten 
angående den ansträngda situationen inom sjukvården (RS 2022/69). 

2. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Carl Dahlin (M) – 
Resursåtgång för riktade statsbidrag (RS 2022/187). 

3. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Ta fram 
AT-platser nu (RS 2022/194). 

4. Interpellation från Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M), 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M) - Vad har 
minskningen av antalet vårdplatser inneburit för länets kommuner? 
(RS 2022/233). 

5. Interpellation från Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) och Maud Ärlebrant (KD) - Vad avser Länsunionen att göra för 
att stärka förlossningsvården på kort och lång sikt? (RS 2022/244). 

6. Interpellation från Kaj Holst (M) - Minskning av utsläpp av 
biologiskt aktiva ämnen till Östersjön (RS 2022/246). 

7. Interpellation från Anders Andersson (KD) – Läkarmottagningar i 
Virserum (RS 022/257). 

8. Interpellation från Jonas Lövgren (M) – Tydliggör psykologernas 
arbete (RS 2022/273). 

9. Interpellation från Carl Dahlin (M) – Är kampsånger regionens väg 
fram (RS 2022/274). 

10. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) - Det 
behövs fler insatser för länets ungdomsmottagningar (RS 2022/277). 

11. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) - 
Insatser för återhämtning måste nå medarbetarna (RS 2022/278). 

12. Interpellation från Leif Svensson (V) - Möjlighet att följa sin egen 
remiss (RS 2022/279). 

13. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) - Det ekonomiska resultatet för 
regionens vindkraftverk (RS 2022/281). 
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14. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Pendeltåg på 
Stångådalsbanan (RS 2022/285). 

15. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - Hur kan det komma sig att 
samarbetet mellan psykiatrin och socialförvaltningarna inte fungerar 
(RS 2022/286). 

16. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 
Karlsson (SD) - Hur många chefer, administratörer och handläggare 
har sjukvårdsutbildning (RS 2022/288). 

17. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 
Karlsson (SD) - Vad gör du för att premiera och kompensera de fast 
anställda, lojala sjuksköterskor som upprätthåller sjukvården (RS 
2022/289). 

Inga frågor har inkommit. 
--- 
Ordningen för interpellationsdebatterna lottas. Följande interpellationer är 
prioriterade av respektive oppositionsparti och behandlas först: 

1. Interpellation från Michael Erlandsson (SD) - Vad gör majoriteten 
angående den ansträngda situationen inom sjukvården (RS 2022/69). 

2. Interpellation från Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M), 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M) - Vad har 
minskningen av antalet vårdplatser inneburit för länets kommuner 
(RS 2022/233)? 

3. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Carl Dahlin (M) – 
Resursåtgång för riktade statsbidrag (RS 2022/187). 

4. Interpellation från Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) - 
Insatser för återhämtning måste nå medarbetarna (RS 2022/278). 
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§ 5  Ärendenummer RS 2021/440 

Svar på medborgarförslag - Andningshjälpmedel ska 
ingå i högkostnadsskyddet 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om att andningshjälpmedel ska 
ingå i högkostnadsskyddet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att kostnaden för 
andningshjälpmedel/-maskin (så kallad CPAP) ska ingå i 
högkostnadsskyddet. Enligt förslagsställaren är kostnaden för att låna denna 
typ av hjälpmedel orimligt stor för patienten/brukaren och är någonting 
denne måste ha. Frågan berör både egenavgiften och övriga kostnader för 
drift och förbrukningsartiklar tillhörande hjälpmedlet. 

Yttrande 
Högkostnadsskyddet omfattar i dagsläget följande delar inom Region 
Kalmar län: 

• patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård 

• avgifter för inkontinenshjälpmedel 

• avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofysiologilaboratorium 

• avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift) 

• vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land 
I de flesta regioner i Sverige betalar patienten för förbrukningsartiklar och 
driftskostnader i samband med hjälpmedelsförskrivning. Detta gäller även 
inom Region Kalmar län. Vid tillhandahållandet av andningshjälpmedlet/-
maskinen tillkommer en mask som förbrukningsartikel. Patienten/brukaren 
ansvarar själv för införskaffandet av denna mask och står kostnaden för 
eventuella nya masker efter den första. 
I de fåtal regioner som har högkostnadsskydd för hjälpmedel, får brukaren 
själv betala den initiala kostnaden och sedan lämna in ett kvitto för 
utbetalning av resterade del. Denna process innebär administrativt arbete. 
Hjälpmedelsområdet inom Kalmar län är uppdelat mellan Region Kalmar län 
och kommunerna, där kommunerna förskriver större del av hjälpmedlen. 
Uppdelningen gör det utmanande att få till ett väl fungerande 
högkostnadsskydd för hjälpmedel och produkter som faller under Region 
Kalmar läns ansvarsområde. 
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I de flesta fall kan patienten/brukaren låna hjälpmedel kostnadsfritt via 
Region Kalmar. Det finns dock flera hjälpmedel där patienten/brukaren 
behöver betala en egenavgift. Förekomsten av egenavgift beror oftast på 
löpande kostnader för förskrivande verksamhet, exempelvis kopplade till 
rengöring, rekonditionering, anpassning eller där man från förskrivande 
verksamhet sida sett att hjälpmedlet inte lämnas tillbaka efter avslutad 
behandlingsperiod. Vid lån av andningshjälpmedel/-maskin finns en 
egenavgift, en engångsavgift som uppgår till 1 500 kronor per 
behandlingsperiod (olika längd beroende på patient och bedömt behov). 
Mot bakgrund av att hjälpmedlet ifråga har en egenavgift kopplat till sig 
beroende på bland annat kostnader för förskrivande enhet, frekvensen på 
tillbakalämnandet av hjälpmedlet, samtidigt som det är relativt ovanligt med 
ett högkostnadsskydd för hjälpmedel i flertalet av Sveriges regioner, att 
ansvarsområdet är delat mellan Region Kalmar län och kommunerna och att 
det vidare finns möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning för denna typ 
av kostnader hos Försäkringskassan, föreslås att regionfullmäktige avslår 
medborgarförslaget om att andningshjälpmedel ska ingå i 
högkostnadsskyddet. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 252 den 14 december 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om att andningshjälpmedel 
ska ingå i högkostnadsskyddet.” 
--- 
Förslagsställaren har inbjudits till ärendets behandling, men avböjt 
medverkan. 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 252 den 14 december 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021. 
3. Medborgarförslag om att införa hjälpmedelsprodukter för 

andningsmaskin i högkostnadsskyddet. 
 
Protokollsutdrag till: Förslagsställaren 
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§ 6  Ärendenummer RS 2019/406 

Revidering av Riktlinje för attest 

Beslut 
Regionfullmäktige antar redovisade revideringar i Riktlinje för attest att 
gälla från och med dagen för beslut och tills vidare. 

Bakgrund 
Den nuvarande Riktlinje för attest fastställdes senast av regionfullmäktige 
den 10 juni 2021, § 108. Riktlinjen ska följas upp årligen och revideras vid 
behov. En översyn av riktlinjen har nu gjorts då behov uppkommit med 
anledning av kommande förändringar i verksamheten. 
Följande uppdateringar och ändringar föreslås: 

§ 6 Kontrollansvariga 
Rubrik ”Regionstab med övrig verksamhet”:  

Underrubrik ”Ekonomifunktion, Personalfunktion, Samordning hälso- 
och sjukvård”: 
• Köpt vård som registreras i försystemet RUS (Hälso- och 

sjukvårdsdirektör). 
Fakturor över 30 000 kr ska även godkännas av verksamhetsansvarig, 
detta får ske via mail. 

• Läkemedel (planeringsdirektör). Planeringsdirektör delegerar attesträtt 
till läkemedelschef för läkemedelsbeställningar på upp till 2 Mkr. 

Rubrik ”Övriga kontrollansvariga”: 

Ny underrubrik ”Läkemedelsförråd”  
Sjukhusapoteksfunktionens läkemedelsbeställningar sker i eget lagersystem. 
Behörig personal på läkemedelssektionen beslutsattesterar beställningar och 
fakturor till läkemedelsförrådet upp till 300 000 kr. Läkemedelschef 
godkänner och delegerar attesträtt. Beslutsattest sker i samband med 
beställning. Vid varuleverans kontrolleras att produkt och kvantitet är 
korrekt och inleverans görs, dvs mottagningsattest, varefter utbetalning kan 
ske.  
Verksamheternas läkemedelsbeställningar, som levereras via 
sjukhusapoteksfunktionen, debiteras via bokföringsfil. 
--- 
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Regionstyrelsen lämnade § 24 den 2 februari 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar redovisade revideringar i Riktlinje för attest att 
gälla från och med dagen för beslut och tills vidare.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 24 den 2 februari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2021. 

 
Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör 
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§ 7  Ärendenummer RS 2021/1253 

Val av nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Seita Riikonen (S) från uppdraget som 
nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö. 
Till ny nämndeman utses Carina Adolfsson Elgestam (S). Uppdraget gäller 
för perioden 3 mars 2022 – 31 december 2023. 

Bakgrund 
Seita Riikonen (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
Valberedningen föreslog § 3 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Seita Riikonen (S) från uppdraget, och utse Carina Adolfsson Elgestam (S) 
till ny nämndeman. Uppdraget gäller för perioden 3 mars 2022 – 31 
december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 3 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Seita Riikonen daterad den 3 december 2021. 

 
Protokollsutdrag till: Förvaltningsrätten i Växjö 
  Seita Riikonen (S) 
  Carina Adolfsson Elgestam (S) 
  Sekreterare, Regionstab kansli 
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§ 8  Ärendenummer RS 2022/139 

Val av nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Simone Sandell (V) från uppdraget som 
nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö. 
Till ny nämndeman utses Stefan Wiberg (V). Uppdraget gäller perioden 3 
mars 2022 – 31 december 2023. 

Bakgrund 
Simone Sandell (V) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
Valberedningen föreslog § 6 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Simone Sandell (V) från uppdraget, och utse Stefan Wiberg (V) till ny 
nämndeman. Uppdraget gäller perioden 3 mars 2022 – 31 december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 6 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Simone Sandell daterad den 17 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Förvaltningsrätten i Växjö 
  Simone Sandell (V) 
  Stefan Wiberg (V) 
  Sekreterare, Regionstab kansli 
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§ 9  Ärendenummer RS 2022/196 

Val av nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Thomas Salonen (SD) från uppdraget som 
nämndeman vid Förvaltningsrätten i Växjö. 
Till ny nämndeman utses Pia Schröder (SD). Uppdraget gäller perioden 3 
mars 2022 – 31 december 2023. 

Bakgrund 
Thomas Salonen (SD) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Förvaltningsrätten i Växjö. 
Valberedningen föreslog § 9 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Thomas Salonen (SD) från uppdraget, och utse Pia Schröder (SD) till ny 
nämndeman. Uppdraget gäller perioden 3 mars 2022 – 31 december 2023. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 9 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Thomas Salonen daterad den 19 februari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Förvaltningsrätten i Växjö 
  Thomas Salonen (SD) 
  Pia Schröder (SD) 

Sekreterare, Regionstab kansli 
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§ 10  Ärendenummer RS 2021/1191 

Val av jurymän enligt tryckfrihetsförordningen för 
2022–2025 

Beslut 
Regionfullmäktige utser nedanstående personer till jurymän enligt 
tryckfrihetsförordningen till Kalmar tingsrätt. Uppdraget gäller perioden 3 
mars 2022 – 31 december 2025.  
Grupp 1: 
Inger Karlsson (S) 
Torsten Carlsson (S) 
Solveig Thorngren (S) 
Marie Holmgren (S) 
Martin Andersson (S) 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 
Linus Hellman (S) 
Natalia Johansson (KD) 
Maud Ärlebrandt (KD) 
Petter Gustavsson (SD) 
Rolf-Erik Edmark (SD) 
Suzanne Gustafsson (M) 
Emil Jörgensen (M) 
Ulrika Lindh (C) 
Lars Rosander (C) 
Eva Joelsson (V) 
 
Grupp 2: 
Göran Nilsson (S) 
Nina Andersson Junkka (S) 
Eva Berglund (S) 
Elisabeth Heimark Sjögren (S) 
Jessica Hellman (SD) 
Hans Ljungdahl (M) 
Rebecka Englund (KD) 
Magnus Danlid (C) 
 
Bakgrund 
Kalmar tingsrätt har hemställt till regionfullmäktige att utse jurymän enligt 
tryckfrihetsförordningen. För valet av jurymän gäller de regler som finns i 12 
kap 5 § i tryckfrihetsförordningen. 
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Jurymännen ska indelas i två grupper, med 16 respektive 8 jurymän. 
Jurymännen i den andra gruppen ska vara eller ha varit nämndemän vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol. 
--- 
Valberedningen föreslog § 10 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att utse 
följande personer till jurymän: 
Grupp 1: 
Inger Karlsson (S) 
Torsten Carlsson (S) 
Solveig Thorngren (S) 
Marie Holmgren (S) 
Martin Andersson (S) 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 
Linus Hellman (S) 
Natalia Johansson (KD) 
Maud Ärlebrandt (KD) 
Petter Gustavsson (SD) 
Rolf-Erik Edmark (SD) 
Suzanne Gustafsson (M) 
Emil Jörgensen (M) 
Ulrika Lindh (C) 
Lars Rosander (C) 
Eva Joelsson (V) 
 
Grupp 2: 
Göran Nilsson (S) 
Nina Andersson Junkka (S) 
Eva Berglund (S) 
Elisabeth Heimark Sjögren (S) 
Jessica Hellman (SD) 
Hans Ljungdahl (M) 
Rebecka Englund (KD) 
Magnus Danlid (C) 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 10 mars 2022. 
2. Hemställan om val av jurymän enligt tryckfrihetsförordningen för 

2022–2025, Kalmar tingsrätt. 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar tingsrätt 
  Utsedda jurymän 
  Sekreterare, Regionstab kansli 
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§ 11  Ärendenummer RS 2022/52 

Val av ordförande i patientnämnden 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Peter Högberg (S) från uppdraget som 
ordförande i patientnämnden. 
Till ny ordförande utses Helen Nilsson (S). Uppdraget gäller perioden 10 
mars 2022 – 31 december 2022. 

Bakgrund 
Peter Högberg (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i 
patientnämnden. 
Valberedningen föreslog § 7 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Peter Högberg (S) från uppdraget, och utse Helen Nilsson (S) till ny 
ordförande. Uppdraget gäller perioden 10 mars 2022 – 31 december 2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 7 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Peter Högberg daterad den 10 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Patientnämndens kansli 

Peter Högberg (S) 
Helen Nilsson (S) 

  Lönehandläggare förtroendevalda 
  Sekreterare Regionstab kansli 
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§ 12  Ärendenummer RS 2022/284 

Val av ersättare i regionstyrelsen 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Henrik Nilsson Bokor (S) från uppdraget som 
ersättare i regionstyrelsen. 
Till ny ersättare utses Helen Nilsson (S). Uppdraget gäller för perioden 3 
mars 2022 – 14 oktober 2022. 

Bakgrund 
Henrik Nilsson Bokor (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
regionstyrelsen. 
Valberedningen föreslog § 4 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Henrik Nilsson Bokor (S) från uppdraget, och utse Helen Nilsson (S) till ny 
ersättare. Uppdraget gäller perioden 3 mars 2022 – 14 oktober 2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 4 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Henrik Nilsson Bokor daterad den 28 februari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Henrik Nilsson Bokor (S) 
  Helen Nilsson (S) 
  Sekreterare, regionstyrelsen 
  Sekreterare, Regionstab kansli 
  Lönehandläggare förtroendevalda 
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§ 13  Ärendenummer RS 2022/52 

Val av ledamot i regionstyrelsen 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Peter Högberg (S) från uppdraget som ledamot 
i regionstyrelsen. 
Till ny ledamot utses Henrik Nilsson Bokor (S). Uppdraget gäller perioden 3 
mars 2022 – 14 oktober 2022. 

Bakgrund 
Peter Högberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsen. 
Valberedningen föreslog § 5 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Peter Högberg (S) från uppdraget, och utse Henrik Nilsson Bokor (S) till ny 
ledamot. Uppdraget gäller perioden 3 mars 2022 – 14 oktober 2022. 
---- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 5 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Peter Högberg daterad den 10 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Peter Högberg (S) 
  Henrik Nilsson Bokor (S) 
  Sekreterare, regionstyrelsen 
  Sekreterare, Regionstab kansli 
  Lönehandläggare, förtroendevalda 
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§ 14  Ärendenummer RS 2020/1236 

Svar på motion - Inför avgift för språktolkning 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motionen om avgift för språktolkning. 

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

Bakgrund 
Petra Gustafsson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om 
införande av en avgift för språktolkning i hälso- och sjukvården. I motionen 
föreslås att regiondirektören får i uppdrag att utarbeta ett system med 
egenavgift vid språktolkning vid icke-akut vård, så att regionens 
tolkkostnader täcks för de fall där inte annan ersättning för tolkningen utgår 
till regionen och patienten vistats i Sverige två år eller längre, undantaget de 
fem nationella minoritetsspråken samt de fall då patienten på grund av ålder, 
funktionsnedsättning eller andra medicinska skäl saknar förmåga att lära sig 
det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper. 

Yttrande 
Hälso- och sjukvård är en obligatorisk verksamhet som Region Kalmar län 
är skyldig att bedriva, och för att ta ut avgifter inom en obligatorisk 
verksamhet krävs lagstöd. 
Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska 
myndigheter använda tolk och översätta handlingar, om det behövs för att 
den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt, förstå ett ärendes innehåll och göra 
sig förstådd. 
Ytterligare regleringar finns i hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvården skyldig att ge 
patienten information om hälsotillstånd och behandling Vården ska även 
särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 
samt vara lätt tillgänglig. I kapitel 17 i hälso- och sjukvårdslagen stadgas 
vilka avgifter som får tas ut av patienten. Här finns inte stöd för att ta ut 
avgift för språktolkning. 
I patientlagen stärks och tydliggörs patientens ställning i vården ytterligare. I 
lagen stadgas bland annat att informationen till patienten ska anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 
individuella förutsättningar. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Lagen säger även att den 
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som ger informationen så långt som möjligt ska försäkra sig att mottagaren 
förstått innehållet och betydelsen. 
Utifrån detta kan tillgången till tolk vara avgörande för rätten till vård på lika 
villkor, patientsäkerheten och kvaliteten i vården, när patienter och 
vårdgivare inte kan förstå varandra på samma språk. Tolk kan alltså även 
vara nödvändigt för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna säkerställa 
att de utför sitt uppdrag och bland annat ger vård på lika villkor samt att inte 
missuppfattningar ska leda till felaktiga medicinska bedömningar. 
Även kostnadsfrågan som lyfts i motionen kan ifrågasättas, eftersom ökade 
kostnader kan uppkomma vid felaktiga medicinska bedömningar och 
förlängd vårdtid, som kan bli resultatet om kostnaden för språktolkning i 
vården läggs på den enskilde. Avgifter för språktolk kan även medföra att 
patienter avstår från att söka vård, vilket kan leda till försenad vård och 
allvarliga följder med detta. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 193 den 26 oktober 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om avgift för språktolkning.” 

Överläggningar 
1. Yvonne Hagberg (S) och Sara Kånåhols (V) föreslår att 

regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
2. Petra Gustafsson (S) och Michael Erlandsson (SD) föreslår att 

regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs 
(S) och Sara Kånåhols (S) förslag eller Petra Gustafssons (SD) och Michael 
Erlandssons (SD) förslag. Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt Yvonne Hagbergs (S) och Sara Kånåhols (V) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Yvonne Hagbergs (S) och Sara Kånåhols (S) 
förslag röstar ja. 

- Ledamot som röstar för Petra Gustafssons (SD) och Michael 
Erlandssons (SD) förslag röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mattias Adolfson (S) Ja   

Thoralf Alfsson (-)  Nej  

Christel Alvarsson (C) Ja   

Anders Andersson (KD) Ja   

Gylfi Saemundsson (V) Ja   

Steve Sjögren (S) Ja   

Leif Axelsson (SD)  Nej  
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Saad Benatallah (S) Ja   

Jonny Bengtsson (S) Ja   

Åke Bergh (M)   Avstår 

Åke Nilsson (KD) Ja   

Ilko Corkovic (S) Ja   

Jonas Erlandsson  Ja   

Michael Erlandsson (SD)  Nej  

Linda Fleetwood (V) Ja   

Erik Fors (S) Ja   

Marie Fransson (S) Ja   

Sara Kånåhols (V) Ja   

Suzanne Gustafson (M)   Avstår 

Petra Gustafsson (SD)  Nej  

Göran Bågenholm (SD)  Nej  

Yvonne Hagberg (S) Ja   

Jonas Hellberg (S) Ja   

Lennart Hellström (M)   Avstår 

Karin Helmersson (C) Ja   

Anders Henriksson (S) Ja   

Martina Hessel (S) Ja   

Olle Hjertqvist (S) Ja   

Kaj Holst (M)   Avstår 

Peter Högberg (S) Ja   

Gunilla Johansson (S) Ja   

Pär-Gustav Johansson (M)   Avstår 

Christer Jonsson (C) Ja   

Bo Karlsson (SD)  Nej  

Angelica Katsanidou (S) Ja   

Martin Kirchberg (SD)  Nej  

Erik Arvidsson (SD)  Nej  

Zeljka Krajinovic (S) Ja   

Ulrika Lindh (C) Ja   

Carl Dahlin (M)   Avstår 

Jimmy Loord (KD) Ja   

Jonas Lövgren (M)   Avstår 

Kristina Sjöström (S) Ja   

Åsa Ottosson (M)   Avstår 
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Göran Nilsson (L) Ja   

Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   

Tomas Trossing (SD)  Nej  

Ingegerd Petersson (C) Ja   

Madeleine Rosenqvist (KD) Ja   

Lejla Radovic (S) Ja   

Lena Segerberg (S) Ja   

Margreth Johansson (KD) Ja   

Malin Sjölander (M)   Avstår 

Katrin Stagnell (S) Ja   

Leif Svensson (V) Ja   

Bengt Thörnblad (C) Ja   

Peter Wretlund (S) Ja   

Johanna Wyckman (L) Ja   

Mattias Wärnsberg (S) Ja   

Henrik Yngvesson (M)   Avstår 

Claus Zaar (SD)  Nej  

Arne Sjögren (KD) Ja   

Anette Rogö (C) Ja   

Maud Ärlebrant (KD) Ja   

Leif Larsson (C), ordförande Ja   

Resultat 45 10 10 

Regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S) och Sara Kånåhols 
(S) förslag med resultatet 45 ja, 10 nej och 10 som avstår. 
Sebastian Hallén (L) och Pia Edin (S) är frånvarande utan att ersättas. 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 193 den 26 oktober 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021. 
3. Motion - Inför avgift för språktolkning, ställd av Petra Gustafsson 

(SD). 
 
Protokollsutdrag till: Petra Gustafsson (SD) 
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§ 15  Ärendenummer RS 2021/107 

Svar på motion - Inför omsorgsläkare 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att införa omsorgsläkare med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M), Jonas Lövgren (M) och Carl Dahlin (M) har lämnat en 
motion om införande av omsorgsläkare, som ska arbeta endast med de äldre 
patienterna på kommunernas särskilda boenden. Syftet är att enklare 
tillgodose kontinuitet, medicinska behov och lokalkännedom för patienterna 
samt stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorg och hemsjukvård. 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län samverkar aktivt med kommunerna i Kalmar län för att 
främja äldres möjligheter att leva ett aktivt liv samt ha trygghet i tillgången 
till god vård och omsorg. När det gäller frågan om läkarstöd till 
omsorgsboenden är det först viktigt att beakta att den enskilde har en laglig 
rätt att själv välja läkarkontakt, oavsett boendeform. 
Frågan om läkarstödet i omsorgen har aktualiserats under covid-19-
pandemin, och ett antal rapporter har redovisats. Dessa visar att läkarstödet i 
grunden fungerar väl, och påvisar också att ett pågående arbete finns för att 
öka kontinuiteten vid fast läkarkontakt. 
De förbättringsområden som påvisats gäller främst att det medicinska stödet 
till kommunerna behöver säkras och stärkas. Mot den bakgrunden kommer 
Region Kalmar län genomföra en utredning för att redovisa dels hur ett 
strukturerat kompetensstöd i hälso- och sjukvårdsfrågor kan säkras och 
stärkas, samt dels hur ett medicinskt kompetensstöd till den kommunala 
hälso- och sjukvården kan utformas. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 251 den 14 december 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att införa omsorgsläkare med 
redovisat yttrande.” 

Överläggning 
Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  
--- 
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 251 den 14 december 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2021. 
3. Yttrande över motion om att införa omsorgsläkare. 
4. Motion - Inför omsorgsläkare, ställd av Malin Sjölander (M), Carl 

Dahlin (M) och Jonas Lövgren (M). 
 
Protokollsutdrag till: Malin Sjölander (M) 

Carl Dahlin (M) 
Jonas Lövgren (M) 
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§ 16  Ärendenummer RS 2021/556 

Svar på motion - Öka kapaciteten för 
verksamhetsförlagd utbildning 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka kapaciteten för 
verksamhetsförlagd utbildning med redovisat yttrande. 

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

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat 
en motion om att öka regionens kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) inom sjuksköterskeutbildningen. Motionens förslag är att kapaciteten 
för en ökning av sjuksköterskeutbildningens VFU ska utredas, och att i 
utredningen ska ingå ekonomiska styrmedel i form av bättre ersättningar till 
verksamheter och ersättning till de enskilda handledarna. 

Yttrande 
Region Kalmar län ser att kapaciteten för VFU behöver ökas och utvecklas 
för att möta hälso- och sjukvårdens framtida kompetensbehov, och även mot 
bakgrund av att ökade krav inom sjuksköterskeutbildningarna är att vänta. 
Det är ett arbete som behöver föras på både lokal och övergripande nivå i 
organisationen, och behöver innefatta en utvecklad samplanering med 
lärosätena och de som erbjuder VFU-platser och utbildning till handledare. 
Det finns idag ett stort intresse för VFU både från nationell, statlig och lokal 
nivå. I regeringens budgetproposition för 2022 avsätts medel för ökade 
ersättningar från lärosätena till regioner och kommuner för stärkt VFU-
samordning och det föreslås att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska få i 
uppdrag att se över en nationell samordning av VFU-platserna. 
För närvarande pågår en nationell utredning av kraven för sjuksköterske- och 
barnmorskeexamen, för att dessa ska svara upp mot hälso- och sjukvårdens 
framtida kompetensbehov. I utredningen undersöks förutsättningarna för 
hälso- och sjukvårdens huvudmän att medverka i utbildningarna så att 
kraven på klinisk undervisning uppfylls. Ett resultat av utredningen kan bli 
att kapaciteten för VFU behöver öka för att säkerställa målen för den 
befintliga sjuksköterskeutbildningen. Region Kalmar län följer utredningen, 
som ska redovisas i april 2022. 
För att öka antalet VFU-platser är samplanering och samverkan nödvändig 
med lärosätena och de aktörer som erbjuder VFU-platser och utbildning för 
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handledare. Samverkan pågår mellan regionen och lärosätena för att 
säkerställa både nuvarande och framtida behov av VFU-placeringar. På vissa 
enheter har så kallad peer-learning inletts, som möjliggör att fler studenter 
kan tas emot genom att dessa handleds i par istället för enskilt. Som exempel 
på långsiktig utveckling diskuteras att ytterligare sprida VFU-perioderna och 
på så sätt eliminera krockar i verksamheterna. 
I motionen lyfts ekonomiska styrmedel i form av ersättningar till 
verksamheterna och de enskilda handledarna. Rollfördelningen skiljer 
mellan huvudhandledare och handledare. Huvudhandledarens roll är bland 
annat att vara kontaktperson mellan studenten och handledaren i 
praktikplaceringssystemet, medan handledarens roll är att handleda 
studenten enligt lärandemodellen. 
Därutöver är en förutsättning för att VFU på en enhet ska fungera att de 
övriga medarbetarna går in och täcker för att ge tid för handledning. Mot den 
bakgrunden ska handledningen ses som ett teamuppdrag för hela enheten, 
vilket är grunden till att Region Kalmar län valt att ersättningen för denna 
ska gå till stödjande insatser till enheten. De enskilda handledarna 
kompenseras istället inom ordinarie löneprocess, där handledarskap kan vara 
en arbetsuppgift som innebär både kompetensutveckling, ökat ansvar och 
kan bidra till verksamhetens mål. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 253 den 14 december 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka kapaciteten för 
verksamhetsförlagd utbildning med redovisat yttrande.” 

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

regionstyrelsens förslag.  
2. Claus Zaar (SD) föreslår att regionfullmäktige ska besluta att bifalla 

motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) eller Claus Zaars (SD) förslag. Ordförande finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt Mattias Adolfsons (SD) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (S) förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Claus Zaars (SD) förslag röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mattias Adolfson (S) Ja   

Thoralf Alfsson (-)  Nej  

Christel Alvarsson (C) Ja   

Anders Andersson (KD) 
 

 Avstår 
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Gylfi Saemundsson (V) Ja   

Steve Sjögren (S) Ja   

Leif Axelsson (SD)  Nej  

Saad Benatallah (S) Ja   

Jonny Bengtsson (S) Ja   

Åke Bergh (M)   Avstår 

Åke Nilsson (KD) 
 

 Avstår 

Ilko Corkovic (S) Ja   

Jonas Erlandsson  Ja   

Michael Erlandsson (SD)  Nej  

Linda Fleetwood (V) Ja   

Erik Fors (S) Ja   

Marie Fransson (S) Ja   

Sara Kånåhols (V) Ja   

Suzanne Gustafson (M)   Avstår 

Petra Gustafsson (SD)  Nej  

Göran Bågenholm (SD)  Nej  

Yvonne Hagberg (S) Ja   

Jonas Hellberg (S) Ja   

Lennart Hellström (M)   Avstår 

Karin Helmersson (C) Ja   

Anders Henriksson (S) Ja   

Martina Hessel (S) Ja   

Olle Hjertqvist (S) Ja   

Kaj Holst (M)   Avstår 

Peter Högberg (S) Ja   

Gunilla Johansson (S) Ja   

Pär-Gustav Johansson (M)   Avstår 

Christer Jonsson (C) Ja   

Bo Karlsson (SD)  Nej  

Angelica Katsanidou (S) Ja   

Martin Kirchberg (SD)  Nej  

Erik Arvidsson (SD)  Nej  

Zeljka Krajinovic (S) Ja   

Ulrika Lindh (C) Ja   

Carl Dahlin (M)   Avstår 

Jimmy Loord (KD) 
 

 Avstår 
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Jonas Lövgren (M)   Avstår 

Kristina Sjöström (S) Ja   

Åsa Ottosson (M)   Avstår 

Göran Nilsson (L) Ja   

Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   

Tomas Trossing (SD)  Nej  

Ingegerd Petersson (C) Ja   

Madeleine Rosenqvist (KD) 
 

 Avstår 

Lejla Radovic (S) Ja   

Lena Segerberg (S) Ja   

Margreth Johansson (KD) 
 

 Avstår 

Malin Sjölander (M)   Avstår 

Katrin Stagnell (S) Ja   

Leif Svensson (V) Ja   

Bengt Thörnblad (C) Ja   

Peter Wretlund (S) Ja   

Johanna Wyckman (L) Ja   

Mattias Wärnsberg (S) Ja   

Henrik Yngvesson (M)   Avstår 

Claus Zaar (SD)  Nej  

Arne Sjögren (KD) 
 

 Avstår 

Anette Rogö (C) Ja   

Maud Ärlebrant (KD) 
 

 Avstår 

Leif Larsson (C), ordförande Ja   

Resultat 38 10 17 

Regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag med 
resultatet 38 ja, 10 nej och 17 som avstår. 
Sebastian Hallén (L) och Pia Edin (S) är frånvarande utan att ersättas. 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 253 den 14 december 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021. 
3. Motion - Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning, ställd 

av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD). 
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Protokollsutdrag till: Martin Kirchberg (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
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§ 17  Ärendenummer RS 2021/557 

Svar på motion - Öka antalet platser på 
sjuksköterskeutbildningen 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka antalet platser på 
sjuksköterskeutbildningen med redovisat yttrande. 

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

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat 
en motion om att Region Kalmar län ska utreda hur uppdragsutbildning kan 
inrättas så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. 

Yttrande 
Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga för Region Kalmar län. 
Tillgången på personal med rätt kompetens är avgörande för att klara 
vårduppdraget. Den demografiska utvecklingen de kommande åren kommer 
att innebära en stor ökning av åldersgrupperna yngre och äldre, vilket 
innebär att efterfrågan på samhällsservice kommer att öka. Samtidigt kräver 
pensionsavgångar en satsning på nyrekrytering. För att säkerställa länets 
långsiktiga kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården är tillgång till 
rätt kompetens grundläggande och utbudet av utbildning behöver stämma 
överens med arbetsmarknadens behov. 
Sjuksköterskeutbildning Region Kalmar län 
Långsiktig och god samverkan med lärosätena är en avgörande faktor för att 
säkerställa Region Kalmar läns framtida kompetensbehov. Svårigheter att 
rekrytera sjuksköterskor från övriga delar av landet är påtaglig och 
utbildning på plats nära verksamheterna underlättar detta. Region Kalmar län 
har en god samverkan med Linnéuniversitetet i frågorna. Regionen har 
tecknat avtal med Linnéuniversitetet och bidrar i finansieringen för att öka 
antalet utbildningsplatser och sprida platserna över länet. 
En viktig fråga i förhållande till utbildningen är den så kalla de 
genomströmningen. Det vill säga arbetet för att så många av studenterna som 
möjligt ska nå sin examen. Regionens möjlighet till bidrag i det är begränsad 
men kan till exempel handla om ansvaret för den verksamhetsförlagda 
utbildningen. 2020 låg examensfrekvensen på nationell nivå på 77 procent 
för sjuksköterskeutbildningen. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att 
öka genomströmningen. 
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Uppdragsutbildning 
En uppdragsutbildning på universitets- och högskolenivå är en utbildning 
som en huvudman köper av ett lärosäte. Den stora principiella skillnaden 
mellan den ordinarie högskoleutbildningen på grundläggande och avancerad 
nivå är den betalande kunden. Det huvudsakliga förfarandet är att en 
arbetsgivare ser ett behov av en viss kompetens hos medarbetarna och köper 
en uppdragsutbildning av ett lärosäte för att tillgodose det behovet. 
Innehållet i en uppdragsutbildning är delvis reglerad, men principiellt så har 
lärosätena möjlighet att ge uppdragsutbildning inom de områden som är 
kopplade till huvudverksamheten (programutbildningar, forskning etc.). För 
poänggivande utbildningar ska ordinarie rutiner för kursplan och 
examination följas. 
Inom området specialistutbildning och barnmorskeutbildning har Regionen 
startat en dialog med Linnéuniversitetet kring om och hur 
uppdragsutbildning skulle kunna se ut. Dessa utbildningar riktar sig till 
sjuksköterskor som redan är medarbetare vid Regionen, det är en avsevärd 
mycket kortare utbildning och med färre antalet platser än grundutbildning. 
Region Kalmar län öppnar därför upp i Regionplanen 2022–2024 en 
möjligheten att genomföra just sådan utbildning för medarbetare. Regionen 
ser däremot inte uppdragsutbildning kopplat till grundutbildningar som en 
rimlig väg, då det handlar om helt andra utbildningsperioder och volymer av 
studenter. Grundutbildningarna bör genomföras inom universitetets ordinarie 
utbildningsutbud. 
Sammanfattning 
Region Kalmar län ser ett stort behov av att antalet utbildningsplatser på 
sjuksköterskeutbildningen motsvarar verksamhetens behov. Det är viktigt att 
fortsätta arbeta i nära samverkan med lärosätena för att nå rätt antal 
utbildningsplatser i länet, utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen 
och öka genomströmningen av studenter. Det är vidare viktigt att Region 
Kalmar län fortsätter att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för att 
flertalet av de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska stanna kvar som 
anställda i regionen efter avslutad utbildning. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 254 den 14 december 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka antalet platser på 
sjuksköterskeutbildningen med redovisat yttrande.” 

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

regionstyrelsens förslag. 
2. Claus Zaar (SD) föreslår att regionfullmäktige ska besluta att bifalla 

motionen.  
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) eller Claus Zaar (SD) förslag. Ordförande finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag. 
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
- Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (S) förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Claus Zaars (SD) förslag röstar nej.  

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mattias Adolfson (S) Ja   

Thoralf Alfsson (-)  Nej  

Christel Alvarsson (C) Ja   

Anders Andersson (KD) 
 

 Avstår 

Gylfi Saemundsson (V) Ja   

Steve Sjögren (S) Ja   

Leif Axelsson (SD)  Nej  

Saad Benatallah (S) Ja   

Jonny Bengtsson (S) Ja   

Åke Bergh (M)   Avstår 

Åke Nilsson (KD) 
 

 Avstår 

Ilko Corkovic (S) Ja   

Jonas Erlandsson  Ja   

Michael Erlandsson (SD)  Nej  

Linda Fleetwood (V) Ja   

Erik Fors (S) Ja   

Marie Fransson (S) Ja   

Sara Kånåhols (V) Ja   

Suzanne Gustafson (M)   Avstår 

Petra Gustafsson (SD)  Nej  

Göran Bågenholm (SD)  Nej  

Yvonne Hagberg (S) Ja   

Jonas Hellberg (S) Ja   

Lennart Hellström (M)   Avstår 

Karin Helmersson (C) Ja   

Anders Henriksson (S) Ja   

Martina Hessel (S) Ja   

Olle Hjertqvist (S) Ja   

Kaj Holst (M)   Avstår 

Peter Högberg (S) Ja   

Gunilla Johansson (S) Ja   

Pär-Gustav Johansson (M)   Avstår 
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Christer Jonsson (C) Ja   

Bo Karlsson (SD)  Nej  

Angelica Katsanidou (S) Ja   

Martin Kirchberg (SD)  Nej  

Erik Arvidsson (SD)  Nej  

Zeljka Krajinovic (S) Ja   

Ulrika Lindh (C) Ja   

Carl Dahlin (M)   Avstår 

Jimmy Loord (KD) 
 

 Avstår 

Jonas Lövgren (M)   Avstår 

Kristina Sjöström (S) Ja   

Åsa Ottosson (M)   Avstår 

Göran Nilsson (L) Ja   

Henrik Nilsson Bokor (S) Ja   

Tomas Trossing (SD)  Nej  

Ingegerd Petersson (C) Ja   

Madeleine Rosenqvist (KD) 
 

 Avstår 

Lejla Radovic (S) Ja   

Lena Segerberg (S) Ja   

Margreth Johansson (KD) 
 

 Avstår 

Malin Sjölander (M)   Avstår 

Katrin Stagnell (S) Ja   

Leif Svensson (V) Ja   

Bengt Thörnblad (C) Ja   

Peter Wretlund (S) Ja   

Johanna Wyckman (L) Ja   

Mattias Wärnsberg (S) Ja   

Henrik Yngvesson (M)   Avstår 

Claus Zaar (SD)  Nej  

Arne Sjögren (KD) 
 

 Avstår 

Anette Rogö (C) Ja   

Maud Ärlebrant (KD) 
 

 Avstår 

Leif Larsson (C), ordförande Ja   

Resultat 38 10 17 

Regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag med 
resultatet 38 ja, 10 nej och 17 som avstår. 
Sebastian Hallén (L) och Pia Edin (S) är frånvarande utan att ersättas. 
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Reservation 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 254 den 14 december 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2021. 
3. Motion – Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen från 

Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD). 
 
Protokollsutdrag till: Martin Kirchberg (SD) 

Claus Zaar (SD) 
Bo Karlsson (SD) 
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§ 18  Ärendenummer RS 2021/686 

Svar på motion - En utvecklingsplan för den samlade 
prehospitala vården i Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om en utvecklingsplan för den 
samlade prehospitala vården i Kalmar län med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) har lämnat en motion om att regiondirektören får i 
uppdrag att utreda hur den samlade prehospitala vården kan utvecklas vidare 
för ökad trygghet i hela länet så framtidens vårdbehov kan tillgodoses. 

Yttrande 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser att ambulansverksamhetens roll i 
personcentrerade och nära arbetssätt är viktig och behöver utvecklas. 
Arbetssätt och resurser behöver samordnas för att möjliggöra en ännu högre 
grad av samverkan mellan ambulans, hälsocentral, kommunal hemsjukvård 
och specialiserad vård. 
Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 vill Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med regeringen stimulera till 
utveckling av ambulanssjukvården. 
Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande 
utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2021. Det 
omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra 
insatser som syftar till att: 

• Utveckla ambulanssjukvården. 

• Göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv. 

• Anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära 
vård innebär. 

Medlen kan exempelvis användas till: 

• Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- 
och sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära 
vård som högspecialiserad vård. 

• Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad 
samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård. 

• Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom 
ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom 
hela larmkedjan. 
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• Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av 
sjuktransporter. Det kan exempelvis handla om samverkan mellan 
regioner och med andra aktörer som exempelvis den statliga 
räddningstjänsten. 

Förvaltningens redan initierade arbete med utveckling av den preshospitala 
vården fortsätter. Arbetet fortsätter och införlivas med uppdraget i 
regionplanen att redovisa en handlingsplan för att säkerställa att 
ambulansverksamheten har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av 
den nära vården. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 255 den 14 december 2021 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om en utvecklingsplan för den 
samlade prehospitala vården i Kalmar län med redovisat yttrande.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 255 den 14 december 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 
3. Motion - Utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i 

Kalmar län, ställd av Malin Sjölander (M). 
 
Protokollsutdrag till: Malin Sjölander (M) 
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§ 19  Ärendenummer RS 2022/95 

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet 
Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

Beslut 
Regionfullmäktige antar föreliggande förslag till förbundsordning med 
ekonomisk bilaga för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund 
med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av 
samtliga Sveriges 21 regioner (tidigare landsting). 
Förbundsfullmäktige för KSA beslutade den 10 februari 2022 att anta 
reviderad förbundsordning. Revideringen av förbundsordningen förtydligar 
förbundets uppdrag och utförare av verksamheten. Beslutet har föregåtts av 
remittering av förslaget till förbundsordning till medlemmarna. 
Den reviderade förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga 
regioners fullmäktige. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 31 den 2 mars 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige antar föreliggande förslag till förbundsordning med 
ekonomisk bilaga för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 31 den 2 mars 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2022. 
3. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt 

Ambulansflyg. 
4. Protokoll från förbundsfullmäktige Kommunalförbundet Svenskt 

Ambulansflyg den 10 februari 2022. 
 
Protokollsutdrag till: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
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§ 20  Ärendenummer RS 2022/295 

Överlämning av medborgarförslag - Återkoppling om 
vård och bemötande 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Återkoppling om vård 
och bemötande till regionstyrelsen för beslut. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats till regionfullmäktige om att en 
undersökning om bemötande och resultat av behandlingen ska ges till alla 
patienter vid vårdcentraler och sjukhus. 
Eftersom medborgarförslaget är inom regionstyrelsens ansvarsområde, 
föreslår regionfullmäktiges presidium att det överlämnas till regionstyrelsen 
för beslut. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets 
förslag. 

Handlingar 
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 28 februari 

2022. 
2. Medborgarförslag - Återkoppling om vård och bemötande. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 21  Ärendenummer RS 2022/301 

Val av ledamot i Euroregion Baltic 

Beslut 
Regionfullmäktige entledigar Elin Sjölander Landerdahl (M) från uppdraget 
som ledamot i Euroregion Baltic. 
Till ny ledamot utses Ellinor Troli (M). Uppdraget gäller perioden 3 mars 
2022 – 31 december 2022. 

Bakgrund 
Elin Sjölander Landerdahl (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Euroregion Baltic. 
Valberedningen föreslog § 8 den 2 mars 2022 regionfullmäktige att entlediga 
Elin Sjölander Landerdahl (M) från uppdraget, och att utse Ellinor Troli (M) 
till ny ledamot. Uppdraget gäller perioden 3 mars 2022 – 31 december 2022. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
valberedningens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 8 den 2 mars 2022. 
2. Avsägelse från Elin Sjölander Landerdahl daterad den 17 februari 

2022. 
 
Protokollsutdrag till: Euroregion Baltic 
  Elin Sjölander Landerdahl (M) 

Ellinor Troli (M) 
Regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 22 

Aktuellt från revisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information om följande genomförda granskningar redovisas: 

1. God ekonomisk hushållning (RS 2021/654). 
2. Samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk 

ohälsa bland äldre (RS 2021/842). 
--- 

Föredragande 
Klaus Leidecker, ordförande regionens revisorer 
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§ 23 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärenden anmäls till regionfullmäktige: 

1. Inkomna motioner och medborgarförslag. 
Följande motioner och medborgarförslag har inkommit inför mötet: 
a. Motion från Jimmy Loord (KD), Arne Sjöberg (KD), Chatrine 

Pålsson Ahlgren (KD), Anders Andersson (KD), Gudrun 
Brunegård (KD), Maud Ärlebrant (KD) och Nina Åkesson 
Nylander (KD) - Strategisk satsning på mest sjuka äldre (RS 
2021/1150). 

b. Motion från Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson (M) och 
Carl Dahlin (M) - Inför bruttolöneavdrag för månadskort i 
kollektivtrafiken (RS 2021/1237). 

c. Motion från Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) - Inför 
en klimatbiljett (RS 2022/159). 

d. Motion från Jimmy Loord (KD) – Sjukhus bra men hemma bäst 
(RS 2022/240). 

e. Motion från Leif Svensson (V) - Klimatet (RS 2022/276). 
f. Motion från Leif Svensson (V) – Administrativa råvarudata (RS 

2022/282). 
g. Motion från Petra Gustafsson (SD) - Handlingar som utgör 

beslutsunderlag ska vara på svenska (RS 2022/311). 
h. Medborgarförslag – Ta bort avgiften för bårbilstransport för vid 

dödsfall i hemmet (RS 2022/121). 
2. Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar 

Följande protokoll anmäls till regionfullmäktige: 
a. Regionstyrelsen den 6 oktober, 26 oktober och 14 december 2021 

samt den 2 februari 2022. 
b. Regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen den 24 

november 2021 samt den 19 januari 2022. 
c. Protokoll från kollektivtrafiknämnden den 15 november 2021 

samt den 20 januari 2022. 
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d. Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård den 9 
december 2021. 

e. Protokoll från beredningen för hållbarhet och folkhälsa den 10 
december 2021. 

f. Protokoll från beredningen för invånarfrågor den 9 december 
2021. 

3. Inkomna handlingar från revisorerna 
a. Granskningsrapport - God ekonomisk hushållning (RS 

2021/654). 
b. Granskningsrapport - Samverkan mellan regionen och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre (RS 2021/842). 
c. Hemställan om gemensamt revisionskontor med Borgholms 

kommun (RS 2021/1276). 
d. Beslut om arbetsordning för regionens revisorer (RS 2017/648). 
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§ 24  Ärendenummer RS 2022/69 

Svar på interpellation - Vad gör majoriteten angående 
den ansträngda situationen inom sjukvården? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Michael Erlandsson (SD) har ställt följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Personalen inom sjukvården tillhör vår tids vardagshjältar. Det är alla våra 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som genom sitt slit får 
verksamheten inom sjukvården att gå ihop trots ett allt större arbetstryck, 
otillräckliga resurser och rådande pandemi. I ljuset av detta blir vi 
Sverigedemokrater oroade över de återkommande rapporterna om det 
ansträngda läget inom sjukvården. 
Sverigedemokraterna har under lång tid presenterat flera olika åtgärder för 
att komma tillrätta med den ansträngda situationen inom vården. Förutom att 
primärvården måste ges utökade resurser anser vi att våra medarbetare måste 
få rätt förutsättningar och ha goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete. 
Framför allt måste vårdpersonal ges tid att verkligen vara vårdpersonal. 
Pappersarbetet för vårdpersonalen och den tid som åtgår för dokumentation 
måste minska. Antalet administratörer och handläggare som inte arbetar 
direkt i sjukvården ska hållas på ett minimum. Personalfrämjande satsningar 
måste till, både inom arbetsmiljö och inom lönesättning, för att Region 
Kalmar län ska kunna bli en mer attraktiv arbetsgivare. 
Vårdförbundet har nyligen slagit larm om att personalen inte orkar mer som 
en följd av att trycket på sjukvården ökar. Även om det sannolikt inte finns 
någon omedelbar lösning på dessa problem, så anser vi Sverigedemokrater 
inte att regionen kan vänta tills efter pandemin, utan måste börja agera nu för 
att förbättra situationen. Det går inte heller att, som majoriteten brukar göra, 
skylla på den pågående pandemin för att försöka skyla över tidigare 
nedmontering av sjukvården. Sverigedemokraterna vill att regionen istället 
börjar arbeta förebyggande i frågan och framför allt tar fram en plan för hur 
man ska stötta sjukvårdspersonalen, såväl under pandemin som efter den. 
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Angelica 
Katsanidou: 

- Hur ser den styrande majoriteten på det ansträngda läget inom 
sjukvården och de larmsignaler som kommer från bland annat 
Vårdförbundet? 
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- Har regionen någon etablerad plan för hur man ska stötta 
sjukvårdspersonalen, såväl i nuläget som efter pandemin?” 

Interpellationssvar  
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S), som lämnar följande 
svar: 
”Chefen och verksamheterna har flera verktyg för att fånga och åtgärda 
tillsammans med medarbetarna, skyddsombud och fackliga parter: 
medarbetarsamtalet, individuell utvecklingsplan, arbetsplatsträffar, 
skyddskommitté, MBL, medarbetarenkäten, OSA (att leda och fördela och 
prioritera arbetet), utvecklingsdagar med mera. 
Det är viktigt att komma ihåg att varje enhet är unik och vilket behov de har 
för att få stöttning eller att medarbetarna ska få stöttning skiljer sig åt. Det 
finns inte bar en lösning som passar alla. Region Kalmar län arbetar därför 
med lokala handlingsplaner utifrån behov i verksamheterna kring 
arbetsmiljön på enhets och basenhetsnivå baserade bland annat på 
medarbetarenkäten och skyddsronder. Det sker också insatser från 
företagshälsovård, individuellt och i grupp (Ex handledning, samtalsstöd, 
utbildning för chefer). Ett arbete kring hälsosamma scheman pågår också 
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
Läget i sjukvården är något som hanteras dagligen i den linjeorganisation 
som Region Kalmar län har. Att arbeta i sjukvården innebär ständigt att 
arbeta med prioriteringar. Hälso- och sjukvårdslagen stipulerar att resurserna 
ska ges till de som har störst behov. Hälso- och sjukvårdspersonal stöttas i 
den linjeorganisation som finns och chefens situation är därför också oerhört 
viktig. Arbeten sker kring chefers förutsättningar (uppdragsbeskrivningar, 
seminarium/utbildning för chefer). Prioriteringar av verksamheten sker 
kontinuerligt för hantering av arbetsbelastning. 
Arbetet med att rekrytera kompetent personal pågår kontinuerligt. 
Utveckling sker löpande av aktiviteter så som kontakter med studenter och 
praktik där vi tar emot många praktikanter varje år som ofta söker arbete hos 
oss efter praktikperiod. Förutom det utvecklas även organiseringen av 
rekryteringen kontinuerligt. För ett effektivare och för cheferna avlastande 
arbetssätt. 
Lönestrategin inom Region Kalmar län bygger på ett systematiskt arbetssätt 
där omvärldsbevakning, behov, lönekartläggning ur jämställdhetsperspektiv 
och god ekonomisk hushållning vägs samman. Lönerna inom vård och 
omsorg har varit prioriterade i många år och är ett viktigt arbete även 
framgent. 
Andra områden som bidrar positivt kan nämnas: 

• Projekt "Magnet4Europe" på Länssjukhuset 

• Medarbetardag (trivsel, vi-känsla) 

• Arbete med karriärmodeller 

• Utbildningstjänster 
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• SPIK-tjänst i Kalmar (specialistutbildad sjuksköterska kirurgi som 
ska ge kollegor stöd i arbetet) 

Till vissa av dessa aktiviteter används återhämtningsmedlen. Under 
pandemin har yrkesgrupper och verksamheter erbjudits olika 
handlingsplaner utifrån: psykisk arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, personlig 
träning, friskvård, arbetsplatsaktiviteter och andra lokala behov. 

Handlingar 
1. Interpellation från Michael Erlandsson (SD) - Vad gör majoriteten 

angående den ansträngda situationen inom sjukvården? 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 25  Ärendenummer RS 2022/233 

Svar på interpellation - Vad har minskningen av antalet 
vårdplatser inneburit för länets kommuner? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jimmy Loord (KD), Malin Sjölander (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
och Carl Dahlin (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Bristen på vårdplatser och Sveriges jämförelsevis låga antal vårdplatser i 
relation till befolkningens storlek uppmärksammas nu nationellt. 
Region Kalmar län är inget undantag. Enligt SKR:s databas Regionernas 
ekonomi- och verksamhetsstatistik fanns det i Region Kalmar län i 
genomsnitt 541,9 vårdplatser inom hälso- och sjukvården under 2020. Det är 
en nivå som har nåtts genom en snabb minskning sedan 2014. Antalet 
vårdplatser minskade under denna period med 18 procent eller 140 stycken. 
Antalet vårdplatser per 1 000 invånare minskade från 2,8 till 2,2. 
Beslut om vårdplatsreduktion kan antas påverka kommunerna i hög grad, 
genom att tillgången till vårdplatser i regionens regi är en viktig del av 
förutsättningarna för den kommunala äldreomsorgen och -vården. Minskat 
antal vårdplatser kan för hemtjänst och hemsjukvård innebära ökad 
belastning i och med ökad vårdtyngd som också ofta leder till 
återinläggningar. Att regionens verksamhet utvecklas i nära dialog och 
samförstånd med kommunerna förefaller därför vara ett rimligt krav. 
Mot denna bakgrund är våra frågor följande: 

- Vilka kontakter tas från regionens sida innan beslut om 
vårdplatsreduktion? 

- Hur påverkar vårdplatsreduktionen de äldres vård ur ett kvalitets- och 
säkerhetsperspektiv? 

- Hur påverkar vårdplatsreduktionen förutsättningarna för att rekrytera 
och behålla medarbetare?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Emmy Ahlstedt (C), som lämnar följande 
svar: 
”Interpellanterna ställer tre frågor till mig kring hur ett minskat antal 
vårdplatser påverkar kommunernas verksamhet. Beslut om antalet 
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vårdplatser fattas inte av politiken utan av verksamheten utifrån de 
förutsättningar och behov som finns. Ingen patient, oavsett ålder, ska ligga 
på sjukhus i onödan. Patienterna har rätt till en smidig och säker resa från 
slutenvården till vård hemma via kommunal vård och omsorg. Det är ett led i 
omställningen till nära vård. 

Vilka kontakter tas från regionens sida innan beslut om vårdplatsreduktion? 
Om något av sjukhusen på kort eller lång sikt ser behovet av att korrigera 
antalet vårdplatser så kommuniceras det vanligtvis via de lokala 
samverkansgrupper som finns kopplat till respektive sjukhus. Regionen har 
dessutom ett antal olika samarbetsforum med kommunerna där dessa frågor 
lyfts vid behov. 

Hur påverkar vårdplatsreduktionen de äldres vård utifrån ett kvalitets och 
säkerhetsperspektiv? 
Vi kan med stolthet och glädje konstatera att vi i Kalmar län är bäst i landet 
på att skriva ut patienter samma dag de är färdigbehandlade. Resultatet är ett 
kvitto på hur väl samverkan mellan region och kommunerna fungerar i länet. 
Ett led i omställningen till Nära vård syftar till att man oavsett ålder inte ska 
ligga på sjukhus om man kan få bättre eller likvärdig vård i hemmet. 
Ambitionen är att vård ska ges på rätt ställe, utifrån patientens behov. För att 
ge kommunerna de allra bästa förutsättningar för så utformar regionen just 
nu ett medicinskt kompetensstöd. 

Hur påverkar vårdplatsreduktionen förutsättningarna för att rekrytera och 
behålla medarbetare? 
Verksamheten gör bedömningen att antalet vårdplatser i sig inte är en faktor 
som påverkar och det är en bedömning som jag delar. Däremot är 
arbetssituationen på vårdavdelningarna en viktig faktor. Med fler patienter 
som vårdas i hemmet blir de patienter som ligger på vårdavdelning tyngre att 
hantera och det krävs en högre personaltäthet. Detta är något som 
verksamheten är medvetna om och som man jobbar med. Från politiskt håll 
har Länsunionen i de senaste budgeterna satsat på medarbetarna vilket vi 
hoppas ska bidra till att personal stannar och trivs på sin arbetsplats. 
Sammanfattningsvis kan vi inte se att antalet vårdplatser har haft någon 
negativ påverkan utifrån de frågeställningar som finns i interpellationen. Jag 
vill dock betona att arbetet med att erbjuda en trygg och säker vård för 
invånarna i Kalmar län alltid är en fråga som står högt på dagordningen och 
samverkan med länets kommuner är helt avgörande för att lyckas med 
omställningen till Nära vård.” 

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

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M) - Vad har 
minskningen av antalet vårdplatser inneburit för länets kommuner? 

2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C). 
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§ 26  Ärendenummer RS 2022/187 

Svar på interpellation - Resursåtgång för riktade 
statsbidrag 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Malin Sjölander (M) och Carl Dahlin (M) har ställt följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”Ordning och reda i ekonomin är en avgörande faktor för en välmående 
organisation där resurserna hamnar rätt. Därför anser vi moderater att det är 
viktigt att få en bred och djup förståelse för hur våra personalresurser 
används. 
Under de senaste åren har antalet riktade statsbidrag till kommuner och 
regioner ökat. År 2018 lät Statskontoret göra en översyn och inom hela 
sektorn fanns det då 206 olika riktade statsbidrag. Den stora skillnaden 
mellan generella och riktade statsbidrag är att de generella kan ingå i 
ordinarie budget- och uppföljningsprocesser och planeras för långsiktigt, 
medan de riktade ofta beslutas och aviseras samma år som de ska användas 
och är då ettåriga. Detta innebär att de riktade statsbidragen leder till en 
ineffektiv styrning som ökar administrationen och därmed blir 
kostnadsdrivande för kommuner och regioner. De skapar även merarbete 
kring ansökningar, fördelning och samordning av medlen på olika nivåer i 
organisationerna. 
I dag är många kommuner och regioner oerhört tydliga med sin kritik mot de 
kortsiktiga, riktade statsbidragen och man skulle hellre se generella 
statsbidrag som ger en egen rådighet över resursfördelningen. 
Med anledning av ovanstående vill vi därför fråga: 

- Hur stora personalresurser lägger regionen på olika nivåer på arbetet 
med att administrera, ansöka, planera och fördela riktade statsbidrag i 
regionen? 

- Anser regionstyrelsens ordförande att systemet med riktade 
statsbidrag ger långsiktiga och positiva effekter för regionen eller 
hade effekterna blivit mer påtagliga om dessa varit generella?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Låt mig först slå fast: Generella statsbidrag måste alltid vara 
utgångspunkten. 
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I Region Kalmar län ser vi till att ta ansvar och nyttjar de generella 
statsbidragen på bästa möjliga sätt. Samtidigt finns det tillfällen, med 
puckelkostnader eller särskilda omständigheter, där riktade och tillfälliga 
statsbidrag är rimliga. Till exempel under en pandemi. Stödet till 
kollektivtrafiken, vaccination och testning/smittspårning med mera är 
exempel i närtid. 
Riktade statsbidragen tar dock en del resurser i anspråk framför allt när det 
gäller att ta fram handlingsplaner för det specifika statsbidraget och vad 
gäller att återrapportera aktiviteter. Men viktigt är det dock att komma ihåg 
att för de allra flesta riktade statsbidrag är insatsen relativt liten och det kan 
handla om att endast skicka in en ansökan och ingen återrapportering 
behöver göras. 
Regionen försöker givetvis att samordna dessa administrativa uppgifter 
gällande riktade statsbidrag kopplat till regionens ordinarie 
utvecklingsarbete, exempelvis nära vård, och där blir inte insatsen att ta fram 
underlag för statsbidraget ett extra arbete. 
Sammanfattningsvis kan det då konstateras har det avsatts vissa 
administrativa resurser för att hantera specifika statsbidrag men i och med att 
det inte är den enda arbetsuppgiften medarbetare åläggs blir det därför svårt, 
för att inte säga omöjligt, att sammanställa någon exakt resursåtgång. 
Det är också viktigt att påpeka att det alltid finns en möjlighet att inte söka 
de riktade statsbidragen. I regel syftar ju statsbidragen till att utveckla 
verksamheten och således har vår region, hittills, inte bedömt statsbidragen 
som icke nödvändiga.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Malin Sjölander (M) och Carl Dahlin (M) -

Resursåtgång för riktade statsbidrag. 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S). 
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§ 27  Ärendenummer RS 2022/278 

Svar på interpellation - Insatser för återhämtning måste 
nå medarbetarna 

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): 
”Region Kalmar län har visionen Tillsammans – för ett friskare, tryggare och 
rikare liv. Vårt förhållningssätt är öppet, engagerat och kunnigt. Samarbete, 
dialog och öppen kommunikation är kännetecknande för vår verksamhet. 
Tyvärr vittnar fack och medarbetare om att denna vision inte har tillämpats 
fullt ut när det gäller användandet av de statliga återhämtningspengarna. På 
Regionstyrelsen i mars 2021 antogs Planen för särskild satsning på kris-, 
samtals- och traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av 
spridningen av covid-19.  Satsningen omfattade totalt 10,3 miljoner kronor. I 
underlaget till beslutet gick det att läsa att Region Kalmar län anser att det är 
av stor vikt att stärka förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdspersonalen 
får möjligheter till återhämtning och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta 
sina upplevelser av pandemin. I planen specificeras det olika stödinsatser 
som Individuellt stöd, Chefsstöd samt Arbetsplats- och gruppstöd men även 
satsning på Företagshälsovård, digital föreläsning och krisstöd dygnet runt. 
Redan då ville vi i Vänsterpartiet lägga in mer medel och ha en tydligare text 
om möjlighet till längre vila. 
Flera gånger under det gångna året har vi i Vänsterpartiet efterfrågat hur 
medlen nått ut till verksamheten men fått till svar att det är för tidigt att svara 
på. I samtal med medarbetare och fack har det med tydlighet framgått att det 
fortfarande saknas information kring återhämtning utöver den digitala 
föreläsning som återfinns på Navet. 
Med tanke på regionens vision om lösa det mesta tillsammans ser vi i 
Vänsterpartiet det som mycket bekymmersamt att det nästan ett år efter att 
satsningen beslutades fortfarande verkar vara okänt för både medarbetare 
och fack. Detta trots att behovet av återhämtning är viktigare och mer akut 
än någonsin. 
Därför frågar vi i Vänsterpartiet: 

• Varför har man inte diskuterat tillsammans i skyddskommittéer hur 
återhämtningspotten skall användas och vilja möjligheter till stöd som 
finns?” 

Interpellationssvar 
Mattias Adolfson (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
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”Det är viktigt att slå fast att arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivaren 
oavsett statsbidrag eller inte. Region Kalmar län som arbetsgivare har alltså 
alltid en skyldighet för att planera för återhämtning och utveckling för 
medarbetare och verksamheten. Länsunionen värnar om denna skyldighet 
och inte minst med tanke på pandemin är det mycket viktigt att medarbetarna 
får möjligheter till återhämtning. Formerna för utveckling och återhämtning 
kan handla om allt från stöd från företagshälsovården till föreläsningar och 
teamutvecklingsinsatser. Alla dessa åtgärder har genom den S-ledda 
regeringens statsbidrag givits större möjligheter. Vissa åtgärder har 
genomförts under pandemin som exempelvis extra tillskott till 
företagshälsovården, digitala föreläsningar med mera medan andra har fått 
anstå tills läget i pandemin förändras och exempelvis restriktioner släpps. 
Det handlar särskilt om aktiviteter som kräver fysisk närvaro så som 
teamutveckling. 
Vid arbete kring arbetsmiljöfrågorna ska skyddsombuden involveras och 
samverkas med. Diskussioner specifikt kring statsbidragen har förts i flera 
skyddskommittéer, lokalt och centralt, men dialog och samverkan kan alltid 
bli bättre. Vissa aktiviteter kommer att ske nu när pandemins restriktioner 
lättat och det fungerar för verksamheterna, vilket kan komma att göra 
insatserna mer synliga. 
Återhämningsstödet innehåller stöd på individ- och gruppnivå samt chefer. 
Områdena grundar sig i forskning samt dialog med förvaltningar och 
fackliga parter. Eftersom de psykiska konsekvenserna kan prägla 
medarbetare och verksamheter både på kort- och lång sikt är det viktigt att 
insatser även kan ske under lång tid framåt. Det finns också en avsatt del för 
företagshälsovården samt att titta på framtida krisstöd. 
Exempel från verksamheten: 

• Psykiska arbetsmiljön 
o Samtalskontakt 
o Reflektionsgrupper 
o Handledning 
o Utbildning (samla in förslag från medarbetarna på teman till 

kickoff eller APT) 

• Arbetsplatsaktiviteter 
o Kickoff hösten 
o Incheckning, utcheckning förmiddag, eftermiddag 

(reflektionsstund) 
Övergripande på regionen har bland annat givits digitala föreläsningar och 
företagshälsovården har haft extra resurser.” 

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

Insatser för återhämtning måste nå medarbetarna. 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 28  Ärendenummer RS 2022/257 

Svar på interpellation - Läkarmottagningar i Virserum 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till regionråden 
med ansvar för hälso- och sjukvård Emmy Ahlstedt (C) och Yvonne 
Hagberg (S): 
”Nära vård är ett begrepp som vi alla hyllar. Och när det gäller nära vård så 
är primärvården i sin helhet av stor betydelse men inte minst tillgången på 
läkare är extra viktigt. Och detta gäller i allra högsta grad de småorter som vi 
har i vårt län. 
Virserum har under lång tid haft glädjen av att ha läkare på tidigare 
vårdcentralen och nu i många år två läkare som har arbetat med vårdavtal. 
Detta har varit och är en stor tillgång för allmänheten i denna del av 
Hultsfreds kommun. 
Jag fick för några dagar sedan del av patientenkäten 2021 gällande 
primärvården. Det som jag noterade med glädje var att när det gäller 
kontinuitet och tillgänglighet så var det faktiskt en vårdgivare på en liten ort 
som har högsta betyg. När det gäller tillgänglighet så är det högsta som 
noterats i länet men också det högsta som noterats bland alla vårdgivare i 
landet. 
Självklart ska fler faktorer vägas samman men utan tvekan är kontinuitet och 
tillgänglighet något som ofta är en bristvara inom sjukvården. Och nu när 
man noterat att detta kan uppnås också på en liten ort som Virserum är det 
intressant att fundera på hur läkare på orten upplever stöd och respekt från 
regionen. 
Jag har själv varit patient på vårdcentralen under flera årtionden och följt 
förändringar som skett. Det som gör mig bedrövad är att de läkare som nu 
finns i Virserum tvingas arbeta i en arbetsmiljö som jag tvivlar på att vi kan 
acceptera om det vore medarbetare anställda inom regionen. Och det är ett 
faktum trots att vi vet att dom gör ett oerhört viktigt arbete för att ge vård i 
tid till patienter. Och skapar en trygghet för allmänheten. 
Snart ska det bli invigning av nya ambulansstationen i Virserum. En 
efterlängtad investering bland ambulanspersonalen även om man har en del 
ytterligare att önska när det gäller möjlighet för fysisk träning. Den nya 
stationen är en nybyggnad som kostar ca 15 miljoner kronor. En stor och 
välkommen investering i Virserum. 
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Men, min fråga är vad händer med läkarmottagningarna. Hur länge tror man 
från regionens politiska ledning att dom lojalt finns kvar i Virserum trots att 
underhåll och förbättringar i de lokaler som man hyr av regionen varit 
obefintliga under många år. Vad händer om dessa läkare tröttnar på 
regionens sätt att sköta sina lokaler? Vilka chanser finns att i framtiden 
rekrytera läkare till Virserum? Eller föreligger en dold agenda, bara man 
ordnat med ny ambulansstation så har Virserum och denna del av Hultsfreds 
kommuns befolkning fått sitt. Det finns kanske inget genuint engagemang 
för de privata läkare som valt att etablera sig på småorter utanför de stora 
ständerna? 
Mina frågor till ansvariga regionråd Emmy Ahlstedt (C) och Yvonne 
Hagberg (S): 

• Är ni nöjda med det sätt som regionen underhåller fastigheten där två 
primärvårdsläkare har sin verksamhet i Virserum? 

• Hur vill ni säkerställa att det också i framtiden kommer att finnas 
läkarmottagningar i Virserum?” 

Interpellationssvar 
Yvonne Hagberg (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Fastigheten som avses är Hultsfred Länsmannen 25 med adress Södra 
Järnvägsgatan 5 i Virserum. Den är byggd år 1981 och har en area på 2 365 
kvm. Fastigheten Länsmannen 25 innehåller lokaler för privata vårdgivare 
och Region Kalmar län har för närvarande lokaler för ambulansstation, 
distriktsrehabilitering samt barnhälsovård i fastigheten. Tidigare har 
fastigheten även innehållit lokaler för folktandvård. 
Med anledning av att ambulansverksamheten lämnar fastigheten när den nya 
ambulansstationen står klar och att den övriga verksamhet som regionen idag 
bedriver i fastigheten är begränsad lades fastigheten ut för försäljning i april 
år 2020. Det har hittills inte funnits någon intressent. 
Planeringsenheten och enheten för beställd vård som hanterar vårdavtal 
gentemot de privata vårdgivarna hade inget att erinra mot en försäljning av 
fastigheten så länge hyreskontrakten för de privata vårdgivarna följer med i 
försäljningen och övertas av en ny fastighetsägare. 

Fastighetens underhållsbehov 
Underhållsbehovet för byggnaden är stort och byggnaden är en av regionens 
sämsta ur energiperspektiv. De största åtgärderna som behöver utföras är 
byte av ventilationsaggregat och omputsning av fasaden. De åtgärder som är 
genomförda de senaste tio åren är nytt yttertak/plåtarbeten, ny 
varmvattenberedare och delvis utbytt belysning till LED. Sedan fastigheten 
lades ut för försäljning har endast avhjälpande åtgärder utförts och inga 
renoveringar planerats. Det har inte inkommit några önskemål från 
hyresgästerna till Regionfastigheter gällande underhållsåtgärder i lokalerna. 
Utifrån den beskrivning jag fått från fastighetsförvaltningen framgår det att 
underhållet är eftersatt och jag delar den uppfattningen. Jag utgår ifrån att 
om det inkommer önskemål på underhållsåtgärder från någon av 
hyresgästerna så kommer det att åtgärdas om bedömning görs att behov 
finns. 
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De två hälsovalsenheterna som finns i Virserum är viktiga, jag vet att dom 
som är listade där är mycket nöjda med sin Hälsocentral. Därför känns det 
bra att kravet vid en ev försäljning är att hyresavtalet för dom två 
vårdgivarna följer med. 
Inom ramen för Hälsoval kan inte Regionen styra etableringarna i länet. 
Klarar man uppdraget så har man rätt att etablera sig var man vill. 
Hälsovalsuppdragets och ersättningsmodellens utformning är emellertid 
tänkt att främja etableringar inom glesbygd. Uppdraget för 2022 har även 
förenklat filialetablering i glesbygd för att underlätta etablering inom dessa 
områden samt stödja nära vård-utvecklingen. 
Dessa nya förändringar har bland annat lett till en ansökan om etablering i 
Överum. Vi kan, inom ramen för lagen om valfrihet, som sagt aldrig 
garantera etablering i ett visst område eller säkerställa att etableringen håller 
över tid men vi kan genom uppdraget förenkla för att möjliggöra sådan 
etablering, vilket det nuvarande uppdraget uppenbarligen lyckats med. 

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

Virserum. 
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S). 
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§ 29  Ärendenummer RS 2022/289 

Svar på interpellation - Vad gör du för att premiera och 
kompensera de fast anställda, lojala sjuksköterskor 
som upprätthåller sjukvården? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt 
följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou 
(S): 
”År efter år brottas sjukvårdens medarbetare runtom i vår region med de 
ständiga problemen med underbemanningen. Gång på gång får vi 
larmrapporter om att många snart inte orkar mer. Även om trycket på 
personalen ökat på grund av pågående pandemi, så har de stora problemen 
med kronisk personalbrist och ständig underbemanning funnits i många år. 
Att vi hamnat i den situation vi idag befinner oss, beror på att den styrande 
S-ledda majoriteten under en lång rad av år varken tagit personalens 
arbetsvillkor eller kompetensförsörjningen på tillräckligt stort allvar. Trots 
ideliga varningar under de senaste tio åren, inte minst från 
Sverigedemokraternas sida, har majoriteten vägrat att lyssna. 
Situationen idag när det gäller sjuksköterskor är ett haveri. Många 
verksamheter är beroende av dyra bemanningsbolag. Länssjukhuset uppger 
att man har drygt trettio vakanser som sjuksköterska. På Oskarshamns 
sjukhus räknar man att man har bemanning motsvarande tio av tolv månader. 
Trots detta lyckas medarbetarna genom sin lojalitet och sina stora 
ansträngningar ännu så länge få verksamheten att fungera. Man har i 
Oskarshamn, genom medarbetarnas insatser, till och med lyckats minska 
behovet av inhyrd personal något den senaste tiden. 
Det går nu inte längre att fortsätta att förlita sig på de fasta medarbetarnas 
lojalitet. Sverigedemokraterna kräver att majoriteten redovisar vad man 
avser att göra för att visa att Region Kalmar län värdesätter våra lojala, fast 
anställda sjuksköterskor och att vi sätter våra fasta medarbetare främst. Vi 
vill därför nu att regionstyrelsens ordförande svarar på följande fråga: 

- Vad gör du idag och vad tänker du göra konkret för att premiera och 
kompensera de fast anställda, lojala sjuksköterskor som genom stora 
uppoffringar upprätthåller sjukvården, trots ständig 
underbemanning?” 
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Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlåtit interpellationen till personalutskottets 
ordförande Mattias Adolfson, som lämnar följande svar: 
”Medarbetarna inom vårdens betydelse för verksamheten kan knappast 
understrykas nog. Det är helt avgörande att vi ser till att ge dem de bästa 
möjliga förutsättningar. Öppenhet för olika lösningar för olika verksamheter 
för att skapa de bästa förutsättningarna är viktig. Det handlar exempelvis om 
tillsättning av specifika tjänster som ska underlätta i verksamheten, lokala 
arbetstidsmodeller eller annan höjd ersättning. Det som passar i en 
verksamhet passar inte nödvändigtvis i en annan. Extra ersättningar vid 
särskilda tillfällen utöver ordinarie ersättningar så som under semester och 
pandemin har och kommer att ske framgent. Gemensamt för alla är 
möjligheten till utveckling och kompetensutveckling. Det är också fortsatta 
satsningar på utbildningsanställning, det vill säga kompetensutveckling med 
lön. Arbetet med karriärrutvecklingsmodeller kommer att fortsätta under 
året. 
Antalet sjuksköterskor har under åren blivit fler och samtidigt har 
prioriterade lönesatsningar gjorts generellt och för enskilda 
sjuksköterskegrupper. Löneutvecklingen kommer försätta in i framtiden. Att 
lönespridningen nu nästan är upp i 50% är ett tydligt tecken på individuell 
löneutveckling utifrån prestation vilket är en satsning för den enskilde 
sjuksköterskan. Särskilda satsningar för jämställda löner riktar sig till alla 
men sjuksköterskegrupper har varit och är berörda. 
Statistik: 

Sjuksköterskor totalt 2010 2021 

Antal tillsvidareanställda 1 558 1 847 

Medianlön 26 428 35 250 

Lönespridning % 27,60 % 47,10 % 

Generellt ska också nämnas arbete med en fortsatt utveckling av en god 
arbetsmiljö, stöd och insatser för återhämtning, hälsoinspiratörer, 
ändamålsenlig företagshälsovård, stöd och rehabilitering vid sjukdom, 
likabehandlingsarbete, beredskap och kunskap om hot och våld. Arbetet med 
tydligt chefskap och utvecklande ledarskap utifrån Chefs- och 
ledarskapsstrategi ska också uppmärksammas. Chef och ledarskapet är 
viktigt för medarbetares (i det här fallet sjuksköterskors) välmående i 
arbetsmiljö och utveckling. Arbete ska fortsätta för att utveckla framtidens 
chef och ledare utifrån målet 25 medarbetare per chef, traineeprogram, 
ledarskapsutveckling, utveckling av Gröna kortet, mentorskap med mera. 
Framöver är det fortsatt avgörande att vi ser till att på bästa möjliga sätt ge 
de förutsättningar som krävs för medarbetarna i deras arbete.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 

Karlsson (SD) - Vad gör du för att premiera och kompensera de fast 
anställda, lojala sjuksköterskor som upprätthåller sjukvården? 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 30  Ärendenummer RS 2022/281 

Svar på interpellation - Det ekonomiska resultatet för 
regionens vindkraftverk 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Thoralf Alfsson (-) har ställt följande interpellation till mötet: 
”Region Kalmar investerade för ca 6 år sedan i ett vindkraftverk i Värmland. 
När jag granskar årsredovisningar för Region Kalmar under de efterföljande 
åren så saknar jag helt redovisningar över hur den ekonomiska utvecklingen 
varit för detta vindkraftverk. I årsredovisningen för 2020 nämns kort att 
vindkraftverket producerat 10 600 MW men det är allt. 
Det som är anmärkningsvärt är att ingen ansvarig från politiken har 
efterfrågat någon ekonomisk redovisning för vindkraftverket sedan inköpet 
enligt de tjänstemän som jag har haft kontakt med under mina förfrågningar 
om det ekonomiska resultatet. 
Vid några tillfällen under regionfullmäktige har det ekonomiska resultatet 
för vindkraftverket nämnts i debatten men något resultat för denna 
investering har aldrig redovisats och om vindkraftverket levt upp till de 
förväntningar som man hade när vindkraftverket inköptes. 
Med anledning av detta vill jag ställa några frågor. 

- Hur ser det ekonomiska resultatet ut för varje år sedan uppstarten 
2017? 

- Har vindkraftverket levt upp till de ekonomiska förväntningarna?” 

Interpellationssvar 
Interpellationen besvaras av ordförande i beredningen för hållbarhet, 
folkhälsa och e-hälsa Johanna Wyckman (L): 
”I interpellationen ställs frågor kring hur det ekonomiska resultatet sett ut för 
varje år sedan uppstarten 2017 samt om vindkraftverket levt upp till de 
ekonomiska förväntningarna. 

Ekonomiskt utfall 
I bilagan framgår intäkter och kostnader 2017–2021. Intäkterna avser 
ersättning för producerad el och kostnaderna avser kapitaltjänstkostnader i 
form av avskrivningar och internränta samt övriga kostnader såsom 
elavgifter och försäkringspremier. 

58Comfact Signature Referensnummer: 1310016



Region Kalmar län 
Datum 
2022-03-03 

 
 

 

 

Sammanfattning av resultatet för regionens vindkraftverk efter fem års 
ägande: 
2017 överskott intäkt -532 tkr 
2018 överskott intäkt 1 397 tkr 
2019 överskott intäkt 1 165 tkr 
2020 underskott intäkt -1 647 tkr 
2021 överskott intäkt 2 263 tkr 
Totalt har fem års drift givit ett överskott av ca 2 647 tkr. 
I den ursprungliga analysen av utfallet för egenägd vindkraftverk 
uppskattades en besparing mot 100 % köpt el till 6,8–15 Mkr över 20 års tid. 
Fortsätter utfallet i enlighet med de första fem åren, kommer detta att ge 
regionen en besparing på ca 13,2 Mkr mot köpt el under en 20-årsperiod, 
vilket visar att det verkliga utfallet ligger i linje med den ursprungliga 
analysen. 
Efter ca 20 års drift tillkommer kostnad för rivning av verket. Med dagens 
skrotpriser på material bedöms restvärdet vara lika med rivningskostnaden.” 
(Resultaten i svaret har justerats efter faktiskt intäktsår, i stället för bokfört 
intäktsår. Sekr. anm.) 

Handlingar 
1. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) - Det ekonomiska resultatet för 

regionens vindkraftverk. 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
3. Bilaga – Intäkter och kostnader vindkraftverk 2017–2021. 
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§ 31  Ärendenummer RS 2022/273 

Svar på interpellation - Tydliggör psykologernas arbete 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jonas Lövgren (M) har ställt följande interpellation till ordförande i 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L): 
”Vid möten med psykologer har det framkommit att de upplever att deras 
arbetssituation är väldigt betungande. De upplever att det saknas en tydlig 
befattnings- och arbetsbeskrivning. Det har även framgått att samverkan 
inom den egna kommunen och regionen, eller mellan regionen och 
kommunen inte fungerar som det ska. Om vården ska kunna bli bättre måste 
Region Kalmar satsa mer på det förebyggande arbetet, och på psykologernas 
arbetsmiljö, ledarskap, delaktighet, resurser och löner. 
Det finns brister på bland annat BUP, något som grundar sig i avsaknad av 
personal, knappa resurser, arbetsmiljöproblem, med mera. Och om det inte 
finns en adekvat befattnings- och arbetsbeskrivning för psykologer så blir det 
svårt att bedöma personalläget. Saknas det verkligen personal? I så fall hur 
många och med vilken kompetens? Det är frågor som normalt ska besvaras i 
en behovsanalys, men sådana behovsanalyser blir svåra att ta fram när det 
saknas befattnings- och arbetsbeskrivning. I det läge som psykiatrin och 
primärvården befinner sig i vad gäller psykologer blir situationen allvarlig. 
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga: 

• När följde Region Kalmar län senast upp och utvärderade arbets- och 
befattningsbeskrivningarna för psykologer inom primärvård och 
specialistvård?” 

Interpellationssvar 
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellation: 
”I interpellationen lyfts frågor kring arbetssituation, resurser och samverkan 
inom psykiatrin. Det finns ett antal områden som arbetas med 
regionövergripande: 

• Framtagande av karriärutvecklingsmodell för psykologer som 
tydliggör utvecklingsvägar inom professionsområdet i Region 
Kalmar län. Detta arbete pågår. Det finns en modell som förankrats i 
verksamheterna och med psykologförbundet. Just nu görs ett arbete 
med modellen för att också innehålla kärnkompetenserna och därmed 
ha samma ram som övriga karriärmodeller i Region Kalmar län. 
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• Införa ett introduktionsprogram för nya legitimerade psykologer i 
syfte att behålla fler PTP- psykologer inom regionen och vara 
attraktiva för nya sökande. 

• Arbete pågår under våren med att utveckla modell för 
Introduktionsprogram – ett kompetenspaket - för nya legitimerade 
psykologer i Region Kalmar län. En påbyggnad av PTP-programmet 
där bland annat utbildningsinsatser, handledning, nätverksmöten och 
kompetensöverföring från erfarna kollegor i organisationen erbjuds. 
Introduktionsprogrammet ska präglas av hög kvalité och även 
möjliggöra för kunskapspåfyllning, arbetsrotation, karriärutveckling 
och skapa goda arbetsvillkor för psykologer inom organisationen. 
Målet med introduktionsprogrammet är att det kommer att bidra till 
att; stärka kompetensförsörjning av psykologer på kort och lång sikt. 

- Nylegitimerade psykologer ska vilja stanna kvar och arbeta i 
Region Kalmar län efter sin PTP-tjänstgöring. 

- Erfarna psykologers kompetens tillvaratas och premieras i 
organisationen. 

- Formera nätverk så att alla psykologer finns i ett tydligt 
sammanhang med kollegialt utbyte. Tydliggöra psykologens 
roll i samverkan med andra professioner på respektive 
arbetsplats. 

• Fortsatt nära dialog med psykologutbildningen och en plan för 
studerande på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare 
till PTP-tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFU-
platser. 

• Säkerställa att det finns utbildade handledare för såväl VFU som 
PTP-psykologer och nya legitimerade psykologer inom 
introduktionsprogrammet. 

• I senare skede titta vidare på samordning av rekrytering av PTP-
psykologer för att tydliggöra regionens ambition och för att förstärka 
kontinuiteten i PTP-programmet. 

Gällande befattningsbeskrivningar är det något som Region Kalmar län 
använder inom området lönekartläggning utifrån diskrimineringslagen. 
Framtagande av reviderade befattningsmallar för psykologer pågår utifrån 
detta. Generella detaljerade arbetsbeskrivningar är inte ett arbetssätt som 
används generellt för Regionen utifrån att arbeten utvecklas och 
arbetsuppgifter förändras. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
psykologyrket är ett legitimationsyrke och också styrs utifrån det.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jonas Lövgren (M) - Tydliggör psykologernas 

arbete. 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
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§ 32  Ärendenummer RS 2022/244 

Svar på interpellation - Vad avser Länsunionen att göra 
för att stärka förlossningsvården på kort och lång sikt? 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Maud Ärlebrant 
(KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsberedningens 
ordförande Emmy Ahlstedt (C): 
”Under flera somrar i rad har bemanningssituationen på 
förlossningsavdelningarna i Region Kalmar län varit mycket pressad. Men 
även under resten av året är verksamheterna beroende av hyrpersonal för att 
fungera. Det är rimligt att anta att den svåra personalsituationen beror på 
faktorer som arbetsmiljö och lön. 
Det är också rimligt att anta att situationen inte kommer att bli enklare med 
tiden. Konkurrensen om personal med andra arbetsgivare, regioner och 
kommuner såväl som bemanningsbolag, ger inte intryck av att minska. 
Risken är att Region Kalmar län hamnar i ett ännu djupare beroende av 
hyrpersonal och ytterligare försämrad arbetssituation för regionens egna 
anställda. 
Såväl företrädare för personalen som barnmorskestudenter har framfört 
önskemål om förändring, både på kort och på lång sikt. 
Arbetstidsförkortning, bättre löneutveckling, koordinator på varje pass, 
rotation mellan MHV/BB/förlossning och införande av så kallad 
caseloadmodell där den födande följs av samma barnmorska under, före och 
efter förlossningen är några av de förslag som har förts fram för att skapa 
arbetsplatser som bättre än idag förmår locka och behålla personal. 
Länsunionen har tidigare uttryckt sig positivt och utlovat fördjupad dialog 
om dessa frågor. 
Mot denna bakgrund är våra frågor: 

- vad är din bedömning av personalsituationen på länets 
förlossningsavdelningar inför sommaren och vad anser du bör göras 
redan nu för att inte tidigare somrars larm om personalbrist ska 
upprepas? 

- vilka åtgärder anser du vara de mest verkningsfulla för att på kort sikt 
göra förlossningsvården mer attraktiv som arbetsplats och därmed 
tryggare för de födande? 
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- vad är din långsiktiga vision för förlossningsvården i Kalmar län och 
vilka steg kan tas redan nu för att förverkliga denna vision?” 

Interpellationssvar 
Emmy Ahlstedt (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Interpellanterna tar i sin interpellation upp bemanningssituationen inom 
förlossningsvården och de skriver att situationen är ansträngd, inte minst 
inför sommaren. Med bakgrund av detta så har tre frågor ställts till mig om 
hur jag ser på situationen och vad jag tänker om framtiden. 
Jag vill börja med att tacka interpellanterna för interpellationen, 
förlossningsvården är en mycket viktig fråga som ligger mig varmt om 
hjärtat. 

Vad är din bedömning av personalsituationen på länets 
förlossningsavdelningar inför sommaren och vad anser du bör göras redan 
nu för att inte tidigare sommars larm om personalbrist ska upprepas? 
Det stämmer att vi under ett antal år har haft en stor utmaning med 
personalsituationen inom förlossningsvården på sommaren. Det är en 
utmaning som vi ser i flera verksamheter, sommaren är tyvärr alltid särskilt 
tuff. 
Ledningen för klinikerna jobbar aktivt för att lösa bemanningen på bästa sätt 
och de använder sig av en palett med olika lösningar. Ett exempel är att 
erbjuda olika typer att semesterupplägg för den ordinarie personalen, där 
extra ersättning utgår för vissa perioder. Ett annat exempel är att i högre 
utsträckning under sommaren erbjuda rotation mellan mödrahälsovård, 
gynmottagning och förlossning 
Jag följer frågan noga men kan samtidigt konstatera att det tyvärr inte finns 
några enkla snabba lösningar utan det är ett långsiktigt och målmedvetet 
arbete som kommer att bära frukt framöver. 

Vilka åtgärder anser du vara de mest verkningsfulla för att på kort sikt göra 
förlossningsvården mer attraktiv som arbetsplats och därmed tryggare för 
de födande? 
Jag vill börja med att påpeka att trots en ansträngd personalsituation de 
senaste åren så har verksamheten löst detta på bästa möjliga sätt, inte minst 
har personalen ställt upp på ett fantastiskt sätt. Ingen behöver vara rädd för 
att föda barn i Kalmar län! 
Det pågår en dialog idag mellan chefer, medarbetare och fack där man har 
landat in i ett antal punkter som har identifierats som viktiga. Det handlar om 
att se över arbetsmiljön, att undersöka förutsättningarna för koordinator 
dygnet runt, skapa mer handledartid och en översyn hur arbetet organiseras. 
Jag tror att det är viktigt att dessa dialoger fortsätter och att det ges tid för att 
cheferna, medarbetarna och facken ska kunna landa in i en gemensam bild 
av vad som behöver göras och hur detta ska göras. Jag tror att det kommer 
att ha en större effekt än om vi som politiker går in och petar i verksamheten. 
Regionen ser också över arbetstidsmodellerna och tittar på olika möjligheter 
kring veckoslutstjänstgöring. 
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Vad är din långsiktiga vision för förlossningsvården i Kalmar län och vilka 
steg kan tas redan nu för att förverkliga denna vision? 
Jag vill se en nära förlossningsvård som skapar trygghet och bästa möjliga 
förutsättningar för en säker förlossning i hela länet. Det krävs kontinuitet och 
trygghet i kontakten mellan den födande kvinnan och barnmorskan. Jag vill 
se en än mer sammanhållen vårdkedja mellan mödravård, förlossning och 
eftervård. Det leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare 
anknytning. Jag vill också se en fortsatt välfungerande förlossningsvård med 
hög medicinsk kvalité med patientens behov och bästa i fokus. 
För att nå detta så behöver vi jobba målinriktat och långsiktigt. I 
Länsunionens senaste budget och plan för de kommande åren förstärks bl.a. 
förlossningsvården för att långsiktigt få en hållbar finansiering av 
verksamheten. Vi har också under mandatperioden gjort stora särskilda 
lönesatsningar som även de har kommit förlossningsvårdens personal till del. 
Jag anser också att det är viktigt att vi fortsätter att jobba med ett 
processinriktat arbetssätt där personal av alla yrkesgrupper tillsammans 
utvecklar vården och skapar en delaktighet, det i sin tur bidrar till en bra 
arbetsmiljö och att man känner stolthet för sitt arbete. Det är också viktigt att 
vi fortsätter att utveckla samarbetet i den sydöstra sjukvårdsregionen. Det 
ger personalen möjlighet att jämföra, låta sig inspireras och lära för att 
utveckla vården och sin arbetsplats. 
Bemanningssituationen inom förlossningsvården är en fråga som jag 
kommer att bära med mig framöver och jobba aktivt med. Jag kommer att 
lyssna på och diskutera goda förslag framöver i syfte att ytterligare stärka 
förlossningsvården i Kalmar län, det är ett viktigt steg för att skapa en mer 
jämlik vård i Kalmar län.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren 

(KD) och Maud Ärlebrant (KD) - Vad avser Länsunionen att göra för 
att stärka förlossningsvården på kort och lång sikt? 

2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C). 
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§ 33  Ärendenummer RS 2022/246 

Svar på interpellation - Minskning av utsläpp av 
biologiskt aktiva ämnen till Östersjön 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Kaj Holst (M) har ställt följande interpellation till ordförande i beredningen 
för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L): 
”Vilken kustmiljö vi vill leva i och låta våra barn ta hand om är upp till oss 
att bestämma. Region Kalmar, kan och skall föregå med gott exempel 
gentemot det samhälle vi lever i. Vi ställer om vår fordonspark och vi 
aspirerar till att bli klimatneutrala. Vi gör vad vi kan med det vi har. Trots 
detta blundar regionmajoriteten för det som vi enklast kan åtgärda själva. En 
praktisk miljöpolitik som vi kan påverka här hemma är vår kustmiljö. 
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav vars primära källa till 
förorening beror på Östersjöländernas oförmåga och ovilja till att både se 
och göra något åt problemen. Trots detta tillåter sig stater, regioner och 
enskilda att släppa ut orenade så kallade Xenobiotika-biologiskt aktiva 
substanser som inte normalt förekommer i naturen – till vårt innanhav. 
Kalmar kommun projekterar ett nytt stort avloppsreningsverk som ska 
uppföras inom snar framtid. Från Länssjukhuset i Kalmar släpps orenat ut i 
avloppet, det som i militära sammanhang kallas CBRN. CBRN betyder: C= 
kemiska produkter ex. reagenser, kontrastmedel. B=biologiskt aktiva 
substanser ex. bakterier och virus. R= reproduktionspåverkande ämnen ex. 
könshormoner. N= radioaktiva substanser ex. röntgenkontrast. 
Region Kalmar län strävar efter att ta hem cancerpatienter från 
utomlänssjukhus för behandling på hemmaplan och bygger ut Länssjukhuset 
för detta ändamål. Detta kommer ofrånkomligen att öka tillförseln av 
CBRN-substanser till Länssjukhusets avlopp. Höggradig rening av 
läkemedelsrester i sjukhusavlopp har med framgång genomförts i Danmark 
och genomförs i allt större utsträckning i vårt grannland. Under 
projekteringen av Kalmars nya avloppsreningsverk har biologisk rening varit 
uppe till diskussion. Det vore rent katastrofalt för vår kustmiljö, om vi i detta 
läge inte samarbetade med Kalmar Vatten/Kalmar kommun. 
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga 

• Samarbetar Region Kalmar med Kalmar kommun om det nya 
reningsverket och dess möjligheter att rena avloppsvatten från 
läkemedelsrester?” 
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Interpellationssvar 
Johanna Wyckman (L) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Vatten som resurs är viktig ur såväl miljö- som hälsosynpunkt. Region 
Kalmar län arbetar bland annat för en minskad vattenförbrukning, minskad 
spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen, mikroplaster samt läkemedel 
till miljön. En stor del av arbetet handlar om rutiner kring 
kemikaliehantering, avfallshantering med särskilt fokus på vårdens 
specialavfall (inklusive läkemedelsavfall). Även vid offentlig upphandling är 
det viktigt med kravställan på de produkter och tjänster som vi upphandlar. 
Läkemedelskommittén i Region Kalmar län ingår i ett nationellt nätverk med 
övriga Läkemedelskommittéer i landet. I detta nationella forum har en 
arbetsgrupp för läkemedel och miljö nyligen bildats. I Region Kalmar län 
kommer vi att bilda en liknande arbetsgrupp som samarbetar med den 
nationella grupperingen och som fungerar som ett expertorgan lokalt i alla 
frågor som rör läkemedel och miljö. Läkemedelskommitténs terapigrupper 
har även fått i uppdrag att alltid väga in miljöaspekter vid val av 
rekommenderade läkemedel. Arbetsgruppen för miljöfrågor kommer att 
utgöra ett stöd i detta arbete. Det pågår även ett nationellt projekt gällande 
särskilt miljöbelastande läkemedel med syfte att fastställa åtgärdsplaner. 
Läkemedelskommittén kommer att informera och utbilda förskrivare 
fortlöpande gällande miljöfrågor samt följa upp förskrivningsstatistik av 
särskilt miljöbelastande läkemedel. Utbildning inom läkemedel och miljö har 
hållits för läkare på alla enheter inom hälsovalet och genomförs 
återkommande för alla AT-läkare och ST-läkare. Utbildning har även 
genomförts för miljö-/hållbarhetsombud vid flera tillfällen och ett 
informationsmaterial om läkemedel och dess påverkan på miljön har tagits 
fram, tänkt att användas vid t.ex. arbetsplatsträffar. 
Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att inte glömma det 
uppströmsarbete som pågår för att minska andelen läkemedel i samhället 
som görs bland annat genom att förskriva hälsa på recept och 
läkemedelsgenomgångar. För att nå ut lite bredare har även en 
Läkemedelsbroschyr tagits fram som tydligt beskriver hur överblivna 
läkemedel ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Den har översatts till flera 
språk och gjorts tillgänglig via hälsocentraler. 

Nya reningsverket 
Region Kalmar län har en dialog med Kalmar Vatten sedan flera år tillbaka. 
Vi gör bland annat återkommande översyn av vilka prioriterade ämnen som 
verksamheten släpper ut till spillvattnet, och rapporterar detta till Kalmar 
Vatten. Vi har även under åren varit på plats vid reningsverket och fört 
dialog kring den pilot/försöksanläggning för läkemedelsrester som har varit 
påkopplad på del av reningsanläggningen. Vi har löpande även tagit del av 
de resonemang och beslut som tagits av styrelsen gällande nya 
Kalmarsundsverket, se bilaga 1. 
Det nya Kalmarsundsverket kommer inte att vid drifttagande ha 
läkemedelsrening. Däremot kommer det vara förberett genom att 
ultrafiltrering finns på plats och en yta finns dimensionerad för ev. 
kommande läkemedelsrening. Läkemedelsrening prioriteras idag i de fall där 
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det finns en känslig recipient eller då det är dålig tillförsel/omsättning av 
vatten i recipienten. Detta bedöms inte föreligga vid Kalmarsundsverket. 
Tekniken och flertalet pilotförsök finns, men erfarenhet från fullskaliga 
anläggningar är få och tekniken inte välbeprövad. Framtida teknik och 
utveckling inväntas och förutspås vara billigare. Läkemedelsrening beräknas 
medföra en investering om ca 60–70 Mkr och driftkostnader på 3,5–4 
Mkr/år. Idag finns inga villkor för läkemedelsrening i lagstiftning vilket 
medför att det är oklart hur man ska dimensionera läkemedelsrening, vad 
som ska renas, vilka analyser ska tas osv. Med ovan och bifogat som 
utgångspunkt avvaktar Kalmar kommun denna investering.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Kaj Holst (M) - Minskning av utsläpp av 

biologiskt aktiva ämnen till Östersjön. 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 
3. Bilaga - Beslutsunderlag läkemedelsrestrening Kalmarsundsverket. 
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§ 34  Ärendenummer RS 2022/285 

Svar på interpellation - Pendeltåg på Stångådalsbanan 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till 
kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S): 
”För ett år sedan signalerade Länsunionen och Peter Wretlund ”grönt ljus” 
för pendeltåg på Stångådalsbanan. Olika tågstopp namngavs och de som 
läste pressmeddelande och nyhetsartiklar funderade nog mest om ny tidtabell 
skulle komma före sommaren eller till nyåret. Men så var det ju inte. Nej, 
när man läser underlaget var det mest en ganska vag förhoppning som man i 
bästa läge kunde utläsa från ett utredningsmaterial. 
Nu har det gått ett drygt år och i veckan har du Peter Wretlund åter skrivit ett 
debattinlägg där du argumenterar för smarta lösningar som kan ge fler 
intresse av att nyttja kollektivtrafiken. Som exempel nämner du i artikeln 
”pendeltågstrafik”. 
Dessutom hänvisar nu Länsunionen i sitt svar till Hultsfreds kommun att 
tågstopp i Mörlunda blir möjligt i samband med det kommande arbetet med 
att utveckla pendeltågstrafiken på Stångådalsbanan. 
I den regionala transportplanen, som vi nu behandlar politiskt i regionens 
olika organ, finns mötesspår Rockneby upptaget först efter år 2028 och 
kanske blir det inget förrän framåt 2033. Kostnaden har också rusat upp från 
ca 100 miljoner till att nu vara uppskattat till 141 miljoner, inklusive 
delfinansiering av kommunerna utmed banan, för detta enda mötesspår. 
Dessutom finns inte ett kommatecken som markerar när övriga mötesspår 
kan tänkas bli verklighet. Allt detta är ju en av grundförutsättningarna för 
pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. 
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa två konkreta frågor till 
regionrådet Peter Wretlund 

• Vilken nivå av nya kostnader för mötesspår mm uppskattar du att vi 
behöver budgetera för på Stångådalsbanan för att pendeltågstrafik ska 
kunna realiseras? 

• När i tiden är din bedömning – utifrån uttalanden förra året liksom 
förra veckan och nu senast på kollektivtrafiknämnden – att det är 
möjligt att erbjuda länets invånare resande med pendeltåg på 
Stångådalsbanan (och som följdeffekt vilket år blir det då möjligt att 
erbjuda tågstopp i Mörlunda enligt din bedömning)?” 

68Comfact Signature Referensnummer: 1310016



Region Kalmar län 
Datum 
2022-03-03 

 
 

 

 

Interpellationssvar 
Peter Wretlund (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Förutsättningar för att starta upp pendeltrafiken är att banan får sin 
upprustning för att kunna klara av parallella system. Vi måste först 
säkerställa den regionala trafikens fortsatta utveckling. Här finns de stora 
objekt som vi arbetar med; triangelspår Berga, mötesstation mellan Kalmar-
Blomstermåla, delelektrifiering och ERTMS. Men även hastighetshöjande 
åtgärder som förbättrad spårstandard och trädsäkring behövs för 
säkerställande av trafiken. 
Grundläggande för ett pendeltågssystem är hög frekvens i trafikutbudet, täta 
uppehåll mellan stationer för resandeutbyte och robusthet i systemet så att 
hög kvalité i trafiken uppnås och ger trovärdighet som resealternativ. 
Tillräckligt resandeunderlag och införande av lokala stationer är helt 
avgörande om det ska vara ekonomiskt försvarbart att starta ett 
pendeltågssystem. 
Trafikverket har i sin trafikanalys angående triangelspåret i Berga kommit 
fram till om vi vill förtäta trafiken till timmastrafik kommer förutom 
mötesspåret mellan Kalmar-Blomstermåla även ett mötesspår runt Högsby 
och Gullringen att behövas. 
Vad ”summan på sista raden” kan bli för ovanstående, såväl som tidsplan, är 
svårt att precisera. Vi skulle då behöva både tre mötesspår och nyanläggning 
av plattformar med mera på de nya stationer där pendeltågen ska angöra.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Anders Andersson (KD) - Pendeltåg på 

Stångådalsbanan. 
2. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S). 
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§ 35  Ärendenummer RS 2022/286 

Svar på interpellation - Hur kan det komma sig att 
samarbetet mellan psykiatrin och socialförvaltningarna 
inte fungerar? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Petra Gustafsson (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens 
ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”För några veckor sedan kunde man läsa om brister i samarbetet mellan 
psykiatrin och socialtjänsten när det gäller tvångsomhändertagande enligt 
LVM. 
LVM-lagstiftningen ska motivera till behandling och ytterst rädda liv. Att 
människor som har allvarliga missbruksproblem med alkohol, narkotika, 
läkemedel eller blandmissbruk hamnar mellan två stolar, är skrämmande. De 
flesta har många års drogberoende bakom sig och stora sociala och psykiska 
problem. 
Det talas om att ”oklar ansvarsfördelning mellan 
sjukvård/polis/socialförvaltning är ett tidigare känt problem”. Det är bara 
det, att det här problemet funnits i över 30 år och fortfarande har man inte 
gjort någonting för att komma fram till en lösning. Man bara beklagar att 
människors liv står på spel. 
Är det inte dags att psykiatrin och socialtjänsten börjar stödja varandra i sitt 
arbete med att skapa behandlingsmetoder och arbetssätt som kan ge dessa 
målgrupper ett meningsfullt liv? 
Jag vill därför ställa följande frågor:  

• Hur kan det komma sig att man under så många år inte fått ihop ett 
fungerande samarbete mellan psykiatrin och socialförvaltningarna? 

• Vad konkret kommer psykiatrin att göra för att få till en gemensam, 
lokal överenskommelse för en tydligare ansvarsfördelning?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till ordförande i 
beredningen för hållbarhet och folkhälsa Johanna Wyckman (L), som lämnar 
följande svar: 
”I grunden har socialtjänsten och psykiatrin ett bra samarbete och det pågår 
olika initiativ för att ytterligare intensifiera samverkan. Inom länsgemensam 
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ledning i samverkan och i samordningsgrupp psykisk hälsa gjordes, under 
2021, en kartläggning gällande LVM. Syftet var att gå igenom avvikelser 
inom området, antal anmälningar och intyg samt att identifiera områden där 
samverkan kan brista. 
Inom ramen för kunskapsstyrningen har vård- och insatsprogrammet 
Missbruk och beroende, publicerats. Innehållet behöver spridas bättre såväl 
inom regionen som i socialtjänsten. 
Det finns områden där samverkan kan förbättras. Gällande lagstiftning 
motverkar dock i viss mån samverkan i form av sekretessbestämmelser och 
att två huvudmän för beroendevården ibland kan medföra otydligheter. Ett 
sådant exempel är LVM-lagstiftningen som i vissa detaljer är otydlig 
gällande ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Detta medför att vi nu, på 
förekommen anledning, har identifierat behovet av en lokal 
överenskommelse i Region Kalmar län där vi gör en gemensam tolkning av 
de luckor som finns i lagstiftningen. Detta är inte enbart ett problem inom 
Kalmar län. Regeringen har genom samsjuklighetsutredningen och 
tilläggsdirektiven i denna pekat på dessa hinder. 
Om riksdagen beslutar enligt nämnda utrednings förslag kommer regionerna 
få det fulla ansvaret för vård och behandling. Genom att gå från två till en 
huvudman skapas nya och bättre förutsättningar för en sammanhållen 
missbruksvård. 
Det finns idag en regional samverkansöverenskommelse med tillhörande 
praktiska anvisningar vilka uppdateras årligen. Utöver detta är en 
regionövergripande LVM-rutin under framtagande. Psykiatrin kommer även 
fortsättningsvis ha en aktiv roll i samordningsgruppen psykisk hälsa. 
Bedömningen är att det är inom dessa etablerade samverkansfora det 
fortsatta arbetet bör ske. Då otydligheterna i LVM-lagstiftningen inte enbart 
berör psykiatrin, utan hela hälso- och sjukvården, så har regionen påbörjat 
ovan nämnda arbete att tillsammans med kommunerna göra en gemensam 
riktlinje, lokal överenskommelse med syfte att få en gemensam bild i hur vi 
tillämpar LVM-lagen på ett patientsäkert sätt. 
En undervisningsfilm om LVM är under framtagande i syfte att klargöra vad 
LVM innebär och vem som förväntas gör vad i vårdkedjan. Utöver detta, på 
nationellt plan, så håller Socialstyrelsen på att ta fram en vägledning till 
hälso- och sjukvårdspersonal.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) - Hur kan det komma sig att 

samarbetet mellan psykiatrin och socialförvaltningarna inte fungerar? 
2. Interpellationssvar från Johanna Wyckman (L). 

 

71Comfact Signature Referensnummer: 1310016



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-03-03 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 36  Ärendenummer RS 2022/279 

Svar på interpellation - Möjlighet att följa sin egen 
remiss 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Leif Svensson (V) har ställt följande interpellation hälso- och 
sjukvårdsberedningens ordförande Emmy Ahlstedt (C): 
”Sjukvården har utvecklats och kommer att utvecklas än mer, inte minst 
digitalt. Patienterna har gjorts delaktiga i beslut och behandlingar. Det är bra 
att patienten hamnar i centrum med en aktiv roll. Möjligheten att läsa sin 
journal är en viktig del i att låta patienten vara delaktig. 
1177 Vårdguiden är regionernas tjänst där invånarna kan läsa om hälsa och 
sjukdomar, läsa sin journal och göra vårdärenden eller ringa in för 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 
Flera regioner har byggt ut digitaliseringen så pass mycket att en 
vårdsökande kan följa sin remiss genom systemet. Tyvärr är inte detta 
möjligt i vår region. Det tycker vi är synd. Vi i Vänsterpartiet vill att 1177 
ska fungera lika bra för oss. 
Därför frågar vi i Vänsterpartiet: 

- Varför kan inte invånarna i Region Kalmar län följa sin remiss på 
1177?” 

Interpellationssvar 
Emmy Ahlstedt (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Leif Svensson har i en interpellation till mig ställt frågan om varför 
invånarna i Kalmar län inte kan följa sin remiss via 1177. 
Jag vill börja med att jag håller med Leif om att digitaliseringsarbetet är 
viktigt för sjukvården och det har varit en positiv utveckling på området de 
senaste åren. Att kunna följa sin remiss vore ytterligare ett positivt steg. 
Tyvärr så saknas det idag stöd i Cosmic för att kunna skicka upp information 
till 1177.se. I dag är det endast invånare i Stockholm och Dalarna som kan 
följa sina remisser på 1177.se, inga regioner som använder Cosmic kan detta 
idag. Arbetet med att utveckla denna möjlighet pågår och ligger i den 
gemensamma utvecklingsplanen men tyvärr så har vi idag ingen tidsplan för 
när detta ska kunna bli verklighet. 
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Region Kalmar visar dock redan idag konsultremisser, vilket skiljer sig från 
övriga remisser då de inte innebär ett övertagande av patientens vård, utan 
innebär en konsultation mellan vårdenheter. 
Att kunna följa sin remiss steg för steg (remisstatus) är idag inte tekniskt 
möjligt för någon region som använder Cosmic men det är min absoluta 
förhoppning att utvecklingsarbetet för detta kommer att fortsätta och att vi 
inom en inte allt för lång framtid ska kunna erbjuda invånarna i Kalmar län 
möjligheten att följa sina remisser på 1177.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Leif Svensson (V) - Möjlighet att följa sin egen 

remiss. 
2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C). 
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§ 37  Ärendenummer RS 2022/194 

Svar på interpellation - Ta fram AT-platser nu! 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S): 
”På regionstyrelsens sammanträde den 2 februari lämnade vi Sverige-
demokrater in en skrivelse, där vi kräver att regionen omgående inrättar AT-
platser för de nio nyexaminerade läkare som nu saknar AT-platser. 
Läkarutbildningen står under ett hårt utbildningstryck i år och de kommande 
åren. Nya läkares AT fasas ut och ersätts med bastjänstgöringen BT i den 
nya läkarutbildningen. I nuläget är dock fortfarande AT det huvudsakliga 
behovet i utbildningen. Det är ett haveri att regionen inte reserverat AT-
platser för de nio lojala nya läkare som förklarat att de vill arbeta i Kalmar 
län. 
Under den S-ledda majoriteten pressas vår region hårt av höga kostnader för 
dyra bemanningsbolag med hyrläkare, samtidigt som många medborgare i 
vårt län nekas rätten till en fast läkare. Sunt förnuft säger då att ingenting 
borde vara mer prioriterat än att säkerställa att det finns tillräckligt med 
tjänstgöringsplatser för de nya läkare som vill arbeta i vår region, så att de 
sedan kan få sin legitimation. Utbildar vi, så måste vi prioritera en 
kvalificerad utbildning fullt ut, i första hand för dem som väljer att stanna i 
vår region. Regionen behöver uppfylla ett uppdämt behov av fler AT-platser. 
Vi Sverigedemokrater har länge framfört detta i vår budget. 
Sverigedemokraterna kräver att den styrande majoriteten säkerställer att de 
nya läkare som vill arbeta i vår region i fortsättningen också får de 
tjänstgöringsplatser som de behöver. Utbildning utan flaskhals ska vara ett 
ledord. 
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor: 

1. När kommer de nio läkare som vill arbeta i vår region, men som nu 
saknar AT-plats, att få detta? 

2. Vad kommer du att göra för att nästa kull av nya läkare som vill 
arbeta i vår region prioriteras när det gäller tjänstgöringsplatser?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande, Mattias Adolfson, som lämnar följande svar: 
”Region Kalmar läns har under många år arbetat för att successivt utöka 
antalet AT-läkare. Arbetet har varit framgångsrikt och antalet AT-läkare har 

74Comfact Signature Referensnummer: 1310016



Region Kalmar län 
Datum 
2022-03-03 

 
 

 

 

under de senaste 10 åren ökat med 30 %. AT-tjänstgöring är en bra 
rekryteringsväg för blivande ST-läkare och ökningen av AT-läkare har gjort 
att cirka 30 nya ST-tjänster har kunnat tillsättas. 
Ambitionen är att erbjuda AT-tjänstgöring av hög kvalitet. Antalet platser 
ska balanseras med tjänstgöringens kvalitet samt inte minst även hälso- och 
sjukvårdens produktionskrav, krav på patientsäkerhet och annan 
utbildningsverksamhet. Här kan särskilt nämnas bastjänstgöring, BT. För 
Regionens del är det viktigt att utbildningsplatser finns tillgängligt även till 
BT och att antal platser kan utökas år för år. Det gäller att vi fortsätter se till 
att skapa AT-platser av mycket hög kvalitet. 
Nationellt förväntas landets regioner ta ett ansvar för att möjliggöra AT-
platser i den utsträckning som krävs. SKR har i sina beräkningar sagt att per 
100 000 invånare behöver varje region erbjuda 16 platser 2022. Region 
Kalmar läns AT-platser överstiger idag den nationella kvoten och ligger för 
närvarande på 19 platser per 100 000 invånare. Det sammanlagda antalet 
AT-platser i Sverige är idag för få i förhållande till antalet platser på 
läkarutbildningarna och ett större ansvar förväntas i regioner som idag inte 
når upp till 16 platser per 100 000 invånare. Det vanligaste förfaringssättet är 
att läkare erbjuds vikariat i väntan på AT, så sker även i Region Kalmar län. 

År Önskvärt antal AT per 
100 000 inv. hela riket 

2021 15,9 

2022 16,38 

2023 17,34 

2024 18,31 

 

Antal AT-läkare per 100 000 invånare 

Gotland, 26,6 Östergötland 18 

Västernorrland 24,5 Blekinge 17,6 

Västerbotten 22,3 Kronoberg 17,8 

Dalarna 21,6 Värmland 17 

Jönköping 21,4 Halland 16,6 

Norrbotten 20,4 Gävleborg 16 

Södermanland 20 Västmanland 15,5 

Kalmar 19,1 Skåne 14,1 

Örebro 18,6 Västra Götaland 14,1 

Jämtland 18,3 Uppsala 12,9 

 Stockholm 10,9 

Källa: SKR 

Gällande rekryteringsprocessen arbetar Region Kalmar län utifrån att varje 
rekrytering ska ske kompetensbaserat och strukturerat för att på bästa sätt 
mäta framtida arbetsprestation. En arbetsprestation påverkas av en persons 
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kunskap (teoretisk, teknisk, språk, praktisk), personliga förmågor, sociala 
färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter varför det är 
viktigt att rekryteringsprocessen mäter det med olika bedömningsmetoder. 
Det sker alltså alltid en bedömning inför varje anställning. Så även vid 
anställning av AT-läkare. 
Sammanfattningsvis kan sägas att en utökning av antalet AT-platser ligger i 
regionens intresse samtidigt som hänsyn behöver tas till att bibehålla 
kvaliteten, ge rätt förutsättningar för handledning, arbetsuppgifter och 
lokaler. Det ska också tilläggas att alla anställningar alltid ska föregås av ett 
rekryteringsförfarande med bedömning av framtida prestation. 

Handlingar 
1. Interpellation från Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) - Ta fram 

AT-platser nu! 
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 38  Ärendenummer RS 2022/274 

Svar på interpellation - Är kampsånger regionens väg 
fram? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Carl Dahlin (M) har ställt följande interpellation till kollektivtrafiknämndens 
ordförande Peter Wretlund (S): 
”Under 2021 lanserade länstrafiken reklamfilmen ”Vägen fram” som 
uppmanar till att resa med buss eller tåg i regionens regi. Kollektivet 
framhävs, i sällskap av en fanborg som mer spelar an på majtåget än en resa 
med Krösatåget. 
Redan här borde någon ha dragit i bromsen. Men det verkar som tåget redan 
gått. Faktum är att det accelererade ytterligare då fanborgen 
ackompanjerades av melodin till kampsången ”Bella Ciao”, förknippad med 
den italienska partisanrörelsen som stred mot axelmakterna under andra 
världskriget. 
Det kan säkert hävdas att reklamen är gjord med glimten i ögat eller att den 
likt de tomma vykorten väckt uppmärksamhet i det annars översållade 
reklambruset. Men det bör emellertid också ifrågasättas varför tveksamma 
politiska budskap blandas in i regionens dag till dag-verksamhet. 
Å ena sidan är det nästintill imponerande att få till, och igenom, något av 
denna karaktär utan att någon tycks ha lagt någon större vikt vid innebörden 
av ”Bella Ciao”. Å andra sidan är det ganska osmakligt att skattebetalarnas 
pengar läggs på så vinklade, illa dolda, budskap – som nästintill är 
indoktrinering. Det är inte svårt att föreställa sig hur reaktionerna sett ut om 
det inte varit vänstervridet. 
Mina frågor till Peter Wretlund (S) är: 

• ska regionens officiella kanaler användas för illa dolda budskap av 
tveksam karaktär med tydlig politisk vinkling? 

• finns det en moralisk anledning till att regionens verksamhet bildsätts 
med hjälp av kampsånger? 

• i vilka andra utav regionens verksamheter används liknande 
tillvägagångssätt? 

• hur mycket kostade ”Vägen fram” att producera samt marknadsföra? 
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• vad är Länsunionens budskap till de medborgare i länet som varken 
sympatiserar med, eller känner igen sig bland, majtågens fanborgar 
eller italienska partisaner?” 

Interpellationssvar 
Peter Wretlund (S) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Låt mig vara tydlig med att detta är i grunden en tjänstemannafråga. Vi från 
politiken har inte, och ska inte ha, fingrarna i syltburken på det sätt som 
interpellanten tycks önska. Det specifika innehållet i de insatser som görs, 
ofta hyllade, som KLT gör för att lyfta kollektivtrafiken lägger vi från 
politiken inte oss i. Det vi kan konstatera är att kollektivtrafiken har, som 
många andra verksamheter, haft en otroligt utmanande tid på grund av 
coronapandemin med minskat resande och minskade intäkter. I en tid då 
restriktioner, rekommendationer och kommunikation till stor del handlade 
om att undvika kollektivt resande var det i höstas viktigt att lyfta 
kollektivtrafikens betydelse för samhället när restriktionerna lyftes. 
Den beslutade budgeten för marknadsföringen rör sig om cirka 1,3 miljoner 
kronor vilket inkluderar annonsering, postutskick, radioröster och stillbilder. 
Den totala budgeten för KLT för 2021 var cirka 1,2 miljarder kronor. 
Marknadsföring om tjänsterna och möjligheten att resa med Kalmar 
länstrafik ska bidra till ökat resande och högre självfinansieringsgrad. 
Kalmar länstrafik har genom reklamkaraktären ”Bosse” haft ett unikt sätt att 
kommunicera med kunder och länsinvånare de senaste åren, i alla fall inom 
Kalmar län och i kollektivtrafikbranschen. Sedan 2017 har ”Bosse” 
förmedlat många av Kalmar länstrafiks budskap, oftast med humor som 
inslag, med stor framgång vad gäller räckvidd och upplevt 
underhållningsvärde hos invånarna. I en undersökning från 2020 visas att så 
stor andel som 75% av länsinvånarna kände till reklamkaraktären och 62% 
ansåg också att ”Bosse” bidrar till en mer positiv bild av Kalmar länstrafik. 
Reklammanéret hjälper oss att på ett mer kostnadseffektivt sätt nå ut i ett allt 
mer omfattande mediabrus. Dessutom bidrar karaktären till att öka intresset 
för kollektivt resande i Kalmar län.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Carl Dahlin (M) - Är kampsånger regionens väg 

fram? 
2. Interpellationssvar från Peter Wretlund (S). 
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§ 39  Ärendenummer RS 2022/288 

Svar på interpellation - Hur många chefer, 
administratörer och handläggare har 
sjukvårdsutbildning? 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har ställt 
följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou 
(S): 
”Vi har idag en mycket svår situation med underbemanning inom 
sjukvårdsyrkena. Samtidigt har antalet chefer, administratörer och 
handläggare i Region Kalmar län växt mycket kraftigt de senaste femton 
åren. En del av medarbetarna i dessa yrkesgrupper har också olika typer av 
sjukvårdsutbildning, ofta från tidigare yrkesutövning. 
Med tanke på den kroniska bristen på medarbetare i sjukvårdsyrkena i 
många av regionens verksamheter, är det väsentligt att få en bild av hur stor 
andel av chefer, administratörer och handläggare som har någon typ av 
sjukvårdsutbildning. Även ur beredskapssynpunkt är det viktigt att vi har en 
god uppfattning om detta. 
Vi vill därför ställa följande fråga: 

- hur många av de tillsvidareanställda och visstidsanställda 
medarbetarna i Region Kalmar län i etikettspersonalgrupperna 
ledningsarbete, handläggararbete och administratörsarbete har någon 
sjukvårdsutbildning, fördelat på olika slag av utbildningar?” 

Interpellationssvar 
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till 
personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S), som lämnar följande 
svar: 
”Hur många av de tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetarna i 
Region Kalmar län i etikettspersonalgrupperna ledningsarbete, 
handläggararbete och administratörsarbete har någon sjukvårdsutbildning, 
fördelat på olika slag av utbildningar? 
Inom etikettsområdena ledning, handläggare och administratör återfinns 
medarbetare i hela Region Kalmar läns organisation. Siffrorna nedan 
inkluderar de stora yrkesgrupperna läkare, sjuksköterska, barnmorska samt 
undersköterska / skötare. Inom efterfrågade etiketter utgör andelen av dessa 
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yrken 45 % inom ledning, 17% av handläggarna och 2 % av 
administratörerna. I faktiska tal innebär det att cirka 130 personer inom 
ledning, cirka 70 personer inom handläggararbetarna samt cirka 20 av 
administratörerna som har vårdutbildning. 
Det ska uppmärksammas att särskilt inom ledningsfunktionen handlar det 
om att leda medicinska områden och att för flera ledningsfunktioner sker en 
kombination av ledningsarbete och medicinskt arbete. 
Även inom andra yrken inom nämnda etikettsområden är det inte ovanligt att 
krav ställs på kunskap och / eller utbildning från Region Kalmar läns 
kärnverksamhet, det vill säga vårdverksamheten för att ett arbete ska utföras 
på bästa sätt. 
Det är samtidigt viktigt att belysa att även om SD gärna vill framhålla att 
antalet chefer, administratörer och handlägger har ökat kraftigt de senaste 
femton åren har antalet vårdanställda ökat betydligt mer. Region Kalmar län 
har en positiv personalomsättning trots omfattande pensionsavgångar. 
Antalet anställda inom centraladministration minskar emellertid, vilket ligger 
i linje med den effektivisering av administrationen Länsunionen sjösatt i 
tidigare regionplaner.” 

Handlingar 
1. Interpellation från Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo 

Karlsson (SD) - Hur många chefer, administratörer och handläggare 
har sjukvårdsutbildning? 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S). 
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§ 40  Ärendenummer RS 2022/277 

Svar på interpellation - Det behövs fler insatser för 
länets ungdomsmottagningar 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Interpellation 
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har ställt följande interpellation 
till hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande Emmy Ahlstedt (C): 
”För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att arbeta för ett mer jämställt Kalmar 
län, där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter att 
påverka sina egna liv och samhället. Normer om maskulinitet, femininitet, 
sexualitet och könsidentitet begränsar människor. Alla ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning och arbete. Vi vet att vårt 
län ligger högt i bevarandet av traditionella könsnormer. Detta hindrar 
framförallt killar till att söka utbildningar där nästan enbart tjejer studerar. 
Likaså med arbetsplatser. Kvinnor är särskilt dominerande inom vård och 
omsorg. 
Vi vet också att killar inte besöker ungdomsmottagningarna i lika stor 
omfattning som tjejer. Det är samma mönster överallt i landet. En 
konsekvens av den könsmässiga snedfördelningen är att ansvaret för unga 
pars sexuella hälsa nästan uteslutande läggs på tjejerna. Vi anser att arbetet 
med normkritik och jämställdhet behöver stärkas på våra 
Ungdomsmottagningar och att verksamheterna utvecklas för att nå fler killar. 
Vi har alla under hösten fått mail från Ungdomsmottagning i Kalmar där 
lokalerna är både otillgängliga för ungdomar och utgör dålig arbetsmiljö för 
våra medarbetare. Det värsta är att ungdomarna inte vågar gå dit för att prata 
fritt på grund av lyhördhet och att lokalerna inte är tillgängliga för ungdomar 
som sitter i rullstol. 
Därför frågar vi nu: 

- Vilka förutsättningar ger politiken Ungdomsmottagningar för att 
bryta traditionella könsnormer och ser till att verksamheterna 
utvecklas för att nå fler killar? 

- Vad gör majoriteten för att se till att Ungdomsmottagningen i Kalmar 
är tillgänglig, ändamålsenlig och har bra arbetsmiljö?” 

Interpellationssvar 
Emmy Ahlstedt (C) lämnar följande svar på interpellationen: 
”Linda Fleetwood och Lena Granath tar i en interpellation till mig upp vikten 
av att våra ungdomsmottagningar är tillgängliga och utifrån detta så ställer 
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de i sin interpellation frågor om vilka förutsättningar som regionen ger för att 
skapa just tillgänglighet. 
Det är en viktig fråga som interpellanterna tar upp och jag delar deras syn på 
vikten av tillgängliga ungdomsmottagningar, för mig är det viktigt att det 
finns en jämlik tillgänglighet över hela länet. 

Vilka förutsättningar ger politiken Ungdomsmottagningar för att bryta 
traditionella könsnormer och ser till att verksamheterna utvecklas för att nå 
fler killar? 
Ungdomsmottagningarnas bemötandekod är könsneutral vilket är viktigt i 
mottagandet av ungdomar. Verksamheten arrangerar kontinuerligt 
kunskapspåfyllnad för medarbetare i form av utbildning och föreläsningar 
inom HBTQ- och genusfrågor. Verksamheten jobbar också aktivt med att nå 
ut till fler unga killar, bland annat genom direktkontakt via skolbesök. 
Tyvärr har detta varit svårt under pandemin. Det pågår också ett arbete med 
digitala möten som ska göra det möjligt med en kontaktväg in för de som 
annars inte besöker ungdomsmottagningen. 

Vad gör majoriteten för att se till att Ungdomsmottagningen i Kalmar är 
tillgänglig, ändamålsenlig och har en bra arbetsmiljö? 
Lokalerna vid Ungdomsmottagningen i Kalmar ansvarar Kalmar kommun 
för. Det pågår idag diskussioner inom ramen för länsgemensam ledning om 
lokalerna för Ungdomsmottagningen. Ett avtal ska skrivas som beskriver hur 
parterna gemensamt ska verka för god tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
bra arbetsmiljö. 
Jag vill återigen trycka på att detta är en viktig fråga som interpellanterna tar 
upp och frågan om tillgänglighet för alla på våra ungdomsmottagningar 
kommer att vara en fråga som vi behöver arbeta vidare med. Eftersom 
verksamheten är en samverkan med kommunerna så har Länsunionen i den 
senaste budgetplanen med en skrivning om att en överenskommelse ska tas 
fram om länets ungdomsmottagningar tillsammans med kommunerna. I en 
sådan överenskommelse är en jämlik tillgänglighet en viktig del för att stärka 
ungas egenmakt och användandet av digitala verktyg är viktigt för 
utvecklingen av verksamheten. 
Jag vill också lyfta fram UmO (Ungdomsmottagningen Online) som är ett 
utmärkt komplement till den verksamhet som regionen bedriver idag.” 

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

behövs fler insatser för länets ungdomsmottagningar. 
2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C). 
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