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§ 74
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för mötet, med redovisade
ändringar.
Beslutet är enhälligt.
Förslag
Ordförande Leif Larsson (C) redovisar följande förändringar i dagordningen:
-

Ärendet Val av av ersättare i viltförvaltningsdelegationen i Kalmar
län läggs till på föredragningslistan.

-

Ärendet Kompletterande vaccination till vuxna på flykt utgår.

-

Ärendet Information från revisorerna utgår.

Förändringar inom de ställa interpellationerna redovisas under ärendet
Inkomna interpellationer och frågor.
--Efter avslutade överläggningar godkänner regionfullmäktige
föredragningslistan, med ordförandes redovisade förändringar.
Beslutet är enhälligt.
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§ 75
Val av justerare
Beslut
Regionfullmäktige utser Malin Anell (S) och Suzanne Gustafsson (M) att
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
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§ 76
Inkomna interpellationer och frågor
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågorna får ställas.
Bakgrund
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:
1. Hur blir det när doktor Kry tar över Cityläkarna, ställd av Linda
Fleetwood (V) och Lena Granath (V) (RS 2022/787).
2. Hur lockar regionen till sig nyutbildade medarbetare, ställd av Linda
Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) (RS 2022/788).
3. Läkarassistenter, ställd av Carl Dahlin (M), Chatrine Pålsson Ahlgren
(KD) och Kaj Holst (M) (RS 2022/795).
4. Arbetsmiljöverkets inspektion, ställd av Carl Dahlin (M), Chatrine
Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) (RS 2022/794).
5. Förutsättningar för förbättrad tilldelning av statliga
infrastrukturmedel till Kalmar län, ställd av Anders Andersson (KD)
(RS 2022/796).
6. Personalsituationen på länets sjukhus, ställd av Malin Sjölander (M),
Jimmy Loord (KD), Carl Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren
(KD) (RS 2022/797).
7. Hur många får en patientansvarig läkare, ställd av Martin Kirchberg
(SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) (RS 2022/808).
8. Vad gör du för afasivården, ställd av Claus Zaar (SD) (RS 2022/809).
9. Varför har det dröjt så länge med förstudie för ökad MR-kapacitet,
ställd av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson
(SD) (RS 2022/807).
10. Regionens roll i NATO-medlemskapet, ställd av Malin Sjölander (M)
och Jonas Lövgren (M) (RS 2022/806).
11. Kan varje verksamhet få införa resultatutjämning under tre år, ställd
av Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) (RS 2022/805).
12. Återupptagen mottagningsverksamhet för sjukhusmottagningarna i
Vimmerby, ställd av Gudrun Brunegård (KD) (RS 2022/804).
13. Ny utrustning till röntgenmottagningen i Vimmerby, ställd av
Gudrun Brunegård (KD) (RS 2022/803).

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
5

Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

Därutöver har följande interpellationer skjutits upp från föregående möte:
1. Hållbar energiförsörjning, ställd av Linda Fleetwood (V) och Lena
Granath (V) (RS 2022/583).
2. När får vårdpersonalen ut sin semester i år, ställd av Chatrine Pålsson
Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M) (RS 2022/596).
Följande enkla frågor har ställts:
1. Hur går införandet av visselblåsarfunktionen, ställd av Carl Dahlin
(M) (RS 2022/619).
2. Erbjuds utbildningsanställningar i tillräckligt hög grad inom barnoch ungdomssjukvården, ställd av Maud Ärlebrant (KD) (RS
2022/811).
3. Hur långt har samarbetet med Campus i Västervik kommit för att
kunna starta en barnmorskeutbildning, ställd av Maud Ärlebrant
(KD) 8RS 2022/812).
--Följande ändringar har meddelats:
1. Interpellationen Personalsituationen på länets sjukhus, ställd av
Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD), Carl Dahlin (M) och
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) (RS 2022/797), besvaras vid
kommande sammanträde.
Följande interpellationer och frågor besvaras med det skriftliga svaret:
1. Interpellationen Läkarassistenter, ställd av Carl Dahlin (M), Chatrine
Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) (RS 2022/795).
2. Interpellationen Hur lockar regionen till sig nyutbildade medarbetare,
ställd av Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) (RS
2022/788).
3. Interpellationen Vad gör du för afasivården, ställd av Claus Zaar
(SD) (RS 2022/809).
4. Interpellationen Hållbar energiförsörjning, ställd av Linda Fleetwood
(V) och Lena Granath (V) (RS 2022/583).
5. Interpellationen Arbetsmiljöverkets inspektion, ställd av Carl Dahlin
(M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) (RS
2022/794).
6. Frågan Hur går införandet av visselblåsarfunktionen, ställd av Carl
Dahlin (M) (RS 2022/619).
7. Frågan Erbjuds utbildningsanställningar i tillräckligt hög grad inom
barn- och ungdomssjukvården, ställd av Maud Ärlebrant (KD) (RS
2022/811).
8. Frågan Hur långt har samarbetet med Campus i Västervik kommit för
att kunna starta en barnmorskeutbildning, ställd av Maud Ärlebrant
(KD) 8RS 2022/812).
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§ 77

Ärendenummer RS 2022/896

Kunskapsunderlag för Regionplan – tematiska tillägg
2022
Beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionfullmäktige har beslutat att ett förstärkt kunskapsunderlag ska tas
fram för att utgöra underlag inför kommande års regionplansprocess.
Kunskapsunderlaget ska utgå från de regionala utvecklingsstrategins
prioriterade utvecklingsområdena:
•

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

•

God miljö för barn och unga

•

Hållbar samhällsplanering

•

Stärkt konkurrenskraft.

Kunskapsunderlaget ska revideras vart fjärde år och tematiska tillägg görs
årligen efter behov. Nuvarande kunskapsunderlaget togs fram under våren
2019 och redovisades för regionfullmäktige § 85 den 4 juni 2019.
Inför 2022 års regionplansprocess redovisas följande tematiska tillägg:
1. Påverkan av covid-19 på näringslivet i Kalmar län.
2. Hållbar regional utveckling i hela Kalmar län.
3. Stärkandet av tilliten i regionen.
4. Förbättra användandet av data om barn och unga.
5. Nuläge inom den digitala omställningen.
--Föredragande

Pär Eriksson, folkhälsoepidemiolog
Robert Bennsäter, analytiker
Mathias Karlsson, analytiker
Handling
Kunskapsunderlag för regionplan - tematiska tillägg 2022.
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§ 78

Ärendenummer RS 2021/1068

Smålands trästrategi 2022 och handlingsplan 2022–
2025
Beslut
Regionfullmäktige antar Smålands trästrategi 2022 och handlingsplan 2022–
2025.
Bakgrund
Trästrategin antogs år 2011 av Regionförbunden och Länsstyrelserna i
Småland med utgångspunkten att samordna, förstärka och gemensamt
prioritera insatser och att synliggöra trärelaterade industrin nationellt och
internationellt. Regionförbundet i Kalmar län samordnade arbetet.
Handlingsprogram kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–
2014, 2015–2017 samt 2018–2020. Inför sista etappen beslutades att
trästrategiarbetet skulle samordnas med skogsstrategin som var under
framtagande. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utveckling
inom den småländska träindustrin.
Det pågår stora samhälleliga och industriella förändringar som innebär ökat
behov för träbaserade produkter och hållbara affärsmodeller. För företagen i
den småländska träindustrin som oftast är små och medelstora innebär
förändringarna potential men också utmaningar. Det finns ett behov av
omstart och förnyelse.
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 ska främja hållbar
tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden: Kompetensutveckling,
Affärsutveckling, Produkt- och materialutveckling, Produktionsutveckling
och Attitydutveckling.
Trästrategins revideringsarbete har genomförts i nära dialog med träindustrin
i Småland. Förslaget till den nya Trästrategin har beretts av strategins ägare;
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna,
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.
Region Kalmar län lämnade synpunkter på förslaget i slutet av november
2021 (RUN 2021/406). Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i
strategins avslutande revideringsarbete.
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 kommer behandlas av
regionfullmäktige i samtliga småländska län. Övriga ägarorganisationer
fattar inga separata beslut utan gör detta genom strategiernas styrgrupp.
Strategiernas styrgrupp fastställer årligen en verksamhetsplan baserat på
prioriteringar i handlingsplanerna. Arbetsgruppen (ledamöter från
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Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra skogsägarna, Region Kalmar län,
Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt samordnaren ansvarar för
genomförande. I genomförandet är många andra organisationer och företag
involverade. Där finns även aktörer från andra regioner samt nationell och
internationell nivå. Samordningen har finansierats med anslag från
Nationella skogsprogrammet och från regioner och länsstyrelser. Insatser
och aktiviteter har finansierats av projektmedel.
--Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 64 den 6 april
2022. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta Smålands Trästrategi
2022 och handlingsplan 2022–2025.
Regionstyrelsen lämnade den § 103 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
” Regionfullmäktige antar Smålands Trästrategi 2022 och handlingsplan
2022–2025.”
Överläggningar
1. Karin Helmersson (C), Pär-Gustav Johansson (M), Roland Åkesson
(C), Åke Nilsson (KD) och Peter Wretlund (S) föreslår att
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska
återremittera ärendet för att delmål och mätbara värden för insatserna
ska inarbetas i handlingsplanen.
--Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag.
Han finner att ärendet ska avgöras vid mötet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
•

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

•

Ledamot som röstar för att ärendets ska återremitteras röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet med resultatet
54 ja, 10 nej och 2 som avstår. En ledamot är frånvarande under ärendet utan
att ersättas. Hur var och en röstade redovisas i protokollsbilaga 1.
--Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Karin
Helmerssons (C) och Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag. Han
finner att så är fallet.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 103 den 12 maj 2022.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 64 den 6 april
2022.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2022.
4. Smålands trästrategi 2022
Comfact Signature Referensnummer:
1392924
9

Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

5. Smålands Trästrategi och handlingsplan 2022–2025
Protokollsutdrag till:

Region Kronoberg
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef näringsliv och kultur
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§ 79

Ärendenummer RS 2021/766

Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–2025
Beslut
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–
2025.
Bakgrund
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.
Region Kalmar län var en av huvudaktörerna i strategins framtagande och
genomförande tillsammans med Jönköping University, LRF Jönköping, LRF
Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen
Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Jönköpings län, Region
Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra.
Strategin togs fram under en tvåårig process som resulterade i följande
prioriteringar och övergripande mål:
•

Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärka
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri.

•

Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.

•

Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den
småländska skogens potential.

•

Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.

•

Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och
friluftslivet.

•

Uppnå balans mellan skog och vilt.

Strategins handlingsplan för perioden 2018–2020 bestod av ett stort antal
konkreta insatser under varje prioriterat mål med ansvariga och genomförare
kopplade till respektive aktivitet. En del av aktiviteterna har genomförts,
andra har inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat
fysiska aktiviteter och hämmat dialog. Samtidigt har det uppstått ett behov
att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter och att på
ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan organisationerna
bakom strategin.
Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att
ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten.
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Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats,
vilket resulterat i en remissversion av handlingsplan i september 2021.
Förslaget till den nya handlingsplanen har beretts av strategins ägare;
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna,
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.
Region Kalmar län lämnade synpunkter till förslaget i oktober 2021.
Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i det avslutande
revideringsarbetet.
Skogsstrategin har tillsammans med Trästrategin en styrgrupp som årligen
fastställer verksamhetsplaner baserat på prioriteringar i handlingsplanerna.
Arbetsgruppen (ledamöter från Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra
skogsägarna, Region Kalmar län, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt
samordnaren ansvarar för genomförande. I genomförandet är många andra
organisationer och företag involverade. Där finns även aktörer från andra
regioner samt nationell och internationell nivå. Samordningen har
finansierats av anslag från Nationella skogsprogrammet och från regioner
och länsstyrelser. Insatser och aktiviteter har finansierats av projektmedel.
--Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 65 den 6 april
2022. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta Handlingsplan för
Smålands skogsstrategi 2022–2025.
Regionstyrelsen lämnade § 104 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige antar Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–
2025.”
Överläggning
1. Karin Helmersson (C), Pär-Gustav Johansson (M) och Saad Benatallah
(S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens
förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionfullmäktige ska återremittera
ärendet för att delmål och mätbara värden för insatserna ska inarbetas i
handlingsplanen.
--Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag.
Han finner att det ska avgöras vid mötet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
•

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

•

Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras enligt Martin
Kirchbergs (SD) förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet med resultatet
56 ja och 10 nej. En ledamot är frånvarande utan att ersättas. Hur var och en
röstade redovisas i protokollsbilaga 2.
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--Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Karin
Helmerssons (C) och Pär-Gustav Johanssons (M) med fleras förslag, och
finner att så är fallet.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 104 den 12 maj 2022
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 100 den 26
april 2022.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 65 den 6 april
2022.
4. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 22 februari 2022.
5. Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022–2025.
Protokollsutdrag till:

Region Kronoberg
Regional utvecklingsdirektör
Basenhetschef näringsliv och kultur
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§ 80

Ärendenummer RS 2022/504

Revidering av klimatstrategi
Beslut
Regionfullmäktige antar regionstyrelsens förslag till reviderad klimatstrategi
att gälla från och med den 1 juli 2022, med följande ändringar:
”På sidan 5, byt ut mening till ”Kravställan förnyelsebara material,
cirkularitet, fossilfri energi med en alltmer förnyelsebar energi med mera”
På sidan 9, byt ut mening till ”Ny energiplan till 2030 som höjer ambitionen
ytterligare gällande energieffektivitet samt ställa krav i hyreskontrakt på
fossilfri och en alltmer förnyelsebar el och värme.”
Reservationer

Samtliga ledamöter från M, KD, SD och V reserverar sig mot beslutet till
förmån för respektive egna förslag. Därutöver reserverar sig även Thoralf
Alfsson (-) mot beslutet.
Bakgrund
Region Kalmar läns verksamhet bidrar till utsläpp av koldioxid och därmed
påverkan på den förstärkta växthuseffekten. Klimatstregin är i behov av
uppdatering för att ge ett fortsatt stöd i regionens arbete med att kraftfullt
minska utsläpp av koldioxid i enlighet med parisavtalet. Till följd av det
aktiva klimatarbete som Region Kalmar län genomfört har nuvarande
målsättningar nåtts tidigare än förväntat. Därmed finns ett behov att skärpa
målsättningarna för att accelerera arbetet ytterligare och visa vägen som en
regional förebild inom klimatområdet. För att kunna ta fram en reviderad
strategi har en förstudie gjorts som beskriver bakgrund och nuläge,
klimatpåverkan, omvärldsanalys, trender samt nästa steg för Region Kalmar
läns klimatarbete.
Större förändringar i den uppdaterade klimatstrategin:
•

Höjd ambition i målsättningen utifrån att Region Kalmar län tidigare
än planerat lyckats minska sina koldiodutsläpp. Ny målsättning är 80
procents reduktion till 2030 och att vi ska nå netto-noll till 2040.

•

Målsättningen är i linje med science based target dvs i nivå med att
minska utsläppen i förhållande till målet att begränsa den globala
uppvärmningen med 1,5 grader till 2050 (Parisavtalet kräver 4,2
procents reduktion per år och Region Kalmar läns målsättning ligger
på 4,4 procents reduktion).

•

Beskrivning av olika möjligheter för att nå netto-noll och vikten av
att utreda kolinlagring som lösning.
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•

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en ny
vägledning för beräkningar av koldioxidutsläpp. Vägledningen ska
följas vid beräkning av koldioxidutsläpp för att underlätta
möjligheten att jämföra sig regioner emellan.

•

En beskrivning av framtida utveckling av klimatbokslut i linje med
ny vägledningen från SKR. Detta är ett viktigt steg för att ständigt
öka kunskapen om och utveckla arbetet med minskade
koldioxidutsläpp.

--Regionstyrelsen lämnade § 106 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige antar den reviderade klimatstrategin att gälla från och
med den 1 juli 2022.”
Överläggningar
1. Martin Kirchberg (SD) och Michael Erlandsson (SD) föreslår att
regionfullmäktige ska återremittera ärendet för komplettering med:
-

Kostnadsuppskattningar

-

Kostnads/nyttoanalyser

-

Konsekvensbeskrivningar

-

En analys av vad användningen av begreppet ”förnyelsebar”
istället för ”fossilfri” får för konsekvenser.

2. Johanna Wyckman (L), Karin Helmersson (C), Roland Åkesson (C),
Pia Edin (S), Peter Vretlund (S), Lena Segerberg (S) och Malin Anell
(S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens
förslag, med följande ändringar:
”På sidan 5, byt ut mening till ”Kravställan förnyelsebara material,
cirkularitet, fossilfri energi med en alltmer förnyelsebar energi med
mera”
På sidan 9, byt ut mening till ”Ny energiplan till 2030 som höjer
ambitionen ytterligare gällande energieffektivitet samt ställa krav i
hyreskontrakt på fossilfri och en alltmer förnyelsebar el och värme.”
3. Pär-Gustav Johansson (M), Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander
(M), med instämmande av Martin Kirchberg (SD) föreslår att
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag, med
följande ändringar:
”Att, på sidan 5, kravställan vid övriga inköp och tjänster ändras från
förnyelsebar energi till fossilfri energi, vilket inkluderar
förnyelsebara alternativ.
Att, på sidan 9, krav på förnyelsebar el och värme i hyreskontrakt
ändras till krav på fossilfri el och värme, vilket inkluderar
förnyelsebara alternativ.
Att det i övrigt säkerställs att dokumentets innehåll inte utesluter
användande av fossilfri och planeringsbar el.”
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4. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag, med följande ändring:
”att strategiska åtgärder vad gäller flyget förändras till:
Flygresor i tjänsten ska minska och ersättas av tåg eller andra
fossilbränslefria resor i väntan på att målet fossilbränslefritt flyg
2030 uppnås. Som delägare i flygplatsen ska Region Kalmar län
verka för att detta mål nås.”
5. Om förslaget om återremiss avslås föreslår Martin Kirchberg (SD)
och Michael Erlandsson (SD) att regionfullmäktige ska avslå
regionstyrelsens förslag till reviderad klimatstrategi och kvarstå vid
tidigare klimatstrategi.
--Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) och
Michael Erlandssons (SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras vid mötet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
•

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

•

Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras enligt Martin
Kirchbergs (SD) och Michael Erlandssons (SD) förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet med resultatet
46 ja, 10 nej och 10 som avstår. En ledamot är frånvarande utan att ersättas.
Hur var och en röstar redovisas i protokollsbilaga 3.
--Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Johanna
Wyckmans (L) med fleras ändringsförslag eller Pär-Gustav Johanssons (M)
med fleras ändringsförslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt
Johanna Wyckmans (L) med fleras förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
•

Ledamot som röstar för Johanna Wyckmans (L) med fleras
ändringsförslag röstar ja.

•

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

Regionfullmäktige beslutar enligt Johanna Wyckmans (L) med fleras
ändringsförslag med resultatet 35 ja, 27 nej och 4 som avstår. En ledamot är
frånvarande utan att ersättas. Hur var och en röstar redovisas i
protokollsbilaga 4.
--Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige bifaller eller avslår Linda
Fleetwoods (V) ändringsförslag. Han finner att regionfullmäktige avslår
ändringsförslaget.
---
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Ordförande frågar slutligen om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens
förslag till klimatstrategi, i de delar där ändringsförslag inte bifallits, eller
avslår detsamma i enlighet med Martin Kirchbergs (SD) och Michael
Erlandssons (SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige bifaller förslaget.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
•

Ledamot som röstar för att bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja.

•

Ledamot som röstar för att avslå regionstyrelsens förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla regionstyrelsens förslag med resultatet
39 ja, 10 nej och 17 som avstår. En ledamot är frånvarande utan att ersättas.
Hur var och en röstar redovisas i protokollsbilaga 5.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M, KD, SD och V reserverar sig mot beslutet till
förmån för respektive egna förslag. Därutöver reserverar sig även Thoralf
Alfsson (-) mot beslutet.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 106 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022.
3. Klimatstrategi.
4. Förstudie aktualisering klimatstrategi.
Protokollsutdrag till:

Hållbarhetschef
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§ 81

Ärendenummer RS 2022/596

Svar på interpellation - När får vårdpersonalen ut sin
semester i år
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M) har ställt följande
interpellation till personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S):
”I stort sett alla i vårt land ser nu fram emot sommaren, den första sommaren
sedan pandemirestriktionerna släpptes. För alla som arbetar är det en tid för
återhämtning och för att kunna tillbringa mer tid med nära och kära.
Samtidigt är det väl känt att sommarplaneringen under tidigare år har varit en
stor utmaning för sjukvården. Personal har tvingats offra eller skjuta på sin
ledighet för att schemat ska gå ihop och verksamheten och patientsäkerheten
inte ska bli lidande.
I år skulle en sådan situation drabba personalen extra hårt. Behovet av
sammanhängande ledighet för återhämtning är större än på länge. De
extrasatsningar på återhämtning som har gjorts skulle riskera att bli
resultatlösa ifall inte den grundläggande formen för återhämtning, det vill
säga sommarsemester, upprätthålls.
Mot denna bakgrund är våra frågor:
•

Vad är din sammantagna bild av semesterplaneringen för
vårdpersonal i Region Kalmar län 2022?

•

Vilka åtgärder har vidtagits för att de problem som har funnits under
tidigare somrar inte ska upprepas?

•

Kommer all vårdpersonal att få sammanhängande ledighet under
sommaren?”

Svar på interpellation
Mattias Adolfson (S) lämnar nedanstående svar på interpellationen. Mattias
Adolfson (S) ersätts av Emmy Ahlstedt (C) under interpellationsdebatten.
”Region Kalmar län delar den nationella uppfattningen om att vikarietillgång
inför sommaren 2022 är något besvärligare jämfört med sommaren 2021.
Orsaken som verksamheten framför allt pekar på är svårigheten att få tag i
personal ifrån bemanningsbolag.
Verksamhetens ambition är likt tidigare somrar att tillmötesgå medarbetarnas
individuella önskemål om semesterperiod i så stor utsträckning som möjligt.
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Denna ambition medför en särskild utmanande bemanningssituation delar av
sommarperioden. De åtgärder som står till buds är att likt semesterlagen
betrakta sommaren från 1 juni–31 augusti med ett antal fasta
semesterperioder. Ambitionen är att klara sommarbemanningen utan denna
åtgärd.
De allra flesta medarbetarna kommer kunna erbjudas fyra veckors
sammanhängande semester. Ett mindre antal medarbetare har fått förfrågan
om att dela semestern i två perioder alternativt semesteruttag innan 1 juni
alternativt efter 31 augusti, mot särskild ersättning.”
Handlingar
1. Interpellation När får vårdpersonalen ut sin semester i år, ställd av
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Carl Dahlin (M).
2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S).
Protokollsutdrag till:

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Carl Dahlin (M)

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 82

Ärendenummer RS 2022/796

Svar på interpellation - Förutsättningar för en justerad
budgetram
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Anders Andersson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Angelica Katsanidou (S):
”I olika yttranden från länet har vi gemensamt påpekat att ramen för Kalmar
län när det gäller den regionala transportplanen är för snål och vi har
dessutom markerat att regionen borde få mer också utifrån den nationella
planen.
Sydsvenska Handelskammaren har i rapporten Hela kungariket och halva
pengarna beräknat att fördelningen av infrastrukturmedel i Trafikverkets
förslag till nationell plan 2022–2033 motsvarar i genomsnitt 31 400 kr per
invånare i Sverige, men för Kalmar läns del endast 3 100 kr per invånare.
”Kalmar län ligger nu för fjärde planen i rad med väldigt små satsningar”,
skriver Sydsvenska Handelskammaren i rapporten. ”Om förslaget till ny plan
genomförs som det presenterats, kommer obalanserna att bestå och
förstärkas.”
Denna bild bekräftas i dialoger med företagare i länet, där det gång på gång
framkommer att såväl industrin som besöksnäringen hämmas av bristande
infrastruktur.
I samband med inbjudan till ett brett remissmöte om den nationella
infrastrukturplanen den 10 februari sa infrastrukturminister Tomas Eneroth
bl.a.: ”Hur den slutliga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om
under våren 2022. Utgångspunkten för regeringen är att öka Sveriges
konkurrenskraft och se till att vi klarar klimatomställningen. Vi ska hålla
ihop stad och landsbygd.”
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/tomas-enerothbjuder-in-till-remissmote-om-trafikverkets-forslag-till-nationell-plan/)
Mot denna bakgrund är min fråga:
•

Vilka förutsättningar ser du att Kalmar län i det slutliga förslaget från
regeringen kommer att erhålla en förbättrad tilldelning av resurser för
infrastruktur och satsningar på järnväg och väg i länet?”
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Svar på interpellationen
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionala
utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C), som lämnar
följande svar:
”Anders Andersson (KD) har i en interpellation till mig ställt följande fråga;
•

Vilka förutsättningar ser du att Kalmar län i det slutliga förslaget från
regeringen kommer att erhålla en förbättrad tilldelning av resurser för
infrastruktur och satsningar på järnväg och väg i länet?

Arbetet med nationell transportplan har föregåtts av ett arbete med länets alla
kommuner som resulterade i ett beslut kring ”Handlingsplan för
transportinfrastrukturen”. Denna plan har legat till grund för det arbete som
sedan har gjorts. I december 2020 hade alla regioner möjlighet att presentera
respektive behov och förslag till investeringar för infrastrukturministern och
infrastrukturdepartementet. Samma möjlighet genomfördes i maj 2021.
Region Kalmar län har vid dessa tillfällen medverkat tillsammans med
Regionsamverkan SydSverige och vid den egna delen av presentationen
fokuserat på att beskriva länets behov utifrån näringsliv bestående i allt från
tillverkande industri, gröna näringar och besöksnäring. Det så kallade
”paketet” har funnits med i presentationen samt objekten på E22:an, riksväg
25 och 40 och kust till kust.
Vårt samarbete i Regionsamverkan SydSverige har varit och är viktigt. Detta
tillsammans med att vi har hållit en sammanhållen linje från vår Regions sida
varit mycket eftersträvsamt. För första gången innebär detta att även
Regionsamverkan SydSverige ställer sig bakom behoven på Tjust- och
Stångådalsbanan. I dialogen med Östergötland har presentation gjorts av
paketet och deras skrivningar har blivit tydligare.
Hur utfallet kommer bli i beslutet går inte att säga. Beslutet är inte fattat.
Regionen har lyft de olika objekten, svarat på remissen, haft ett gemensamt
yttrande i Regionsamverkan SydSverige. Vi har varit tydliga i vår
prioritering, kopplat det till behoven och hur det kan påverka vår tillväxt.
Utöver det har vi också varit tydliga med medfinansiering från både Region
Kalmar län och vår Regionala transportplan, detta på ett sätt som aldrig
innan presenterats.”
Handlingar
1. Interpellation Förutsättningar för en justerad budgetram, ställd av
Anders Andersson (KD).
2. Interpellationssvar från Karin Helmersson (C).
Protokollsutdrag till:

Anders Andersson (KD)
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§ 83

Ärendenummer RS 2022/545

Inriktningsbeslut om ny zonstruktur för
kollektivtrafiken i Kalmar län
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Kalmar länstrafik inför en zonstruktur med personliga (dynamiska)
zoner, som ersätter nuvarande zonstruktur med statiska zoner.
Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av
biljettsystem vinner laga kraft, samt att Region Kalmar län tecknar
samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge
och AB Östgötatrafiken.
2. Zonstrukturen ska utvärderas två år efter dess införande.
3. Priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i samband med
beslut om taxor och avgifter för Kalmar länstrafik för kommande år.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har genomfört en översyn av zonstruktur för
kollektivtrafiken i Kalmar län. Nuvarande zonstruktur har funnits under
mycket lång tid, och med de förändringar i trafik och resande som skett över
tid finns behov av en enklare zonmodell som kan bidra till ökat resande.
Zonstrukturen har också aktualiserats i samband med regionfullmäktiges
beslut § 125 den 29 september 2021 att Kalmar länstrafik ska lämna
befintligt resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken.
Beslutet om byte av biljettsystem har överklagats, och överprövning i
förvaltningsrätten pågår. Det innebär att föreliggande beslut om zonstruktur
gäller under förutsättning att det överprövade beslutet vinner laga kraft, samt
att Region Kalmar län tecknar samarbetsavtal om biljettsystem med Region
Skåne, Region Blekinge och AB Östgötatrafiken.
Zonstruktur med statiska zoner

Nuvarande zonstruktur bygger på ett antal fasta, förbestämda zoner (statiska
zoner), där biljettpriset baseras på antalet zoner för resan. Samma zonmodell
används även för att beräkna avgiften för färdtjänst.
Nuvarande zonstruktur har använts sedan 1980-talet, och eftersom
resmönstren förändrats är den idag inte anpassad för att bidra till ökat
resande med kollektivtrafiken. Kalmar länstrafik har identifierat
förbättringsmöjligheter, till exempel att resenärer som bor nära en zongräns
kan få ett högre pris även för kortare resor om de korsar zongränsen.
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Zonstruktur med personliga (dynamiska) zoner

Personliga zoner, även kallade dynamiska zoner, innebär att biljettpriset
avgörs av resans längd (räknat i fågelvägen) efter en zonstruktur som
anpassar sig efter resenärens position eller resesökning.
De personliga zonerna visas vid resesökningen i form av olika stora cirklar,
som geografiskt täcker den sträcka resenären önskar resa. Biljettpriset
baseras på resans sträcka och cirkelns storlek i ett antal olika zonsteg.
Biljetten är giltig för resa inom den geografi som cirkelns yta täcker.
Vid resa över länsgränsen kopplas biljetten samman med angränsande läns
zonstruktur och biljetter, så att en biljett skapas för hela resan.
Den personliga zonstrukturen ska även gälla vid resor med färdtjänst.
Konsekvenser vid övergång till personliga (dynamisk) zonstruktur

Den personliga zonstrukturen ligger till grund för beräkning av priser för
biljetter i allmän kollektivtrafik och avgifter för resor med färdtjänst. Byte av
zonstruktur innebär att många resenärer påverkas, och beroende på
bostadsort kan påverkan vara större eller mindre.
I ett helhetsperspektiv är det positivt att prissättningen med dynamiska zoner
blir rättvisare, eftersom den görs enbart utifrån resans längd. För resenären är
detta enklare och mer logiskt, och det förenklar även för Kalmar länstrafiks
administration. Inom arbetet med samverkan kring nytt resesystem förenklar
det även för anslutningen till det resesystem som är under utveckling.
Generella svårigheter är ett kommunikationsbehov under övergången, både
för information och för att hantera frågor från resenärer. De dynamiska
zonerna tar inte heller hänsyn till kommungränser, vilket innebär att
skolbiljetterna kommer få giltighet i hela länet. Skärgårdstaxan och en
kombinerad biljett mellan skärgårds- och bussbiljett ingår inte heller i en
personlig zonstruktur ännu.
Antal zonsteg

Vid införande av dynamiska zoner är en fråga hur många zonsteg som
behövs för att ge Kalmar län en bra zon- och prismodell. Färre zonsteg
innebär större prisskillnad mellan stegen, vilket kan få en negativ påverkan
på resande och intäkter. Utredningens beräkningar visar att minst sex
zonsteg rekommenderas för att undvika för stora prisskillnaderna mellan
varje steg. Inriktningen för det fortsatta arbetet är därför minst sex zonsteg.
Fortsatt arbete med införande av personlig (dynamisk) zonstruktur
I nuvarande läge gäller beslutet inriktningen för kommande arbete, och inför
det fortsatta arbetet behövs ytterligare utredning av ett antal frågor.
Främst behöver priser och avgifter i den nya zonstrukturen tas fram och
fastställas. Förslaget är att kollektivtrafiknämnden tar fram förslag för
fastställande av regionfullmäktige i samband med beslut om taxor och
avgifter för Kalmar länstrafik för kommande år.
Därutöver kommer en anpassning mellan Öland och fastlandet att krävas
beroende på att principen om fågelvägen där inte kan tillämpas fullt. Vid
vissa resor till och från norra och södra Öland måste trafiken gå över bron
vilket påverkar resans längd.
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Även en kommande tillämpning av stadszoner behöver utredas ytterligare.
--Kollektivtrafiknämnden föreslog § 45 den 7 april 2022 regionfullmäktige att
besluta att Kalmar länstrafik ska införa en zonstruktur med personliga
(dynamiska) zoner, som ersätter nuvarande zonstruktur med statiska zoner.
Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av
biljettsystem vinner laga kraft, samt att Region Kalmar län tecknar
samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge och
AB Östgötatrafiken.
Nämnden föreslog också att zonstrukturen ska utvärderas två år efter dess
införande samt att priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i
samband med beslut om taxor och avgifter för Kalmar länstrafik för
kommande år.
Regionstyrelsen lämnade § 102 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar att:
1. Kalmar länstrafik inför en zonstruktur med personliga (dynamiska)
zoner, som ersätter nuvarande zonstruktur med statiska zoner.
Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av
biljettsystem vinner laga kraft, samt att Region Kalmar län tecknar
samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge
och AB Östgötatrafiken.
2. Zonstrukturen ska utvärderas två år efter dess införande.
3. Priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i samband med
beslut om taxor och avgifter för Kalmar länstrafik för kommande år.”
Överläggning
Peter Wretlund (S) och Anders Andersson (KD) föreslår att
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Peter
Wretlunds (S) och Anders Anderssons (KD) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 102 den 12 maj 2022
2. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 98 den 26 april
2022.
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 98 den 7 april 2022.
4. Tjänsteskrivelse från Kalmar länstrafik daterad 31 mars 2022.
5. Ny zonstruktur i Kalmar län – delrapport.
Protokollsutdrag till:

Trafikdirektör

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 84

Ärendenummer RS 2022/741

Ändringar i Hälsoval Kalmar län 2022
Beslut
Regionfullmäktige fastställer följande reviderade underlag kopplade till
Hälsoval Kalmar län, att gälla från och med den 1 juli 2022:
-

Avtalsbilaga 1 Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2022

-

Avtalsbilaga 2 Ersättning för vården 2022

-

Avtalsbilaga 3 Regel Listning 2022

Bakgrund
Riksdagen tog den 6 april 2022 beslut om betänkandet Ökad kontinuitet och
effektivitet i vården – en primärvårdsreform. Det innebär att från och med
den 1 juli 2022 införs ändringar i patientlagen (2014:821) samt hälso - och
sjukvårdslagen (2017:30) vad gäller listning och vårdval.
För att uppdragsunderlagen inom Hälsoval Kalmar län ska följa de nya
lagreglerna krävs ändringar avseenden möjlighet för enheter att begära
listningstak samt begräsning i antal omlistningar per år.
Den nya listningslagen och möjligheten till listningstak kan få ekonomiska
konsekvenser gällande ersättning vid besök på annan enhet. Därmed
anpassas också ekonomibilagan.
--Regionstyrelsen lämnade § 111 den 1 juni 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
” Regionfullmäktige fastställer följande reviderade underlag kopplade till
Hälsoval Kalmar län, att gälla från och med den 1 juli 2022:
• Avtalsbilaga 1 Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2022.
• Avtalsbilaga 2 Ersättning för vården 2022.
• Avtalsbilaga 3 Regel Listning 2022.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 111 den 1 juni 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022.
3. Avtalsbilaga 1 Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2022.
Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

4. Avtalsbilaga 2 Ersättning för vården 2022.
5. Avtalsbilaga 3 Regel Listning 2022.
Protokollsutdrag till:

Planeringsdirektör

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 85

Ärendenummer RS 2021/1313

Årsredovisning med bokslut för Region Kalmar län
2021 samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige godkänner Region Kalmar läns årsredovisning för 2021.
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 beviljas för:
• Regionstyrelsen
• Krisledningsnämnden
• Kollektivtrafiknämnden
• Regionala utvecklingsnämnden
• Folkhögskolestyrelsen
• Patientnämnden
• Beredningen för hälso- och sjukvård
• Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
• Beredningen för invånarfrågor
• Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i berörda styrelser, nämnder
och beredningar under 2021 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet som avser
sitt uppdrag.
Bakgrund
Regionstyrelsen har § 46 den 22 mars 2022 upprättat årsredovisning för
Region Kalmar län för år 2021. Resultatet för 2021 är ett överskott på 787
miljoner kronor, vilket är 579 miljoner kronor bättre än budget. Årets
resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 596 miljoner kronor.
Region Kalmar läns revisorer har granskat årsredovisningen och lämnat en
revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker sammantaget att årsredovisningen
godkänns och att fullmäktige beviljar regionstyrelsen, nämnderna och
beredningarna ansvarsfrihet för 2021. Samtidigt bedömer revisorerna att det
redovisade verksamhetsresultatet inte är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomisk hushållning. Däremot är resultatet enligt årsredovisningen
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.
Regionfullmäktiges presidium föreslår, utifrån revisorernas
rekommendation, att regionfullmäktige godkänner Region Kalmar läns
årsredovisning för 2021, samt beviljar regionstyrelsen, nämnder, beredningar
samt Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
--Comfact Signature Referensnummer:
1392924
27

Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

Anna Larsdotter, Region Kalmar läns revisorer, föredrar revisorernas
granskning av årsredovisningen.
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, föredrar
årsredovisningen.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2022.
2. Årsredovisning för Region Kalmar län, med bilagor:
a. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 46 den 22 mars 2022.
b. Intern kontroll 2021.
c. Folktandvården – resultatvärdering/dialog 2020.
d. Verksamhetsberättelse med intern kontroll för regionala
utvecklingsnämnden.
e. Verksamhetsberättelse med intern kontroll för
kollektivtrafiknämnden.
3. Revisionsberättelse för 2021, med bilagor:
a. Protokollsutdrag från revisorerna § 70 den 3 maj 2022.
b. Revisorernas sammanfattande redogörelse 2021.
c. Revisionsberättelse Region Kalmar län 2021.
d. Protokollsutdrag från revisorerna § 69 den 3 maj 2022.
e. Missiv – Granskning av årsredovisning 2021 i Region Kalmar
län.
f. Promemoria – granskning av årsredovisning 2021.
g. Rapport granskning av Kalmar läns årsredovisning 2021
(PwC).
h. Rapport granskning av god ekonomisk hushållning 2021
(PwC).
i. Basgranskning 2021 av regionstyrelsen,
kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden,
folkhögskolestyrelsen, patientnämnden (EY).
Protokollsutdrag till:

Regiondirektör
Ekonomidirektör

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 86

Ärendenummer RS 2022/476

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Kalmar län
2021 samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i Samordningsförbundet i
Kalmar läns styrelse under 2021 deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2021.
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Sammantaget bedömer revisorerna
att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit
tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms inte vara förenligt med
de uppställda finansiella målen, men däremot med de uppställda
verksamhetsmålen.
Utifrån revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar och för sin del beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.
--Regionstyrelsen lämnade § 105 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
regionstyrelsens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 105 den 12 maj 2022.
2. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium, daterad den 6 april
2022.
3. Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021.

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

4. Årsredovisning Samordningsförbundet 2021.
5. Rapport över Basgranskning 2021 - Samordningsförbundet i Kalmar
län.
6. Rapport Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Kalmar län.
7. Rapport God ekonomisk hushållning 2021 - Samordningsförbundet
Kalmar län.
Protokollsutdrag till:

Samordningsförbundet i Kalmar län
Samordningsförbundet i Kalmar läns medlemmar

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 87

Ärendenummer RS 2022/704

Årsredovisning samt revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2021
Beslut
Regionfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för 2021 till protokollet.
Bakgrund
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för 2021.
Förbundets revisorer riktar anmärkningar mot förbundsstyrelsen för att
resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål samt
att styrelsens interna kontroll inte varit tillräcklig. Revisorerna bedömer dock
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Sammantaget tillstyrker
revisorerna att styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet
samt att årsredovisningen godkänns.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige noterar
årsredovisningen och revisionsberättelsen till protokollet.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2022.
2. Årsredovisning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 2021.
3. Revisionsberättelse från kommunalförbundets revisorer.

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 88

Ärendenummer RS 2022/704

Årsredovisningar samt revisionsberättelser för hel-och
delägda bolag 2021
Beslut
Regionfullmäktige noterar årsredovisningar och revisionsberättelser för
Kalmar länstrafik AB, Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, Kalmar
Öland Airport AB, AB Transitio och ALMI företagspartner AB för 2021 till
protokollet.
Bakgrund
Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2021 har inkommit från:
•

Kalmar Länstrafik AB

•

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB

•

Kalmar Öland Airport AB

•

Transitio AB

•

ALMI Företagspartner i Kalmar län AB

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige noterar
årsredovisningarna och revisionsberättelserna till protokollet.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2022.
2. Årsredovisningar 2022 samt revisionsberättelser med
granskningsrapporter för:
a. Kalmar länstrafik AB
b. Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB
c. Kalmar Öland Airport AB
d. AB Transitio
e. ALMI företagspartner AB

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 89

Ärendenummer RS 2022/704

Årsredovisning för Stiftelsen Kalmar läns museum
2021 samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum
ansvarsfrihet för 2021.
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i styrelsen för Stiftelsen
Kalmar läns museum under 2021 deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum har inkommit med årsredovisning för år
2021. Årsredovisningen har granskats av stiftelsens revisorer. Revisorerna
tillstyrker att regionfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
Utifrån revisorernas rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium
att regionfullmäktige beviljar styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum
ansvarsfrihet för 2021.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 20 maj
2022.
2. Årsredovisning för Stiftelsen Kalmar läns museum 2021.
3. Revisionsberättelse från stiftelsens revisorer.
Protokollsutdrag till:

Stiftelsen Kalmar läns museum

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 90

Ärendenummer RS 2022/704

Årsredovisning för Kalmar läns musikstiftelse 2021
samt beslut om ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
ansvarsfrihet för 2021.
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i styrelsen för Kalmar läns
musikstiftelse under 2021 deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Kalmar läns musikstiftelse har inkommit med årsredovisning för år 2021.
Årsredovisningen har granskats av Region Kalmar läns utsedda revisor, som
sammantaget lämnar synpunkter på att styrelsen delvis utfört sitt uppdrag
enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten inte helt skötts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt på den interna
kontrollen. Sammantaget tillstyrks dock att regionfullmäktige beviljar
stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 2021.
Utifrån revisorns rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige beviljar styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
ansvarsfrihet för 2021.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2020.
2. Årsredovisning för Kalmar läns musikstiftelse 2021.
3. Revisionsberättelse från Region Kalmar läns utsedda revisor.
Protokollsutdrag till:

Kalmar läns musikstiftelse

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 91

Ärendenummer RS 2022/704

Årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse 2021 samt beslut om
ansvarsfrihet
Beslut
Regionfullmäktige beviljar styrelsen för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse ansvarsfrihet för 2021.
Jäv

Ledamöter i regionfullmäktige som varit invalda i styrelsen för Jenny
Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse under 2021 deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse har inkommit med
årsredovisning för år 2021. Årsredovisningen har granskats av stiftelsens
revisorer. Revisorerna anmärker sammantaget att verksamheten inte
bedrivits på ett helt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt på den interna kontrollen. Sammantaget tillstyrks
dock att regionfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
Utifrån revisorernas rekommendation föreslår regionfullmäktiges presidium
att regionfullmäktige beviljar styrelsen för Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse ansvarsfrihet för 2021.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium daterad den 25 maj
2022.
2. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Kalmar läns museum samt
Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse 2021.
3. Revisionsberättelse Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls stiftelse.
Protokollsutdrag till:

Kalmar läns museum, Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls stiftelse

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 92

Ärendenummer RS 2022/661

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Mathias Karlsson (L) från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige.
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny sammanräkning.
Bakgrund
Mathias Karlsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Föreslås att regionfullmäktige entledigar Mathias Karlsson (L) från
uppdraget som ersättare. Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län
för ny sammanräkning.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt presidiets
förslag.
Handlingar
1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium – Entledigande av
ersättare i regionfullmäktige
2. Avsägelse från Mathias Karlsson (L).
Protokollsutdrag till:

Länsstyrelsen i Kalmar län
Mathias Karlsson (L)

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 93

Ärendenummer RS 2022/664

Val av ersättare i regionala utvecklingsnämnden
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Mathias Karlsson (L) från uppdraget som
ersättare i regionala utvecklingsnämnden.
Till ny ersättare utses Maria Björklund Strömberg (L). Uppdraget gäller för
perioden 2 juni 2022 – 31 december 2022.
Bakgrund
Mathias Karlsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionala
utvecklingsnämnden.
Valberedningen föreslog § 19 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att
entlediga Mathias Karlsson (L) från uppdraget, samt att utse Maria
Björklund Strömberg (L) till ny ersättare. Uppdraget gäller för perioden 2
juni 2022 – 31 december 2022.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 19 den 31 maj 2022
2. Avsägelse från Mathias Karlsson (L)
Protokollsutdrag till:

Sekreterare regionala utvecklingsnämnden
Mathias Karlsson (L)
Maria Björklund (L)
Löneservice

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 94

Ärendenummer RS 2022/456

Nominering av ledamot till viltförvaltningsdelegationen
i Kalmar län
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Annika Brodin (S) från uppdraget som ledamot
i viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län.
Till ny ledamot utses Margareta Lööf Johansson (S). Uppdraget gäller för
perioden 2 juni 2022 – 31 december 2022.
Bakgrund
Annika Brodin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län.
Valberedningen föreslog § 16 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att
entlediga Annika Brodin (S) från uppdraget, samt att utse Margareta Lööf
Johansson (S) till ny ledamot. Uppdraget gäller för perioden 2 juni 2022 – 31
december 2022.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 16 den 31 maj 2022.
2. Avsägelse från Annika Brodin (S).
Protokollsutdrag till:

Länsstyrelsen i Kalmar län
Annika Brodin (S)
Margareta Lööf Johansson (S)
Löneservice

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 95

Ärendenummer RS 2022/638

Val av nämndeman i Göta hovrätt
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Kenny Svahn (L) från uppdraget som ledamot
i nämndeman vid Göta hovrätt.
Till ny nämndeman utses Ulf Nilsson (L). Uppdraget gäller för perioden 2
juni 2022 – 31 december 2022.
Bakgrund
Kenny Svahn (L) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Göta hovrätt.
Valberedningen föreslog § 17 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att
entlediga Kenny Svahn (L) från uppdraget, samt att utse Ulf Nilsson till ny
nämndeman. Uppdraget gäller för perioden 2 juni 2022 – 31 december 2022.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 17 den 31 maj 2022.
2. Avsägelse Kenny Svahn (L).
Protokollsutdrag till:

Göta hovrätt
Kenny Svahn (L)
Ulf Nilsson (L)
Löneservice

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-02
Regionfullmäktige

§ 96

Ärendenummer RS 2022/724

Nominering av ledamöter till
Etikprövningsmyndigheten i Linköping
Beslut
Regionfullmäktige nominerar nedanstående personer till
etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Linköping:
Lennart Hellström (M)
Arne Sjöberg (KD)
Katrin Stagnell (S)
Yvonne Hagberg (S)
Daniel Nestor (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Anders Christersson (SD)
Gunilla Nilsson (SD)
Claus Zaar (SD)
Stefania Tjernberg (SD)
Lena Granath (V)
Leif Larsson (C)
Bakgrund
EU förordning nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel ska
börja tillämpas 31 januari 2022. Etikprövningsmyndigheten har med
anledning av det fått i uppdrag av regeringen att utöka verksamheten med tre
nya avdelningar. En av dessa avdelningar ska finnas i verksamhetsregion
Linköping.
Av 12 § förordningen (2018:1879) med instruktion för
Etikprövningsmyndigheten samt bilaga 3 till förordningen framgår att
Region Östergötland ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på
ledamöter och ersättare som företräder allmänhetens intressen för
verksamhetsregion Linköping. Innan förslag lämnas ska Region
Östergötland samråda med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och
Region Gotland/Gotlands kommun.
De allmänna ledamöterna förordnas som privatpersoner. Det innebär att de
inte representerar något parti i rollen som ledamöter vid
Etikprövningsmyndigheten, utan allmänheten.
--Valberedningen föreslog den § 21 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att
nominera nedanstående personer till etikprövningsmyndigheten,
verksamhetsregion Linköping:

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
40

Datum

2022-06-02

Region Kalmar län

Lennart Hellström (M)
Arne Sjöberg (KD)
Katrin Stagnell (S)
Yvonne Hagberg (S)
Daniel Nestor (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Anders Christersson (SD)
Gunilla Nilsson (SD)
Claus Zaar (SD)
Stefania Tjernberg (SD)
Lena Granath (V)
Leif Larsson (C)
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 21 den 31 maj 2022
2. Anmodan från Region Östergötland
Protokollsutdrag till: Region Östergötland, regionstab kansli, Lennart
Hellström (M), Arne Sjöberg (KD), Katrin Stagnell (S), Yvonne Hagberg
(S), Daniel Nestor (S), Henrik Nilsson Bokor (S), Anders Christersson (SD),
Gunilla Nilsson (SD), Claus Zaar (SD), Stefania Tjernberg (SD), Lena
Granath (V), Leif Larsson (C)
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§ 97

Ärendenummer RS 2020/439

Val av styrelse för Kalmar Öland Airport AB fram till
årsstämma 2023
Beslut
Valberedningen föreslår regionfullmäktige att utse Krister Örnfjäder (S),
Malin Sjölander (M), Christina Davidsson (C) och Sofie Gunnarsson till
styrelse för Kalmar Öland Airport AB. Uppdraget förlängs från 1 januari
2023 fram till årsstämman 2023.
Bakgrund
Regionfullmäktige valde § 29 den 6 februari 2020 Region Kalmar län
representanter i styrelsen för Kalmar Öland Airport AB. Behov finns att
förlänga uppdraget för befintlig styrelse från och med den 1 januari 2023
fram till årsstämman 2023.
Valberedningen föreslog § 20 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att utse
Krister Örnfjäder (S), Malin Sjölander (M), Christina Davidsson (C) och
Sofie Gunnarsson till styrelse för Kalmar Öland Airport AB. Uppdraget
förlängs från 1 januari 2023 fram till årsstämman 2023.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
Protokollsutdrag från valberedningen § 20 den 31 maj 2022.
Protokollsutdrag till:

Kalmar Öland Airport AB
Kalmar kommun
Krister Örnfjäder (S)
Malin Sjölander (M)
Christina Davidsson (C)
Sofie Gunnarsson
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§ 98

Ärendenummer RS 2022/646

Nominering av ersättare i viltförvaltningsdelegationen i
Kalmar län
Beslut
Regionfullmäktige entledigar Kenny Svahn (L) från uppdraget som ersättare
i viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län.
Till ny ersättare utses Jochen Kwast (L). Uppdraget gäller för perioden 2 juni
2022 – 31 december 2022.
Bakgrund
Kenny Svahn (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
viltförvaltningsdelegationen i Kalmar län.
Valberedningen föreslog § 18 den 31 maj 2022 regionfullmäktige att
entlediga Kenny Svahn (L) från uppdraget, samt utse Jochen Kwast (L) till
ny ersättare. Uppdraget gäller för perioden 2 juni 2022 – 31 december 2022.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt
valberedningens förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från valberedningen § 18 den 31 maj 2022.
2. Avsägelse från Kenny Svahn daterad den 29 april 2022.
Protokollsutdrag till:

Länsstyrelsen i Kalmar län
Kenny Svahn (L)
Jochen Kwast (L)
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§ 99

Ärendenummer RS 2021/827

Svar på motion om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök
med redovisat yttrande.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat in en motion med förslag att medborgaren
ska få en parkeringsbiljett hemskickad i samband med sjukhusbesök. En Pbiljett ska tryckas längst ned på kallelsen till besöket, där det nu finns en
talong som kan användas som biljett i länstrafiken.
Yttrande

Antalet parkeringsplatser vid Region Kalmar läns tre sjukhus är begränsat
och antalet besökande varje dag är stort. För att reglera tillgången till
parkeringsplatserna är parkeringstiden begränsad och en parkeringsavgift tas
ut.
I motionen beskrivs en upplevd svårighet att betala parkeringsavgift vid
Länssjukhuset. Utvecklingen i samhället går mot digitala
parkeringslösningar och många kommuner har idag helt gått över till biljettoch kontantfria parkeringsautomater. Parkeringsavgift vid regionens sjukhus
kan erläggas både med mynt (en myntautomat finns per sjukhusparkering),
bankkort, SMS och med parkeringsapp.
De externa intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka kostnader för
parkeringsbevakning, skyltning, markunderhåll, tillsyn och skötsel samt
snöröjning av regionens parkeringsplatser. Införande av gratis
parkeringsbiljetter i enlighet med förslaget medför utebliven extern
finansiering av regionens parkeringar. I motionen anges en beräknad kostnad
för att införa förslaget till 4 Mkr per år och att kostnaden ska inarbetas i
nästkommande budget.
De externa parkeringsintäkterna uppgick till cirka 4,4 Mkr år 2021. Förslaget
innebär dels en underfinansiering, dels att ytterligare skattemedel ska
användas till icke vårdrelaterad verksamhet. Hänsyn bör också tas till
utveckling av system för att tidsreglera parkeringen på kallelsen och
administrationen kring detta.
Bedömningen är att möjligheten att reglera tillgängligheten till
parkeringsplatserna minskar om förslagen i motionen skulle verkställas. Det
föreslås att platsbrist vid parkeringarna ska förebyggas genom att begränsa
p-biljetten i tid. Begränsning av parkeringstiden genom kallelsen på talong
bedöms komplicerad att praktiskt genomföra.
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Region Kalmar län

Mot bakgrund av regleringen av tillgång till parkering och finansiering av
kostnader för sjukhusens parkeringsplatser föreslås regionfullmäktige att
besvara motionen med redovisat yttrande.
--Regionstyrelsen lämnade § 94 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om parkeringsbiljett vid
sjukhusbesök med redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta
enligt regionstyrelsens förslag.
2. Bo Karlsson (SD), Petra Gustafsson (SD), Suzanne Gustafsson (M)
och Cathrine Pålsson Ahlgren (KD) föreslår att regionfullmäktige ska
bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons
(C) eller Bo Karlssons (SD) med fleras förslag. Han finner att
regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

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

-

Ledamot som röstar för Bo Karlssons (SD) med fleras förslag röstar
nej.

Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag, med
resultatet 38 ja och 27 nej. Två ledamöter är frånvarande under
omröstningen. Hur var och röstar redovisas i protokollsbilaga 6.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 94 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022.
3. Motion - Medborgaren ska få parkeringsbiljett hemskickad, ställd av
Martin Kirchberg (SD).
Protokollsutdrag till:

Martin Kirchberg (SD)
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§ 100

Ärendenummer RS 2021/1023

Svar på motion om Överums hälsocentral
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om Överums hälsocentral med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har lämnat in en motion
gällande hälsocentralen i Överum. I motionen föreslås:
•

att regiondirektören får i uppdrag att, tillsammans med representanter
för Västerviks kommun, presentera en plan för Nära vård i Överum.

•

att utvecklingsdirektören får i uppdrag att etablera Överums före
detta hälsocentral som ett pilotprojekt för Nära och digital vård i
samverkan med lämpliga aktörer.

Yttrande

Det är viktigt att, så långt det är möjligt, verka för en jämlik vård i länet. Det
innebär en del utmaningar när det kommer till glesbygd och därav innehåller
ersättningsmodellen för Hälsoval Kalmar län en tydlig glesbygdsersättning.
Det finns utöver glesbygdsersättningen möjlighet att få extra medel om då en
filial startas i glesbygden.
Från och med detta år finns det också möjlighet att ansöka om att öppna en
utökad filial. Det är ett sätt att kunna arbeta mot en mer god och när vård och
att säkra tillgången till vård i glesbygd. En sådan filial ska uppfylla samtliga
krav som ställs i hälsovalsuppdraget men behöver inte erbjuda samtliga delar
samtliga dagar i veckan. En av lösningarna för att uppfylla hela uppdraget är
digitala vårdmöten med huvudenheten som är ett av kraven vid en utökad
filialmottagning.
Modellen har anpassats till den rådande situationen med läkarbrist i glesbygd
och möjliggör därmed för en verksamhet med färre läkartimmar på plats. En
utökad filial behöver emellertid ha en distriktssköterska på plats hela tiden
och möjliggöra för digital uppkoppling mot huvudenheten när läkaren inte är
på plats. Listning av patient sker till skillnad från övriga filialer på den
utökade filialen och den utökade filialen har ansvaret för hela
grunduppdraget.
Region Kalmar län har fått in en ansökan om att få bedriva utökad filial i just
Överum. Den verksamheten startade den 7 mars 2022 och ska erbjuda hela
primärvårdsuppdraget med hjälp av digitala lösningar.
---
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Regionstyrelsen lämnade § 95 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om Överums hälsocentral med
redovisat yttrande.”
Överläggningar
Angelica Katsanidou (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt Angelica
Katsanidous (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 95 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022.
3. Motion Se Överums hälsocentral som en möjlighet - inte ett problem,
ställd av Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M).
Protokollsutdrag till:

Malin Sjölander (M)
Jonas Lövgren (M)
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§ 101

Ärendenummer RS 2021/1042

Svar på motion om hot och våld i vårdmiljö
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om hot och våld i vårdmiljö med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Petra Gustavsson, Bo Karlsson, Martin Kirchberg och Claus Zaar (SD) har
lämnat en motion om att skydda sjukvårdspersonalen mot hot och våld. I
motionen föreslås bland annat att inrätta säkerhetsmottagningar och
säkerhetsklassade vårdplatser samt ta fram handlingsplaner för att förebygga
hot och våld.
Yttrande

Arbetet med att skapa en arbetssituation som minimerar risken för att
utsättas för hot och våld har alltid haft en mycket hög prioritet i Region
Kalmar län. Tyvärr har den utveckling vi ser i andra delar av samhället även
märkts på våra sjukhus, vilket också lett till ett flertal åtgärder i syfte att öka
tryggheten.
Rondering av ordningsvakter är en fråga som sjukhusen beslutar om lokalt,
allt efter hur man bedömer den aktuella situationen, omfattningen av denna
har också ökat påtagligt under de senaste åren. Skalskyddet stärks
kontinuerligt. Säkerhetsrum för patientmottagning finns men placering och
utformning kommer att ses över i samband med ombyggnationer i framtiden.
En e-utbildning kring hot och våld finns sedan något år i kompetensportalen
tillgänglig för alla medarbetare, vilket är ett viktigt stöd för att öka kunskap
och medvetenhet hur man hanterar hotfulla situationer. Det pågår även ett
arbete med att öka kunskap kring säkerhetskulturen. Ett APT-material
avseende fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet finns
som underlag för att diskutera lokalt på respektive arbetsplats.
Förutom det ovan nämnda, kommer en utbildningsinsats om hur man
hanterar hotfulla situationer att hållas under våren 2022 på akutmottagningen
i Kalmar.
Region Kalmar län arbetar även med att uppdatera riktlinje mot hot och våld
och inom det arbetet även ta fram utbildningspaket riktat till regionens
medarbetare.
---
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Region Kalmar län

Regionstyrelsen lämnade § 96 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om hot och våld i vårdmiljö med
redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Bengt Thörnblad (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
2. Claus Zaar (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Thörnblads
(C) eller Claus Zaars (SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar
enligt Bengt Thörnblads (C) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för Bengt Thörnblads (C) förslag röstar ja.

-

Ledamot som röstar för Claus Zaars (SD) förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Thörnblads (C) förslag med
resultatet 38 ja, 10 nej och 17 som avstår. Två ledamöter deltar ej under
omröstningen. Hur var och en röstar redovisas i protokollsbilaga 7.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 96 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022.
3. Motion om att skydda sjukvårdspersonalen mot hot och våld, ställd
av Petra Gustafsson (SD), Bo Karlsson (SD), Martin Kirchberg (SD)
och Claus Zaar (SD).
Protokollsutdrag till:

Petra Gustafsson (SD)
Bo Karlsson (SD)
Martin Kirchberg (SD)
Claus Zaar (SD
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§ 102

Ärendenummer RS 2021/1107

Svar på motion om stöd före och efter klimakteriet
Beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om bättre stöd före och efter
klimakteriet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Maud Ärlebrant (KD) och Margreth Johansson (KD) har lämnat in en
motion om att Region Kalmar län ska skapa ett rådgivningscentrum för
frågor gällande klimakteriet i Region Kalmar län samt stärka kompetensen
gällande klimakteriet bland medarbetare. De föreslår att:
•

Region Kalmar län tar fram en modell för särskilda
rådgivningscentrum för klimakteriet, samt gör dessa kända i
målgruppen.

•

Region Kalmar län avsätter medel för att personal som idag möter
kvinnor med klimakteriebesvär och vill fördjupa sin kunskap får
möjlighet att göra detta på arbetstid.

Yttrande

Idag sker flera satsningar för att stärka kunskapen kring klimakteriet. Bland
annat förläggs åtta veckor av primärvårdens ST-läkares utbildning till
kvinnokliniken och privatgynekologi. Kvinnokliniken har utöver det även
planerade utbildningsinsatser för primärvårdens läkare som förväntas ske
under våren med inriktning på frågor gällande klimakteriet.
Region Kalmar län har i dagsläget inte några rådgivningscentra. Ett
införande av rådgivningscentra för klimakteriet låser resurser till en enhet
med relativt snäv inriktning. Dessa resurser används idag i verksamheter där
denna typ av rådgivning redan utgör en del men där även andra vårdbehov
tillgodoses. Om rådgivningscentra med inriktning mot klimakteriet införs
kan dessutom krav komma på att liknande rådgivningscentra för andra hälsooch sjukvårdsbesvär införs vilket ytterligare skulle låsa resurser till enskilda
enheter med snäva inriktningar.
---
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Region Kalmar län

Regionstyrelsen lämnade § 97 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige avslår motionen om bättre stöd före och efter
klimakteriet.”
Överläggningar
Maud Ärlebrant (KD), Margreth Johansson (KD) och Martin Kirchberg (SD)
föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens eller
Maud Ärlebrants (KD), Margreth Johanssons (KD) och Martin Kirchbergs
(SD) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 97 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022.
3. Motion - Bättre stöd före och efter klimakteriet, ställd av Maud
Ärlebrant (KD) och Margreth Johansson (KD).
Protokollsutdrag till:

Maud Ärlebrant (KD)
Margreth Johansson (KD)
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§ 103

Ärendenummer RS 2021/1237

Svar på motion om bruttolöneavdrag för månadskort i
kollektivtrafiken
Beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om att införa bruttolöneavdrag för
månadskort i kollektivtrafiken.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson (M) och Carl Dahlin (M) har
lämnat en motion om att Region Kalmar län ska införa bruttolöneavdrag för
månadskort i kollektivtrafiken.
Yttrande

Reglerna kring förmåner och bruttolöneavdrag återfinns i
skattelagstiftningen. Bruttolöneavdrag är fördelaktigt om
varan/tjänsten/förmånen har ett rabatterat pris, är förmånsskattebefriad
och/eller gör att en vara/tjänst kan delbetalas över tid.
I förekommande fall är inget av detta aktuellt. Region Kalmar län har vid
beräkning av bruttolöneavdrag för månadskort i kollektivtrafiken inte kunnat
se några ekonomiska fördelar för såväl medarbetare som arbetsgivare. Ett
bruttolöneavdrag för månadskort får till följd att medarbetaren måste
förmånsbeskattas för hela värdet av månadskortet. Kostnaden blir densamma
om medarbetaren betalar sitt månadskort på sedvanligt sätt eller genom
bruttolöneavdrag.
För att ett erbjudande ska övervägas är det viktigt är att det är gynnsamt för
medarbetare och därtill ekonomiskt försvarbart. Den samlade bedömningen
är att varken medarbetare eller arbetsgivare gynnas av förslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.
--Regionstyrelsen lämnade § 98 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige avslår motionen om att införa bruttolöneavdrag för
månadskort i kollektivtrafiken.”
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Överläggningar
1. Malin Sjölander (M) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår i första
hand att regionfullmäktige ska återremittera ärendet för
komplettering med fler beräkningsmodeller.
2. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
3. Om förslaget om återremiss avslås föreslår Malin Sjölander (M) och
Pär-Gustav Johansson (M) att regionfullmäktige ska bifalla
motionen.
--Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid mötet eller återremitteras enligt Malin Sjölanders (M) och PärGustav Johanssons (M) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras vid mötet.
--Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne
Hagbergs (S) eller Malin Sjölanders (M) och Pär-Gustav Johanssons (M)
andra förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne
Hagbergs (S) förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 98 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022.
3. Motion om att införa bruttolöneavdrag för månadskort i
kollektivtrafiken, ställd av Malin Sjölander (M), Pär-Gustav
Johansson (M), Carl Dahlin (M).
Protokollsutdrag till:

Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Carl Dahlin (M)
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§ 104

Ärendenummer RS 2021/854

Svar på motion om att satsa på missbruk- och
beroendevården
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att satsa på missbruk- och
beroendevården med redovisat yttrade.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M, KD och V reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Bakgrund
Linda Fleetwood (V) har lämnat in en motion med förslag att satsa på
missbruk- och beroendevården. I motionen föreslås:
•

att Region Kalmar län genomför en ettårig satsning för ökad
kompetens hos medarbetare i missbruks- och beroendevården.

•

att Region Kalmar län prioriterar missbruks- och beroendepatienter
med samsjuklighet som särskild insats i kommande regionplan.

Yttrande

Samsjukligheten är omfattande i vårt samhälle för individer med beroende
och psykisk ohälsa. I slutet av 2021 presenterades ”Från delar till helhet – en
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Bakgrunden till delbetänkandet
är att regeringen i juni 2020 beslutade att en särskild utredare skulle föreslå
hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av
missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande
tillstånd.
Ifall förslagen i delbetänkandet SOU 2021:93 beslutas i sin helhet, kommer
detta innebära en stor förändring och förflyttning av ansvar och stora krav
kommer ställas på kompetenshöjande åtgärder. Givet komplexiteten av
samsjuklighet krävs det kompetenshöjande insatser inom området som
behöver vara tillgängliga för samtliga medarbetare. Det är av vikt att inte
föregå beslutet kring delbetänkandet, utan kontinuerligt analysera och följa
utvecklingen inom området och i samverkan med både Länsstyrelsen, polis,
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsgemensam ledning och
sydöstra sjukvårdsregionen synka vår planering av utbildningssatsningar.
Givet delbetänkande SOU 2021:39 kommer arbetet kring missbruks- och
beroendepatienter med samsjuklighet intensifieras kommande år och därmed
inkluderas i framtida regionplan.
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--Regionstyrelsen lämnade § 99 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att satsa på missbruk- och
beroendevården med redovisat yttrade.”
Överläggningar
1. Johanna Wyckman (L) och Olle Hjertqvist (S) föreslår att
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag.
2. Linda Fleetwood (V), Anders Andersson (KD) och Jimmy Loord
(KD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Johanna Wyckmans (L)
och Olle Hjertqvists (S) förslag eller Linda Fleetwoods (V), Anders
Anderssons (KD) och Jimmy Loords (KD) förslag. Han finner att
regionstyrelsen beslutar enligt Johanna Wyckmans (L) och Olle Hjertqvists
(S) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för Johanna Wyckmans (L) och Olle Hjertqvists
(S) förslag röstar ja.

-

Ledamot som röstar för Linda Fleetwoods (V), Anders Anderssons
(KD) och Jimmy Loords (KD) förslag röstar nej.

Regionfullmäktige beslutar enligt Johanna Wyckmans (L) och Olle
Hjertqvists (S) förslag med resultatet 35 ja, 21 nej och 10 som avstår. En
ledamot deltar ej vid omröstningen. Hur var och en röstade redovisas i
protokollsbilaga 8.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M, KD och V reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 99 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022.
3. Motion Satsa på missbruk-och beroendevård, ställd av Linda
Fleetwood (V).
Protokollsutdrag till:

Linda Fleetwood (V)
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§ 105

Ärendenummer RS 2021/906

Svar på motion om ett flexibelt arbetsliv
Beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om ett flexibelt arbetsliv med
redovisat yttrande.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Carl Dahlin (M) och Malin Sjölander (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om att Region Kalmar län ska stärka medarbetares
möjligheter att arbeta på distans, som en del i arbetet att bli en attraktivare
arbetsgivare. Motionen har följande yrkande:
•

Region Kalmar län tar fram en arbetslivsstrategi samt fastställer
portabilitetsindex för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv samt
bli en attraktiv arbetsgivare.

Yttrande

I motionen hänvisas till en undersökning som handlar om hur chefer och
medarbetare på svenska företag uppfattat tiden när arbetet varit förlagd till
hemmet, samt hur de ser på framtidens arbetsliv. I undersökningen uppger
16 procent av deltagarna att de önskar arbeta på distans på hel- eller deltid
även efter pandemin. Undersökningen visar även på betydelsen av insatser
för fysisk och psykisk arbetsmiljö vid hemarbete. Det fysiska mötet upplevs
också öka i värde, samt att det är bättre för vissa arbetsuppgifter och positivt
för att stärka företagskulturen.
Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för Kalmar läns alla
invånare, och för att människor, företag och organisationer i länet ska
utvecklas på ett hållbart sätt. Yrkesrollerna och arbetets organisering skiljer
sig mellan regionens verksamheter. Merparten av medarbetarna har ett arbete
som främst sker fysiskt tillsammans med länsinvånarna, och från ett
arbetsgivarperspektiv är utgångspunkten därför att det ska utföras på den
fysiska arbetsplatsen.
Det finns tillfällen när avsteg är lämpligt, som ett sätt att bidra till att kunna
attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. Vid sådana tillfällen görs
individuella överenskommelser som säkerställer god arbetsmiljö och goda
förutsättningar för samverkan med chef och kollegor. Avsteg kan även göras
vid krissituationer, och rutiner ska finnas för att kunna utöka distansarbetet i
en sådan situation. Om detta görs ska råd från aktuella myndigheter kring
risker och möjligheter tas i beaktande.
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Där det varit möjligt har medarbetares arbetstid under pandemin, helt eller
delvis flyttats till hemmet för att minska risken för smittspridning. Digitala
möten/konferenser har varit en lösning för att minska smittspridningen även
för medarbetare som arbetat helt på arbetsplatsen, och har därmed blivit
vardag för en stor del av regionens medarbetare. Den digitala mognaden har
ökat i organisationen, vilket gjort det geografiska läget mindre viktigt.
När arbetet återgår till arbetsplatsen igen behöver varje arbetsplats bygga en
ny möteskultur utifrån erfarenheterna från pandemin. Region Kalmar län har
valt att hantera detta på ett systematiskt sätt:
•

Erfarenheterna av förändrade arbetssätt utvärderas på
verksamhetsnivå.

•

Satsningar görs på tekniska lösningar och kompetensutveckling för
medarbetarna.

•

Digitala möten kommer även fortsättningsvis vara vanliga, vilket
ställer krav på anpassning av arbetsplatserna. Region Kalmar läns
lokaler ses nu över för att stödja ett sådant arbetssätt.

•

Utbildning för dagens och framtidens chefer och ledare ses över.
Målet är tydliga strukturer och ett systematiskt kvalitets- och
utvecklingsarbete.

•

Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket sker i takt med detta
arbete.

Sammantaget kan det vara motiverat att i vissa fall medge möjligheter för
distansarbete, som en del i regionens kompetensförsörjning. Region Kalmar
län har idag en struktur för att hantera detta på ett sådant sätt att det
säkerställer god arbetsmiljö och goda förutsättningar för samverkan med
chef och kollegor.
Pandemin har inneburit att förändrade arbetssätt blivit vardag, regionen har
ett pågående arbete för att systematiskt ta tillvara dessa när arbetsplatserna
öppnar igen.
--Regionstyrelsen lämnade § 100 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om ett flexibelt arbetsliv med
redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
2. Malin Sjölander (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla
motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Yvonne Hagbergs
(S) eller Malin Sjölanders (M) förslag. Han finner att regionfullmäktige
beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S) förslag.
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Reservationer

Samtliga ledamöter från M reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 100 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022.
3. Motion - En attraktiv arbetsgivare erbjuder ett flexibelt arbetsliv,
ställd av Carl Dahlin (M) och Malin Sjölander (M).
Protokollsutdrag till:

Carl Dahlin (M)
Malin Sjölander (M)
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§ 106

Ärendenummer RS 2022/276

Svar på motion om resor till regionmöten
Beslut
Regionfullmäktige avslår motionen om resor till regionmöten.
Bakgrund
Leif Svensson (V) har lämnat en motion till regionfullmäktige om regionens
politiska möten och klimatpåverkan. I motionen föreslås att
•

Regionmötena tills vidare förläggs till Oskarshamn och
grundtransportmedlet till mötena ska vara kollektivtrafik.

Yttrande

För politiska möten är hög tillgänglighet nödvändigt. Tillgänglighet ska
aldrig vara ett hinder för medborgares insyn eller för att förtroendevalda ska
kunna genomföra sina uppdrag.
Region Kalmar län har ett pågående arbete för hållbarhet i regionens möten
och resor. Regionstyrelsen antog § 146 den 9 april 2019 Riktlinje för möten
och resor inom Region Kalmar län. Riktlinjen gäller generellt för möten och
resor inom regionens verksamhet och omfattar både medarbetare och
förtroendevalda. För möten ska i första hand videomöte övervägas, och
därefter ska det färdsätt som ger minst klimatpåverkan väljas.
För politiska möten är videomöten ett alternativ, de ersätter däremot inte
fysiska möten fullt ut vare sig när det gäller möteskvalitet eller i juridisk
bemärkelse. De politiska mötena är därutöver en relativt liten del av
regionens sammanlagda möten.
Möten kan antingen vara förlagda till en fast ort eller rotera på flera orter,
och hur detta läggs upp är ett ställningstagande för varje region/kommun.
Region Kalmar län har valt att förlägga regionens politiska möten i huvudsak
till Regionhuset i Kalmar, medan regionfullmäktiges möten är på olika orter.
Regionhuset i Kalmar har lokaler som är anpassade i storlek, tillgänglighet
och digital utrustning, och är även det mest kostnadseffektiva alternativet.
Region Kalmar län har däremot ingen egen möteslokal som är tillräckligt
stor för regionfullmäktige, och behoven begränsar även vilka externa lokaler
som är aktuella. För att uppnå minst klimatpåverkan genom resa för varje
mötesdeltagare måste hänsyn tas till hur många som bor var i länet och vilka
möjligheter var och en har till färdsätt. Eventuellt är den mest geografiskt
centrala orten inte den ort som innebär kortast och mest klimatneutral resväg
för flest mötesdeltagare.
I motionen föreslås även att grundtransportmedlet till mötena ska vara
kollektivtrafik. Det finns ingen möjlighet att ställa krav på hur
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förtroendevalda ska ta sig till möten, eftersom den förtroendevalde alltid ska
kunna utöva sitt uppdrag oavsett hur denna har tagit sig till mötet. Däremot
är regionstyrelsens beslutade inriktning att det transportmedel med minst
klimatpåverkan bör väljas, där det är praktiskt möjligt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.
--Regionstyrelsen lämnade § 101 den 12 maj 2022 följande förslag till
regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige avslår motionen om resor till regionmöten.”
Överläggningar
1. Olle Hjertqvist (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt
regionstyrelsens förslag.
2. Leif Svensson (V) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla
motionen.
--Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Olle Hjertqvists (S)
eller Leif Svenssons (V) förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar
enligt Olle Hjertqvists (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 101 den 12 maj 2022.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2022.
3. Motion – Angående klimatet, ställd av Leif Svensson (V).
4. Riktlinje för möten och resor inom Region Kalmar län, fastställd av
regionstyrelsen § den 9 april 2019.
Protokollsutdrag till:

Leif Svensson (V)
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§ 107
Anmälningsärenden
Beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till regionfullmäktige för kännedom:
1. Inkomna motioner och medborgarförslag
Följande motioner och medborgarförslag har inkommit inför mötet:
a. Motion - Regionen behöver en träbyggnadsstrategi, ställd av
Åke Bergh (M), Pär-Gustav Johansson (M), Anders
Andersson (KD), Åke Nilsson (KD) (RS 2022/765).
b. Medborgarförslag - Oskarshamns kommun behöver en
gynekolog (RS 2022/637).
c. Medborgarförslag - Varför höjer ni inte milersättningen för
egen bil (RS 2022/711).
d. Medborgarförslag - Fri parkering vid vård av barn på länets
sjukhus (RS 2022/717).
e. Medborgarförslag - Klimatnödläge råder (RS 2022/732).
2. Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar
Följande protokoll anmäls till regionfullmäktige:
a. Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård den 12
april 2022.
b. Protokoll från beredningen för hållbarhet och folkhälsa den
13 april 2022.
3. Inkomna handlingar från revisorerna
a. Granskning av årsredovisning 2021 (RS 2022/704).
b. Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 (RS
2022/704).
c. Granskning av sjukvårdsrådgivning 2021 (RS 2022/704).
d. Basgranskning av regionstyrelsen 2021 (RS 2022/699).
e. Basgranskning av patientnämnden 2021 (RS 2022/700).
f. Basgranskning av kollektivtrafiknämnden 2021 (RS
2022/701).
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g. Basgranskning av regionala utvecklingsnämnden 2021 (RS
2022/703).
h. Basgranskning av folkhögskolestyrelsen 2021 (RS 2022/707).
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§ 108

Ärendenummer RS 2022/787

Svar på interpellation - Hur blir det när doktor Kry tar
över Cityläkarna
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har lämnat följande
interpellation:
”Flera utpräglade digitala vårdgivare har tagit steget mot den fysiska vården
och köper upp eller öppnar egna vårdcentraler.
Kry är mest känd för sin digitala vård över hela landet men har nyligen köpt
upp Cityläkarnas hälsocentraler i Kalmar, Nybro och Oskarshamn. När Kry
öppnade sina första vårdcentraler under 2020, listades personer som använde
vårdappen i rasande takt. Det gick så enkelt att en del listade inte ens var
medvetna om att de just bytt bort sin vanliga vårdcentral. Det slår mot
ekonomin för traditionella vårdcentraler som i längden kommer tvingas till
nedskärningar och nedläggningar.
Att digitala vårdgivare ofta ifrågasätts i sin jakt på kunder har varit tydligt
från start. Ett exempel är den skamlösa reklamkampanjen från 2018: "Hej
förskolesmittor, dagissjukdomar, höståkommor och förkylningstider. Träffa
läkare inom 30 minuter - utan att lämna hemmet." Invånarna uppmanades
alltså att ringa doktorn för bagateller som kan tacklas med vila, en bunt
näsdukar och på sin höjd en Alvedon.
I argumentationen för de digitala nätläkarbolagen hörs ofta att de gör
tillgängligheten till vården bättre. Tyvärr visar statistiken att det är
småbarnsfamiljer och resursstarka personer som är vana vid att shoppa
bekvämlighet och service, som i högst grad använder sig av vård via
mobilen. Helt tvärt emot Hälso- och sjukvårdens grund som är att vård ska
ges efter behov.
Mot bakgrund av detta vill vi i Vänsterpartiet fråga:
•

På vilket sätt kommer KRYs övertagande av Cityläkarna påverka
primärvården i Region Kalmar län?”

Svar på interpellationen
Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, lämnar
följande svar på interpellation:
”På vilket sätt kommer KRYs övertagande av Cityläkarna påverka
primärvården i Region Kalmar län?
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Det går inte att gissa hur Kry kommer att påverka Cityläkarna framåt men
det vi ser idag är ett uppköp av tre HC i länet. Verksamhetschefen är kvar
vilket bör stå för kontinuitet och stabilitet. Dialogen med verksamheten ger
också en bild av att vilja fortsätta jobba på ett likartat sätt än innan men med
mer fart på det digitala arbetssättet för de listade patienterna. Vi följer
naturligtvis utvecklingen genom löpande och fördjupade uppföljningar och
agerar om vi ser något. Vi har också haft dialog med de andra regioner där
Kry etablerat sig fysiskt och de flesta regioner ger en bild av en relativ
opåverkad verksamhet. Det är viktigt att inte blanda ihop detta med kry.se.”
Handlingar
1. Interpellation Hur blir det när doktor Kry tar över Cityläkarna, ställd
av Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V).
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
Protokollsutdrag till:

Linda Fleetwood (V)
Lena Granath (V)
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§ 109

Ärendenummer RS 2022/805

Svar på interpellation - Kan varje verksamhet få införa
resultatutjämning under tre år
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) har ställt följande interpellation
till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S):
”Hur ser RSO på att varje verksamhet får införa resultatutjämning under tre
år?
Sverigedemokraterna vill pröva idén att varje verksamhet under tre år ska få
göra resultatöverföring från ett år till nästa. Det innebär att om verksamheten
klarar budget får överskottet tas med till nästa år.
Vi ser det som ett konkret sätt att ge verksamhetschefer mandat att själva
styra verksamheten på riktigt. Det är också ett viktigt steg för att känna att
man har ett verkligt helt ansvar.
Om det uppstår underskott ska det som huvudregel återställas inom tre år.
Det ger incitament att analysera varje enskild verksamhets resultat. Samtidigt
omprövas förutsättningar för att klara såväl sitt uppdrag som given budget.
Verksamheten får direkta signaler, för att också prioritera så att det går åt rätt
håll.
Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater fråga
•

om RSO är villig att pröva att verksamhetscheferna under tre år ska
få göra resultatöverföring till påföljande år?”

Svar på interpellationen
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen:
”Region Kalmar län har en stark ekonomisk grund som skapats genom ett
långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande. Regionen har klarat att såväl att
finansiera investeringar utan upplåning som att möta nya behov inom viktiga
utvecklingsområden. För att säkra en hållbar ekonomi krävs ändamålsenliga
och kostnadseffektiva verksamheter och en god samverkan i hela
organisationen.
Givetvis är det ekonomiska perspektivet viktigt att ta hänsyn till, men att
införa ett system för resultatutjämning enligt förslaget i interpellationen
riskerar att trycka undan verksamhetens arbete med övriga målsättningar.
Det finns därutöver stor risk att helhetsperspektivet tappas bort och att det
skapas stuprör i organisationen som inte gynnar patientperspektivet. Det
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finns forskning som visar på vikten av en tillitsbaserad styrning som
fokuserar på att minska onödig ekonomisk styrning och att man skapar
system för att uppmärksamma positiva effekter som märks i andras budget,
men inte i den egna. På det viset kan samverkan stimuleras. Med mål- och
resultatstyrning kan kvalitetsstyrning och ekonomistyrning sammanlänkas.
Att införa ett system för resultatöverföring skulle också innebära nya
administrativa uppgifter vilket i sig är en negativ konsekvens av förslaget.
Det konstaterades bland annat i utredningen om en Effektiv vård (SOU,
2016:2) att en detaljerad styrningen, framför allt med användning av
ekonomiska styrmedel, utmanar den professionella autonomin och kan
orsaka administrativt merarbete. Däremot är det viktigt att kontinuerligt och
systematiskt arbeta med den ekonomiska styrningen och här behöver
cheferna ha tillgång till professionellt stöd. Stödet organiseras utifrån
respektive förvaltnings förutsättningar.”
Handlingar
1. Interpellation Kan varje verksamhet få införa resultatutjämning under
tre år, ställd av Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD).
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
Protokollsutdrag till:

Martin Kirchberg (SD)
Claus Zaar (SD)
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§ 110

Ärendenummer RS 2022/808

Svar på interpellation – Hur många får en
patientansvarig läkare
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):
”Enligt hemsjukvårdsavtalet ska vid inskrivning i hemsjukvården alla
patienter ha en patientansvarig läkare inom primärvården, med vilken den
kommunala hälso- och sjukvården har sin kontakt. I gällande regionplan
formuleras det som att patienter i den kommunala hemsjukvården ska
erbjudas en fast vårdkontakt och fast läkarkontakt som följer patienten
genom alla steg i vården och som vid behov kan göra hembesök. Utrymme
för förvirring finns här, då fast vårdkontakt inte behöver vara medicinskt
ansvarig och begreppet patientansvarig läkare ingenstans används i gällande
regionplan.
Ett problem idag är dessutom att flera hälsocentraler runtom i länet främst
eller uteslutande har hyrläkare istället för fasta läkare. Även inom den övriga
sjukvården är det vanligt att man inte får träffa samma läkare från gång till
gång, t.ex. inom specialistvården.
System med patientansvarig läkare tillämpas i olika grad runtom i olika
regioner i Sverige. Läkarförbundet förordar att Patientansvarig läkare (PAL)
ska (åter)införas generellt. Man påpekar bland annat att en Patientansvarig
läkare stärker kontinuiteten, säkerheten och tryggheten för patienten och att
många patienter behöver en Patientansvarig läkare som tar det medicinska
helhetsansvaret. Man anser att en PAL till alla patienter som vill ha det
skulle stärka både tryggheten för patienten och effektiviteten i vården.
Det är viktigt att Patientansvarig läkare inte bara är till namnet, utan framför
allt till gagnet: en medicinskt ansvarig läkare som är spindeln i nätet och den
som håller ihop behandlingen. Av detta följer att det väsentliga inte är
terminologin i sig själv, utan om det finns en läkare som har det
kontinuerliga ansvaret för patienten och som är den som patienten har
kontakten med.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor:
1. Hur stor del av patienterna som är inskrivna i hemsjukvården i länets
kommuner har idag en fast läkarkontakt i primärvården i Region
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Kalmar län, som i praktiken och kontinuerligt tar det fulla och
mediciniska ansvaret för patienten?
2. Hur vanligt är det att patientansvarig läkare i praktiken tillämpas vid
de olika verksamheterna inom sjukvården, såväl inom primärvården
som specialistvården, d.v.s. att alla patienter har en medicinskt
ansvarig läkare som är en och samme, om inte patienten aktivt väljer
att byta läkare?
3. Vad anser du är det viktigaste som behöver göras för att tillförsäkra
att alla patienter som så önskar i praktiken har en patientansvarig
läkare, oavsett det gäller patientens behandling i primärvården eller
övriga hälso- och sjukvården.”
Svar på interpellationen
Angelica Katsanidou (S) har överlämnat interpellationen till regionrådet med
ansvar för hälso- och sjukvård Yvonne Hagberg (S), som lämnar följande
svar:
”Sedan den 1 juli 2010 ska verksamhetschef enligt Hälso- och
sjukvårdslagen utse en fast vårdkontakt för de patienter där det bedöms vara
nödvändigt, eller om patienten själv begär det. Det ersätter det tidigare
kravet på att utse en patientansvarig läkare. Syftet med en fast vårdkontakt är
att patienten ska ha en tydligt utpekad person som kan bidra till att samordna
vårdens insatser. En patient som är inskriven i hemsjukvård har när så
behövs en fast vårdkontakt på den enhet inom hälsoval där man är listad som
samordnar vården så att den tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Hemsjukvård bedrivs i team och
involverar kommunens verksamheter och regionens verksamheter.
Ungefär 60 % av alla patienter inskrivna i hemsjukvård tilldelas en fast
vårdkontakt. För de 40 % som inte tilldelas en fast vårdkontakt är patientens
behov främst relaterat till omvårdnad och utförs av sjuksköterskor i
kommunal Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
182 400 invånare av 247 041 listade inom primärvården (74 %) har en
namngiven läkare. 23 enheter inom hälsoval av 37 uppnår den högsta
ersättningen som betalas ut från Staben för samordning av hälso- och
sjukvård. För att få den högsta ersättningen behöver fler än 75% av alla
listade invånare vara listade på en namngiven läkare.
Patienter inskrivna i hemsjukvård prioriteras högt för att listas till en
namngiven läkare. För de enheter som har lägre procentandel listade med
namngiven läkare är strävan att just patienter med komplexa behov och
patienter i hemsjukvård är de som listas till namngiven läkare.
För att stimulera till ökad kontinuitet för de invånare som har behov av
många kontakter med vården och att man som patient ska få träffa den läkare
man är listad på infördes i årets Hälsovalsuppdrag två olika ersättningar för
kontinuitet. Den ersätts högre för kontinuitet för patienter inskrivna i
hemsjukvård. I kontinuitetsmåttet ingår patienter inskrivna i hemsjukvård
som haft tre eller fler läkarbesök under senaste 12-månadersperioden.
Kontinuitet definieras då som ”Andel patienter inom hemsjukvården som
haft 3 eller fler besök i PV under 1 år (rullande 12) som varit hos sin fasta
läkarkontakt.”
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Snittet för kontinuitet till läkare i primärvården för patienter som inte har
hemsjukvård är ca 25 %. För patienter inskrivna i hemsjukvård är siffran
43,5 % vilket visar att besök till den läkare man är listad på prioriteras för
patienter inskrivna i hemsjukvård.
Inom specialistpsykiatrin är det sällan att patienter formellt skrivs in i
hemsjukvård enligt gällande hemsjukvårdsavtal. Däremot finns en uttalad
samverkan mellan psykiatri och kommunens sjuksköterskor för personer
med svårare psykiatrisk problematik.
Sedan flera år tillämpar psykiatrin begrepp som patientansvarig läkare men
också ansvarig behandlare. Det senare kan, i många fall, ses som en
motsvarighet till fast vårdkontakt.
Inom psykiatrin som helhet dokumenterades, i journalsystemet Cosmic, 1465
patienter vid sökordet patientansvarig läkare under 2021 och 1429 patienter
vid sökordet ansvarig behandlare.
Det är vanligt även inom HSF att patienter har patientansvarig läkare framför
allt för patienter med kroniska sjukdomar. På grund av att bemanning kan
variera är det inte alltid den patientansvarige läkarna som kommer att träffa
patienten vid alla besök.
Den 1 juli 2022 genomförs ändringar i patientlagen. Där patienten ska få
möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt hos den utförare
inom primärvården som patienten valt genom listning.
För att det ska bli möjligt i primärvården i Region Kalmar län behöver den
satsning som pågår med ett 90-tal ST-läkare i primärvården fortsätta. Det är
viktigt att fler specialister i allmänmedicin tillförs hälso- och
sjukvårdsystemet. Fortsatt satsa på läkarnas arbetsmiljö och skapa
förutsättningar för läkarna att vara på alla plaster i länet för en jämlik vård.
För sköra personer med flera sjukdomstillstånd och med nedsatt autonomi är
kontinuitet i vården helt avgörande för att uppnå en sömlös vård med
kontinuitet och god patientsäkerhet. För de olika aktörerna runt den enskilde,
primärvård, kommuner, närstående och specialistvård är det viktigt med en
uttalad samverkan mellan dessa aktörer. En bärande och viktig del i detta är
att vidmakthålla och utveckla arbetet med samordnad individuell plan, SIP.
Det är också viktigt att utveckla formerna för omställningen till en god och
nära vård enligt intentionerna i SOU 2021:6 God och nära vård.”
Handlingar
1. Interpellation Hur många får en patientansvarig läkare, ställd av
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD).
2. Interpellationssvar från Yvonne Hagberg (S).
Protokollsutdrag till:

Martin Kirchberg (SD)
Claus Zaar (SD)
Bo Karlsson (SD)
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Ärendenummer RS 2022/806

Svar på interpellation – Regionens roll i NATOmedlemskapet
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har ställt följande interpellation
till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S):
”Sverige har nu, tillsammans med Finland, ansökt om NATO-medlemskap.
Rysslands orättfärdiga krig mot Ukraina har snabbat på Sveriges väg mot
NATO-medlem. Att vara medlem i NATO handlar inte bara om att stärka
det militära försvaret. Det handlar lika mycket om att stärka det civila
försvaret. Nato ställer krav på medlemsstaterna om ett starkt civilt försvar.
Det kan till exempel handla om energiförsörjningen, livsmedels- och
dricksvattenförsörjningen och att kunna hantera stora masskadeutfall, dvs. en
situation där extremt många skadade människor ska kunna tas om hand på ett
så effektivt, bra och säkert sätt som möjligt.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i NATOförberedelserna pekat ut ett antal brister i det svenska civilförsvaret som
måste åtgärdas. De tar exempelvis upp att säkra skola och äldreomsorg i en
krigssituation, men också tillgången till mat, vatten, värme och drivmedel.
Det handlar till stora delar om regionalt och kommunalt ansvar. Det betyder
att regioner och kommuner måste se till att ha en organisation som arbetar
strukturerat och strategiskt med dessa frågor samt att det läggs resurser på att
säkerställa den infrastruktur och de civila åtgärder som behövs i händelse av
krig.
Med anledning av ovanstående undrar vi:
•

Kommer majoriteten att uppdatera den handlingsplan vi har kring
regionens krisberedskap och hur ser i så fall tidplanen ut för ett
sådant arbete?

•

Vad gör majoriteten i Region Kalmar län för att lyfta fram och
tillgodose de regionalt kopplade perspektiven NATO-medlemskapet
ställer samt de påpekanden som MSB yttrat till regeringen?”
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Svar på interpellationen
Angelica Katsanidou (S) lämnar följande svar på interpellationen till
protokollet:
”Länsunionen tar beredskapsarbetet på största allvar. Den pandemi vi nyss
tagit oss genom har inte minst understyrt vikten av just detta. Med det osäkra
geopolitiska läge som vi befinner oss i finns all anledning att stå redo. Just
nu pågår en uppdatering av Region Kalmar läns plan för särskild
sjukvårdsledning med koppling till erfarenheterna från pandemin.
Vad gäller övriga planer, riktlinjer, instruktioner samt åtgärdskort som ingår
i den katastrofmedicinska beredskapen uppdateras de vart tredje år eller vid
behov.
NATO har identifierat sju civila förmågor som ska bidra till att upprätthålla
alliansens kollektiva försvarsförmåga och möta de hot som utmanar den
kollektiva säkerheten. Det handlar bland annat om masskadeutfall, system
för trygg livsmedel- och dricksvattenförsörjning, energiförsörjning,
kommunikationssystem, beslut och centrala ledningsfunktioner och
transportsystem. De största satsningarna som MSB föreslår är inom
kommuners och regioners beredskap, investeringar i säkerhetsskydd samt en
robusthet i organisation, infrastruktur och anläggningar. Dessa förmågor har
sedan tidigare varit en del av regioners och kommuners arbete med att stärka
såväl krisberedskapen som det civila försvaret och NATO medlemskapet i
sig föranleder inget nytt för regioner. Det snarare bekräftar att regioner och
kommuner behöver fortsätta det systematiska och långsiktiga arbetet för att
säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bygga en robust region.
Handlingar
1. Interpellation Regionens roll i NATO-medlemskapet, ställd av Malin
Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M).
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S).
Protokollsutdrag till:

Malin Sjölander (M)
Jonas Lövgren (M)
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Svar på interpellation – Sjukhusmottagningar i
Vimmerby
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Gudrun Brunegård (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsberedningens ordförande Emmy Ahlstedt (C):
”Nära vård är ett begrepp som ofta används. I Vimmerby har man sedan
decennier haft en mycket konkret nära vård, genom att flera av
sjukhusklinikerna i Västervik har haft mottagningsverksamhet förlagd till
lokaler i anslutning till hälsocentralen. Läkare och annan personal från
medicin-, kirurg-, ortoped-, barn-, öron näsa hals-, hud- och kvinnoklinik har
kommit till Vimmerby någon eller några dagar i veckan och tagit emot
patienter från framför allt Hultsfreds och Vimmerby kommuner.
Denna utlokaliserade mottagningsverksamhet har varit mycket uppskattad
och har inneburit positiva effekter både på individ- och samhällsnivå.
Kortare resor för patienterna, som därmed har behövt ta ledigt från jobbet
kortare tid och på så vis minskat produktionsbortfall, kombinerat med
minskad bränsleförbrukning och minskade miljöeffekter.
Under en längre tid har man dock kunnat se hur den ena kliniken efter den
andra glesat ut sina mottagningsdagar i Vimmerby. Pandemin tycks ha
inneburit den slutliga dödsstöten mot de utlokaliserade
sjukhusmottagningarna.
Min fråga är därför följande:
•

Har den styrande S-, C- och L-majoriteten för Region Kalmar län för
avsikt att ge direktiv om återupptagen mottagningsverksamhet för
sjukhusmottagningarna i Vimmerby?”

Svar på interpellationen
Emmy Ahlstedt (C) lämnar följande svar på interpellationen:
”Gudrun Brunegård har i en interpellation till mig ställt frågan om vi i
Länsunionen har för avsikt att ge direktiv om att återuppta
mottagningsverksamheten för sjukhusmottagningarna i Vimmerby.
Den utlokaliserade mottagningsverksamheten i Vimmerby har varit väldigt
omtyckt i Vimmerby och har utgjort en viktig del i servicen till invånarna i
nordvästra delen av länet. Det stämmer att mottagningsverksamheten har
minskat senare år. Delvis så beror det på bemanningsfrågor men också att
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det ofta krävs tillgång till klinikens/sjukhusens resurser i samband med
besöket. Under pandemin så såg vi en tydlig nedgång i verksamheten och nu
försöker verksamheten att gradvis öka närvaron i Vimmerby.
Det är min absoluta ambition att vi ska bedriva vård så nära patienten som
möjligt och där ingår naturligtvis utlokaliserad mottagningsverksamhet men
också att hitta nya lösningar som exempelvis digitala hjälpmedel. Min
ambition är att vi ska fortsätta att succesivt återgå till den
mottagningsverksamhet som tidigare varit i Vimmerby men jag har också
respekt för att verksamheten just nu prioriterar arbetet med den uppskjutna
vården.”
Handlingar
1. Interpellation Sjukhusmottagningar i Vimmerby, ställd av Gudrun
Brunegård (KD).
2.

Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C).

Protokollsutdrag till:

Gudrun Brunegård (KD)
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Svar på interpellation - Varför har det dröjt så länge
med förstudie för ökad MR-kapacitet
Beslut
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.
Interpellation
Martin Kirchberg (SD), Bo Karlsson (SD) och Claus Zaar (SD) har ställt
följande interpellation till hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande
Emmy Ahlstedt (C):
”För varje år växer användningen av undersökningsmetoder som
magnetröntgen (MR) och datortomografi. Utvecklingen går fort mot allt
bättre och snabbare undersökningar för allt bättre diagnoser. Inte minst är
behovet av ökad kapacitet för MR stort i sjukvården, men för att hålla jämna
steg med utvecklingen behövs även en ökning av kapaciteten för
datortomografi vid alla våra tre sjukhus.
Vid Västerviks sjukhus finns idag ett stort behov av en utökning av
kapaciteten för MR med en 3-Tesla-kamera. Det är inte bara fråga om byte
av MR-kamera till senast 2026, utan både 1,5 Tesla-kamera och 3-Teslakamera måste finnas för optimal kapacitet för olika typer av undersökningar.
Behovet av en 3 T-kamera vid Västerviks sjukhus har funnits i flera år. Den
alltför låga kapaciteten för MR-undersökningar har vid Västerviks sjukhus
lett till längre ledtider och väntan vid prostatacancer.
Behovet av förnyelse och utvidgning av MR-kapaciteten vid Västerviks
sjukhus är alltså stort och har varit så en längre tid. För två år sedan ställde vi
Sverigedemokrater en interpellation, där vi bland annat frågade om någon
ytterligare planering skett då det gäller förverkligandet av ytterligare en MRkamera på Västerviks sjukhus. Vi fick då svaret att de lokalmässiga
förutsättningarna i Västervik gör att det kommer att ta längre tid (än
Oskarshamn) innan en ny kamera kan tas i bruk, men att arbetet med ny
detaljplan för Västerviks sjukhus pågår. Arbetet med ytterligare en MRenhet sades vara prioriterat och förslag skulle presenteras 2021. Först den 22
mars 2022 startades dock en förstudie och av texten till beslutet om
förstudien att döma ligger en ökning av kapaciteten för MR vid Västerviks
sjukhus långt i framtiden.
Vi vill med anledning av detta ställa följande frågor:
1. Varför har det dröjts så länge innan det startades en förstudie om
utökning av magnetröntgenkameror?
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2. När bedömer du att byte av befintlig kamera samt ökning av
kapaciteten för MR vid Västerviks sjukhus till både 1,5 T och 3 T har
verkställts?
3. Hur ser planeringen ut för en ökning av kapaciteten för
datortomografi vid våra tre sjukhus?”
Svar på interpellationen
Emmy Ahlstedt (C) lämnar följande svar på interpellationen:
”Martin Kirchberg med flera ledamöter från Sverigedemokraterna har i en
interpellation till mig ställt tre frågor angående förstudien om ökad MRkapacitet.
Arbete avseende utökning av MR-kamerakapaciteten i länet har pågått sedan
2018 och det har utförts förstudier i enlighet med den tidigare
investeringsprocessen, vilket redovisas nedan. Efter dialog med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen togs underlag för förstudiebeslut fram enligt ny
investeringsriktlinje i februari 2022.
Den tidigare Bygg och förvaltarenheten fick i uppdrag att utreda vilka
förutsättningar, begränsningar och konsekvenser en ombyggnation för ny
MR får vid de tre sjukhusen i länet. Detta gjordes genom att belysa vilka
eller vilket alternativ som är lämpligast ur byggnadsteknisk synpunkt och
som ytmässigt är bäst ur funktion, flöde och samband för verksamheten.
Arbetet genomfördes 2018 avseende underlag för lokaliseringsbeslut för
HSF.
Redovisad bedömning är med hänsyn taget till alla aspekter, det mest
ekonomiskt fördelaktiga av de förslag som genomlysts under utredningen
och som bäst stödjer verksamhetens behov. Radiologisk verksamhet kräver
mycket av de lokaler de inryms i. Utrustningen är skrymmande, tung och
kräver flera olika media. Framtida ny- eller reinvestering av tung
medicinteknisk utrustning kan ej placeras i eller intill befintliga lokaler,
vilket gäller för samtliga sjukhus.
Förslagen som tagits fram får till konsekvens för alla orter att utökning måste
ske i ny- eller tillbyggnad och inte i direkt anslutning till befintlig
verksamhet. Patientflödet ska fortfarande kunna ske via sjukhusets stråk och
korridorer och stödytor för förberedelser, väntrum etc ska kunna ske i
befintlig byggnad. Tillbyggnad uppförs med den konstruktion och stabilitet
som krävs för MR-kameror som har en vikt på ca 7000 kg vardera. Kravet är
dessutom en högre våningshöjd än befintliga byggnader.
Länssjukhuset i Kalmar Hus 19 kan inte inrymma fler MR-kameror varken
av konstruktionsmässiga skäl eller planlösningsmässiga skäl. Förstudie
gällande utbyggnad och ombyggnad av hela radiologiska kliniken behöver
startas 2023.
Västerviks behov av väl fungerande ytor och samband kan ej tillgodoses vid
nuvarande placering. Aktuell planlösning medger inte ett effektivt nyttjande
av maskinen. Patientintegritet och sekretesskrav kan ej uppfyllas därav
föreslår utredningen en ny placering.
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Om fler än en MR-kamera ska bli aktuell krävs en ny omfattande
konstruktionsutredning och sannolikt ytterligare förstärkningar som påverkar
hela huset.
Utredningen visade också att ur ett fastighetstekniskt perspektiv är
Oskarshamn det sjukhus som är mest lämpligt och som prioriterats.
Förstudie avseende utökning vid Oskarshamns sjukhus genomfördes 2020
och beslut fattades i november 2020 av regionfullmäktige.
Genomförandebeslut fattades av regionstyrelsen december 2021. Utökning
av kapaciteten planeras till 2025.
Regionfastigheter har i lokalstrategiplanerna för samtliga sjukhusförslag på
ny lokalisering av radiologisk klinik. Detta ligger långt fram i tiden och det
kan finnas skäl till att se över behovet av en utbyggnad med sikte på
snabbare genomförbarhet. Denna lösning ska vara hållbar fram till en
permanent lösning finns i sikte.
Uppdatering av lokalstrategiplanen för Västerviks sjukhus har genomförts
under 2021–2022 och där har en möjlig plats för utökning av en MR-kamera
identifierats, vilket inte stör den långsiktiga planen och kan vara i drift fram
till nya lokaler för radiologen är på plats. Ett mindre projekt har genomförts
2021 för att säkerställa patientsekretess och skapa utrymme för
narkospersonal att kunna förbereda patient inför undersökning.
Förstudie avseende ökning av kapaciteten vid Västerviks sjukhus och
länssjukhuset i Kalmar har påbörjats och beräknas vara klar för
inriktningsbeslut i juni 2023. Därefter sker projektering, tillbyggnation och
säkerställande av elkraft och övriga media. Verksamheten bedöms kunna
flytta in under 2026–2027.
Det är just behov av MR som i första hand har varit aktuellt. Under
pandemin har vi dock sett en ökning av köerna till skiktröntgen. Insatser görs
för att korta köerna.”
Handlingar
1. Interpellation - Varför har det dröjt så länge med förstudie för ökad
MR-kapacitet, ställd av Martin Kirchberg (SD), Bo Karlsson (SD)
och Claus Zaar (SD).
2. Interpellationssvar från Emmy Ahlstedt (C).
Protokollsutdrag till:

Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Claus Zaar (SD)
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§ 114
Interpellationer och frågor som besvaras med det
skriftliga svaret
Beslut
Regionfullmäktige besvarar redovisade interpellationer och frågor med
redovisade skriftliga svar.
Bakgrund
Följande interpellationer och frågor besvaras med det skriftliga svaret:
1. Interpellationen Läkarassistenter, ställd av Carl Dahlin (M), Chatrine
Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) (RS 2022/795).
2. Interpellationen Hur lockar regionen till sig nyutbildade medarbetare,
ställd av Linda Fleetwood (V) och Jonny Andersson (V) (RS
2022/788).
3. Interpellationen Vad gör du för afasivården, ställd av Claus Zaar
(SD) (RS 2022/809).
4. Interpellationen Hållbar energiförsörjning, ställd av Linda Fleetwood
(V) och Lena Granath (V) (RS 2022/583).
5. Interpellationen Arbetsmiljöverkets inspektion, ställd av Carl Dahlin
(M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Kaj Holst (M) (RS
2022/794).
6. Frågan Hur går införandet av visselblåsarfunktionen, ställd av Carl
Dahlin (M) (RS 2022/619).
7. Frågan Erbjuds utbildningsanställningar i tillräckligt hög grad inom
barn- och ungdomssjukvården, ställd av Maud Ärlebrant (KD) (RS
2022/811).
8. Frågan Hur långt har samarbetet med Campus i Västervik kommit för
att kunna starta en barnmorskeutbildning, ställd av Maud Ärlebrant
(KD) 8RS 2022/812).

Comfact Signature Referensnummer:
1392924
77

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 1
§ 78 Smålands trästrategi 2022 och handlingsplan 2022–2025 - omröstningslista
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Lena Segerberg (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
54

Nej

Avstår

Nej

Nej

10

2

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 2
§ 79 Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022–2025 - omröstningslista
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Lena Segerberg (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
56

Nej

Nej

Nej

10

0
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Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 3
§ 80 Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022–2025 – omröstningslista 1
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Lena Segerberg (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
46

Avstår

Avstår

Nej

Nej

10

Avstår

10
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Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 4
§ 80 Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022–2025 – omröstningslista 2
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Nej
Avstår
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Lena Segerberg (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
35

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej

Nej
Nej
Nej
27

4

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 5
§ 80 Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022–2025 – omröstningslista 3
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Avstår

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Lena Segerberg (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja

Nej

Ja

Avstår

Ja
Ja

Avstår

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
39

Avstår

Avstår

Nej

Nej

Avstår
Avstår

10

17

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 6
§ 99 Svar på motion om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök – omröstningslista
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Marcus Fridlund (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Deltar ej vid
omröstningen
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)
Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
38

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
27

0

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 7
§ 101 Svar på motion om hot och våld i vårdmiljö – omröstningslista
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Marcus Fridlund (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Deltar ej vid
omröstningen

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Henrik Nilsson Bokor (S)
Åke Nilsson (KD)
Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Avstår
Nej

Ja

Avstår

Ja

Avstår

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
38

Avstår

Avstår

Nej

Nej

Avstår
Avstår

10

17

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Regionfullmäktige den 2 juni 2022
Protokollsbilaga 8
§ 104 Svar på motion om att satsa på missbruk- och beroendevården – omröstningslista
Ledamot
Mattias Adolfson (S)
Thoralf Alfsson (-)
Christel Alvarsson (C)
Anders Andersson (KD)
Jonny Andersson (V)
Malin Anell (S)
Erik Arvidsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Saad Benatallah (S)
Jonny Bengtsson (S)
Åke Bergh (M)
Pia Edin (S)
Jonas Erlandsson (S)
Michael Erlandsson (SD)
Linda Fleetwood (V)
Erik Fors (S)
Marie Fransson (S)
Marcus Fridlund (S)
Lena Granath (V)
Suzanne Gustafson (M)
Petra Gustafsson (SD)
Yvonne Hagberg (S)
Lennart Hellström (M)
Karin Helmersson (C)
Martina Hessel (S)
Olle Hjertqvist (S)
Kaj Holst (M)
Peter Högberg (S)
Gunilla Johansson (S)
Margreth Johansson (KD)
Pär-Gustav Johansson (M)
Christer Jonsson (C)
Bo Karlsson (SD)
Ing-Marie Karlsson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Martin Kirchberg (SD)
Lisbeth Lindberg (L)
Ulrika Lindh (C)
Monica Ljungdahl (M)
Jimmy Loord (KD)
Jonas Lövgren (M)
Margaretha Lööf Johanson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)

Ja Nej Avstår
Frånvarande utan
att ersättas
Avstår
Ja
Nej
Nej
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Comfact Signature Referensnummer: 1392924

Åke Nilsson (KD)
Anders Oscarsson (S)
Sune Olsson (SD)
Åsa Ottosson (M)
Ingegerd Petersson (C)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Lejla Radovic (S)
Arne Sjöberg (KD)
Steve Sjögren (S)
Malin Sjölander (M)
Kristina Sjöström (S)
Katrin Stagnell (S)
Leif Svensson (V)
Sören Svensson (L)
Bengt Thörnblad (C)
Tomas Trossing (SD)
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Mattias Wärnsberg (S)
Henrik Yngvesson (M)
Claus Zaar (SD)
Roland Åkesson (C)
Maud Ärlebrant (KD)
Leif Larsson (C), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
35

Nej
Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

Nej

Avstår

Nej
21

10
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