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§ 116    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för mötet.  
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§ 117    

Val av justerare 

Beslut 
Regionfullmäktige utser Christel Alvarsson (C) och Jimmy Loord (KD) att 
tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 118    

Inkomna interpellationer och frågor 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågorna får ställas.  

Bakgrund 
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:  

- Katastrofmedicinsk beredskap och krigs- och traumakirurgisk 
kompetens i Region Kalmar län, ställd av Kaj Holst (M) (RS 
2022/1307) 

- Vilka aktiviteter görs för att fylla behovet av grundutbildning av fler 
sjuksköterskor, Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD) (RS 2022/1319) 

- Hur avser regionstyrelsens ordförande att snarast spara el och energi i 
Kalmar län, Claus Zaar (SD) (RS 2022/1320) 

Därutöver har följande interpellation skjutits upp från föregående möte:  
- Personalsituationen på länets sjukhus, ställd av Malin Sjölander (M), 

Carl Dahlin (M), Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
(RS 2022/797) 

Följande enkel fråga har ställts:  
- Fråga angående rekryteringar till palliativa enheten i Västervik, ställd 

av Malin Sjölander (M)  
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§ 119  Ärendenummer RS 2022/637 

Svar på medborgarförslag om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun.  

Bakgrund 
Maksim Skut har i ett medborgarförslag framfört att det finns behov av en 
akut gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun.  
För närvarande bedrivs gynekologisk mottagningsverksamhet på 
specialistenheten på Oskarshamns sjukhus, med kvinnokliniken i Västervik 
som ansvarig enhet. Verksamheten omfattar 1-2 mottagningsdagar per vecka 
under terminstid, med uppehåll under del av sommaren. Därutöver sker 
planerade läkarbesök på mödrahälsovården i Oskarshamn en dag varannan 
vecka. Det finns även en privat gynekolog som har mottagning på 
specialistenheten en dag per vecka. 
För att använda regionens resurser optimalt bedrivs endast planerad 
mottagning för gynekologiska patienter vid Oskarshamns sjukhus. Det finns 
inga avsatta akuttider då risken är stor att de blir outnyttjade, vilket vore 
olyckligt då tillgången på gynekologisk kompetens är starkt begränsad. 
För att en akut verksamhet ska vara verkningsfullt krävs att den är ytterst 
tillgänglig, helst dygnet runt veckans alla dagar. Akut gynekologisk 
verksamhet är dessutom till stor del kopplad till förlossningsvården, varför 
denna verksamhet i regionen är förlagd till Länssjukhuset i Kalmar och 
Västerviks sjukhus. 
Bedömningen är att en akutgynekologisk verksamhet i Oskarshamn är allt 
för svår att inrätta rent praktiskt. Därutöver bedöms en sådan insats vara ett 
ineffektivt sätt att nyttja en mycket begränsad resurs på.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 178 den 19 september följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun”. 
--- 
Medborgarförslaget föredras av förslagsställaren Maksim Skut.  
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--- 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
Bo Karlsson (SD) föreslår i första hand att medborgarförslaget ska 
återremitteras i syfte att utreda kostanden för akut gynekologverksamhet i 
Oskarshamns kommun, och i andra hand att regionfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget.   
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras idag.  
Därefter frågar ordförande om regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag eller Bo Karlssons förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Bo Karlssons förslag röstar nej.  

--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 38 
ja, 10 nej 17 som avstår och två ledamöter är frånvarande, vilket innebär att 
regionstyrelsens förslag bifalles. Hur var och en röstade framgår av 
protokollsbilaga 1.  

Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
” Sverigedemokraterna beklagar att majoriteten inte vill utreda möjligheten 
att inrätta en akutgynekologisk verksamhet i Oskarshamn. För 
Sverigedemokraterna är det en självklarhet att alla länets medborgare ska ha 
god tillgång till akut sjukvård, oberoende av var i länet man bor.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 178 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022  
3. Medborgarförslag om behov av gynekolog i Oskarshamns kommun 
 
Protokollsutdrag till: Maksim Skut, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
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§ 120  Ärendenummer RS 2021/794 

Svar på medborgarförslag om parkeringsbiljett vid 
sjukhusbesök 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om parkeringsbiljett vid 
sjukhusbesök. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att en 
parkeringsbiljett 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. 
Bedömningen är att möjligheten att reglera tillgängligheten till 
parkeringsplatserna minskar i enlighet med medborgarförslaget. Vid gratis 
parkering finns risk att parkeringstiden ökar och begränsning av 
parkeringstiden genom kallelsen på talong är svår att praktiskt genomföra. 
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 finansiering av 
regionens parkeringar. 
Mot bakgrund av regleringen av tillgång till parkering och finansiering av 
kostnader för sjukhusens parkeringsplatser föreslås regionfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 140 den 15 juni 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår medborgarförslaget 
om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök.” 
--- 
Förslagsställaren har bjudits in till mötet men avböjt medverkan.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag.  

2. Petra Gustafsson (SD) med instämmande av Chatrine Pålsson Ahlgren 
(KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att regionfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget.  

Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
förslag eller Petra Gustafssons med fleras förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar enligt Karin Helmerssons förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar enligt Petra Gustafssons med fleras förslag röstar 

nej.  
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons förslag med resultatet 
37 ja, 28 nej och två ledamöter är frånvarande, vilket innebär att 
regionstyrelsens förslag bifalles. Hur var och en röstade framgår av 
protokollsbilaga 2.     

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 15 juni 2022, § 140 
2. Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om parkeringsbiljett vid 

sjukhusbesök 
3. Medborgarförslag - Gratis parkeringsbiljett för inbokade besök till 

sjukhusen 
 
Protokollsutdrag till: Anneli Jakobsson, Regionservice  
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§ 121  Ärendenummer RS 2022/462 

Svar på medborgarförslag om digital 
sjukvårdsrådgivning 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om digital 
sjukvårdsrådgivning med redovisat yttrande.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att komplettera den 
traditionella vården och fysiska möten med en digital sjukvårdsrådgivning. 
Förslagsställaren upplever att det skulle skapa en nytta samt vänder sig mot 
att privata alternativ i nuläget belastar regionernas ekonomi och ser hellre att 
regionen har ett liknande alternativ. 

Yttrande 
Medborgarförslaget stämmer med den vision och målbild för invånarens 
digitala vårdkontakter som Region Kalmar län arbetar för att verkställa. Den 
del som kommer möjliggöra digital sjukvårdsrådgivning håller just nu på att 
upphandlas som en gemensam nationell plattform under namnet Första 
linjens digitala vård. Upphandlingen har överklagats och planen är att så fort 
upphandlingen är klar implementera arbetssättet i vår verksamhet.  
Redan idag finns möjlighet att ha sitt möte digitalt vid återbesök när det är 
lämpligt eller att skifta från telefon till videomöte. Inom rehabverksamheten 
finns möjlighet att få bedömning genom att beskriva sina symptom i mallar 
på 1177.se och när det är lämpligt sedan få ett digitalt möte eller hänvisning 
till information om egenvård. Målbilden för invånarens digitala 
vårdkontakter är att bredda och utöka möjligheterna till bedömning, chatt 
och videomöten genom den nationella plattformen Första linjens digitala 
vård. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 177 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om digital 
sjukvårdsrådgivning med redovisat yttrande”. 
--- 
Förslagsställaren har bjudits in till mötet men avböjt medverkan. 
--- 
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 177 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 augusti 2022 
3. Medborgarförslag - Digital sjukvårdsrådgivning 
 
Protokollsutdrag till: Leif Nilsson, Regionstab lärande och förnyelse  
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§ 122  Ärendenummer RS 2022/121 

Svar på medborgarförslag om borttagande av avgift för 
bårbilstransport vid dödsfall i hemmet 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag om borttagande av avgift för 
bårbilstransport vid dödsfall i hemmet.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att ta bort avgiften 
för bårbilstransport vid dödsfall i hemmet.  
Region Kalmar län ansvarar för transport av avliden från hemmet till 
bårhuset i den mån de anhöriga inte väljer att ombesörja detta själva. När det 
gäller transport från särskilt boende är det kommunen som ansvarar för detta. 
Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Sveriges 
Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52.  
Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap 1§ Hälso- och sjukvårdslagen 
medger att regioner och kommuner får ta ut avgifter i samband med 
omhändertagande av avlidna. Om sjukvårdshuvudmannen väljer att ta ut 
avgift för denna tjänst måste avgiften fastställas på samma sätt som övriga 
avgifter, det vill säga i respektive fullmäktige. Avgiften ingår inte i 
regionens högkostnadsskydd. Det är dödsboet som ska betala denna avgift.  
Planeras det obduktion, uttagande av implantat eller rättsmedicinsk 
undersökning ansvarar regionen fullt ut för transportkostnaderna. Dessa 
kostnader belastar inte dödsboet.  
Landstingsfullmäktige beslutade den 30 november 2005, § 100, att berört 
dödsbo ska betala den faktiska kostnaden för transport av avliden mellan 
hemmet och bårhuset. Dödsboet stod för hela kostnaden som varierade 
kraftigt beroende på resväg och tid på dygnet. De närstående beställde 
transporten av den begravningsentreprenör de valde och betalade kostnaden 
direkt till entreprenören.  
Efter beslut i landstingsfullmäktige 29 maj 2018, § 52, har Region Kalmar 
län tagit ut en enhetlig avgift om 1 500 kr av dödsboet istället för den 
faktiska kostnaden. Motiveringen till beslutet var att en enhetlig avgift är 
transparent och det blir tydligt vilken avgift som gäller. Det skulle därmed 
bli oviktigt för de anhöriga hur lång transporten är eller vid vilken tidpunkt 
den utförs.  
Avgifterna varierar mellan regionerna där vissa regioner har avgiftsfritt 
medan andra regioner har den faktiska kostnaden. Region Östergötland har 
en avgift som mest på 545 kr medan begravningsbyråerna i Region 
Jönköping fakturerar dödsboet direkt. Avgifterna varierar även mellan länets 
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kommuner där till exempel Oskarshamns kommun har en avgift på 1 500 kr 
medan avgiften i Vimmerby kommun kan variera mellan 2 084 kr och 3 682 
kr beroende på var och när på dygnet dödsfallet inträffade. 
Region Kalmar län ser ingen anledning att ändra det beslut som fattades 
2018. Med en enhetlig taxa är avgiften förutsägbar, jämlik, och transparent. 
Anhöriga har också möjligheten att själva kontakta begravningsbyrå, dock 
kan detta generera en högre kostnad.  
Med anledning av den information som framkommer i medborgarförslaget 
kommer Region Kalmar län att se över rutinerna för information till anhöriga 
angående bårbilstransporter och tillhörande kostnad i samband med dödsfall. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige avslår 
medborgarförslag om borttagande av avgift för bårbilstransport vid dödsfall i 
hemmet. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 179 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslag om borttagande av avgift för 
bårbilstransport vid dödsfall i hemmet”. 
--- 
Förslagsställaren har bjudits in till mötet men avböjt medverkan.  

Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att ärendet återremitteras med syfte att 

undersöka vad kostanden blir för att avgiftsbefria denna transport.  
2. Bengt Törnblad (C) föreslår regionfullmäktige att besluta enligt 

regionstyrelsens förslag. 
--- 
Ordförande frågar först om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs förslag. Han finner 
att ärendet ska avgöras idag.  
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar enligt Martin 
Kirchbergs förslag eller Bengt Törnblads förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Törnblads förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för Bengt Törnblads förslag röstar ja.  
- Ledamot som röstar för Martin Kirchbergs förslag röstar nej.  

--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt Bengt Törnblads förslag med resultatet 38 
ja, 10 nej, 17 avstår och två ledamöter är frånvarande, vilket innebär att 
regionstyrelsens förslag bifalles. Hur var och en röstade framgår av 
protokollsbilaga 3.  
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Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:   
”Sverigedemokraterna kan konstatera att majoriteten inte ens vill utreda 
kostnaden för att ta bort avgiften för bårbiltransport vid dödsfall i hemmet. 
Sverigedemokraterna anser att det inte ska spela någon roll om en 
medborgare dör i hemmet eller på sjukhus eller om obduktion är nödvändigt 
eller ej. Alla medborgare ska behandlas lika.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 179 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2022 
3. Medborgarförslag - rörande borttagande av bårbilstransport vid dödsfall i 

hemmet 
 
Protokollsutdrag till: Anna Tjäder och Anders Tjäder, Regionstab 
Samordning hälso- och sjukvård 
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§ 123  Ärendenummer RS 2022/732 

Svar på medborgarförslag om att införa klimatnödläge 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om att införa klimatnödläge 
med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Martin Westling har i ett medborgarförslag föreslagit att Region Kalmar län 
medger att klimatnödläge råder och agerar kraftfullt för att minska 
koldioxidutsläppen i det geografiska området. Han menar att det skulle ge 
regionens invånare och näringsliv en tydlig signal om att Region Kalmar län 
tar ansvar för att visa vägen och att snabba koldioxidutsläppsminskningar är 
nödvändiga för att klara Parisavtalet.  
Yttrande  
Det är oerhört viktigt att klimatomställningen genomförs snarast möjligt och 
med handlingskraft. Oavsett klimatnödläge arbetar Region Kalmar län aktivt 
med klimatfrågan och prioriterar klimatarbetet, på flera olika nivåer. Att 
utlysa klimatnödläge i kommuner har hitintills inte visat ge någon nämnvärd 
ökad handlingskraft eller engagemang i klimatfrågan. Ett klimatnödläge 
borde för att få tyngd och genomslagskraft vara på nationell nivå snarare än 
på regional eller kommunal nivå. Det är även en viktig signal för att arbetet 
ska ske i bred samverkan och kraftsamling krävs av alla aktörer. Vikten av 
att ta ansvar, vara föregångare, visa på möjligheter till omställning och 
handlingskraft är det som ger verklig effekt.  
Nedan följer en sammanfattning av det klimatarbete som pågår.  
Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin är att Kalmar län år 2030 
ska vara en fossilbränslefri region. Utsläppen av klimatpåverkande gaser från 
Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla sektorer. Arbetet inom 
miljöområdet ska bidra till minskad negativ miljöpåverkan, ett effektivare 
resursnyttjande och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. 
Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera 
ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Regionen ska arbeta för att Kalmar 
läns produktion av förnybar energi är minst lika stor som länets totala 
energianvändning.  
För länets geografi finns bland annat en vattenförsörjningsplan 
(länsstyrelsen), en klimatanpassningsplan (länsstyrelsen), en energi- och 
klimatstrategi (länsstyrelsen) och ett handlingsprogram för en fossilbränslefri 
region (Region Kalmar län och länsstyrelsen). Den sistnämnda har som mål 
att länet år 2030 inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid och 
innehåller bland annat prioriterade länsgemensamma aktiviteter. 
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Handlingsprogrammet följs upp årligen. Det kommande 
handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region innehåller bland annat en 
aktivitet om att kommunicera klimatomställningen gemensamt, samt höjd 
ambitionsnivå när det gäller klimatsamverkan.  
Region Kalmar län samverkar med ett stort antal organisationer kring frågor 
om miljö- och klimat. Bland annat inom Klimatsamverkan Kalmar län och 
inom Energikontor Sydost. Regionala utvecklingsmedel nyttjas för att stötta 
prioriterade projekt. Några exempel är BiogasBoost, På egna ben, Hållbara 
resval, Ladda hela Kalmar län och Glasriket, Biogas Research Center, 
Biogas Sydost och Goda Håll.  
Region Kalmar län som verksamhetsutövare har sedan 2009 en 
klimatstrategi med mål och ambitioner som utvecklats och uppdaterats, såväl 
2017 som senast under regionfullmäktige i juni 2022. Strategin har en 
målsättning om att klara 80 procents reduktion av koldioxidutsläppen till 
2030 och nå netto-noll till 2040, utifrån basåret 2012. Målsättningen ligger 
väl i linje med Parisavtalet.  
Varje år sammanställs Region Kalmar läns koldioxidutsläpp i ett 
klimatbokslut som visar utsläppskällor, såväl direkta som indirekta, och hur 
arbetet fortgår. Klimatbokslutet följer principerna i den globala standarden 
Green House Gas (GHG) Protocol Standard. Region Kalmar län har minskat 
sina koldioxidutsläpp med 63 procent sedan 2012, och flera olika satsningar 
har gjorts eller är pågående för att ta ansvar för ytterligare reduktioner på 
området: 
• Förnyelsebara bränslen så som biogas och el driver vår busstrafik, 

servicetrafik och våra tjänstefordon. Omställning ska även ske för 
godstrafik, budtransporter och ambulanser till 2030.  

• Vi har förnyelsebar el, vattenkraft och vindkraft, i våra egenägda lokaler. 
Solceller finns på flertalet tak.  

• Öka andelen flergångsinstrument i vården för robust cirkulär 
materialförsörjning och för att minska mängden engångsmaterial.  

• Installation av destruktionsanläggning för lustgas vid länssjukhuset i 
Kalmar.  

• Öka antalet kvm sedumtak och gröna strukturer runt våra fastigheter för 
att bidra till biologisk mångfald.  

• Inköp av grönt flygbränsle för att reducera koldioxidutsläppen från 
Kalmar – Öland Airport.  

• Installation och drift av 44 laddplatser för elfordon i vår verksamhet. 
Under 2022 kommer ytterligare 24 laddplatser att upprättas och fler 
planeras 2023.  

Region Kalmar län redogör för klimatbokslutet i årsredovisningen och 
hållbarhetsredovisning så att alla invånare kan ta del av informationen. Även 
information i sociala medier genomförs kring vårt klimatarbete.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget besvaras med 
redovisat yttrande. 
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--- 
Regionstyrelsen lämnade § 180 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om att införa 
klimatnödläge med redovisat yttrande”. 
--- 
Förslagsställaren Martin Westling har inte möjlighet att närvara på mötet. 
Vice ordförande läser istället upp följande skrivelse från förslagsställaren.  
"Hej alla nyvalda regionledamöter,  
Då mitt arbete inom sjukvården Region Kalmar län inte möjliggör att jag 
med kort varsel inställer mig vid dagens regionfullmäktige framför jag 
skriftligen ett kort svar kring yttrandet som formulerats och som ni har att ta 
ställning till.  
Yttrandet tar upp flera saker som regionen gör bra. Men det lyser också med 
sin frånvaro av självkritik och reflektion kring det heltäckande ansvaret. 
När det beskrivs att utsläppen i verksamheten minskat med 63% från 2012 är 
det att ge sken av ett hållbarhetsarbete, som haltar betänkligt, då regionen 
exempelvis är delägare i Kalmar-Öland Airport. En flygplats som, utöver att 
den går med förlust, även är starkt bidragande till utsläppen av utrikes och 
inrikes transporter (som är de två största utsläppskällorna i Kalmar län, där 
utrikes transporter ökade med ca 30% mellan 2012 och 2016 enligt 
Länsstyrelsens koldioxidbudget). 
Inköpen av gröna flygbränslen är en skenbar motsägelse - biobränslen är helt 
korrekt inte fossila, men bidrar fortfarande till enorma och helt 
oproportionerliga utsläpp i relation till det fåtal resor som flygplatsen 
genererar. Det är inte utsläpp som vi och vår region behöver.  
Som det ser ut just nu kommer världen att passera 1,5 graders uppvärmning 
inom 10-15 år. Vårt län är geografiskt ett område som spås drabbas av såväl 
extremväder i form av översvämningar som torka, med uttalad påverkan på 
natur och livsmedelsproduktion som följd. I närtid. Jag är som 
samhällsmedborgare och människa uppriktigt orolig för livsförutsättningarna 
i vår landsände på 30-40 års sikt, då - som nämnt i mitt förslag - extremväder 
enligt samstämmig forskning spås bli väldigt vanliga redan i mitten av det 
här seklet. Och sommarens rekordtorka i Europa - men även extremlåga 
grundvattennivåer i vårt län och träd som tappar löv i augusti - ger en 
försmak av framtiden. År 2022 är sannolikt ett av de kallaste åren globalt 
kommande århundrande. 
Som skrives i yttrandet: ”Vikten av att ta ansvar, vara föregångare, visa på 
möjligheter till omställning och handlingskraft är det som ger verklig 
effekt”. Att utlysa klimatnödläge och kommunicera allvaret i vad som avgörs 
nu och målkonflikterna som vi har att ta itu med - det är att vara en 
föregångare som tar ansvar för sina medmänniskor.  
Jag vill att jag och mina nära och kära ska få ha en framtid värdig namnet. 
Och det tror jag att ni också vill ha. 
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Allt gott och rösta med era hjärtan, 
Med vänliga hälsningar, 
Martin Westling 
Kalmar" 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

- Karin Helmersson (C) föreslår regionfullmäktige att besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  

- Michael Erlandsson (SD) föreslår regionfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  

Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
förslag eller Michael Erlandssons förslag. Han finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt Karin Helmerssons förslag, vilket innebär att regionstyrelsens 
förslag bifalles.  

Protokollsanteckning 
Michael Erlandsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
” Sveriges och Region Kalmar läns påverkan är minimal när det kommer till 
utsläpp av växthusgaser och vi ligger i topp vad gäller miljöarbete. Att i ett 
sådant läge föreslå att regionen ska omfördela värdefulla och nödvändiga 
resurser till åtgärder som inte har någon nämnvärd påverkan på klimatet är 
inte ansvarsfullt eller seriöst. Varken miljön eller klimatet gagnas av att man 
tar värdefulla ekonomiska resurser från sjukvården eller regionens 
kärnuppgifter. Vår region har inte råd med att sätta sjukvården på undantag. 
Vi måste prioritera våra sjuka, våra äldre och våra ungdomar och då är en 
stark och väl fungerande sjukvård ett måste. Vi Sverigedemokrater kommer 
alltid prioritera sjukvården. Därför yrkar vi avslag på att införa ett 
klimatnödläge i regionen.”  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 180 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2022 
3. Medborgarförslag om att införa klimatnödläge i Region Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Martin Westling, Regionstab hållbarhet och säkerhet 
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§ 124  Ärendenummer RS 2022/860 

Överlämnande av medborgarförslag - Bokning av 
närtrafik avseende kötider 

Beslut 
Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om bokning av närtrafik 
avseende kötider till kollektivtrafiknämnden för beslut.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats in till regionfullmäktige om att se över 
bokningen av närtrafik avseende kötider.  
Eftersom medborgarförslaget är inom kollektivtrafiknämndens 
ansvarsområde föreslås från regionfullmäktiges presidium att det överlämnas 
till nämnden för beslut. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionfullmäktiges presidiums förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om bokning av närtrafik 

avseende kötider  
2. Medborgarförslag om bokning av närtrafik avseende kötider  
 
Protokollsutdrag till: Anders Björlin, Kalmar länstrafik  
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§ 125    

Information från revisorerna 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Tommy Englund, regionrevisorerna, informerar regionfullmäktige om den 
revisionsplan som revisorerna arbetar med under 2022.  
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§ 126    

Information om avvecklingen av Familjen Danielssons 
stiftelse 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kalmar kommun och Region Kalmar län har tillsatt styrelseledamöter i 
Familjen Danielssons stiftelse för kulturella ändamål i Kalmar sedan den 
bildades 1988. Stiftelsen var grunden till Kalmarsalen. På grund av ändrade 
ägarförhållanden till Kalmarsalen är stiftelsen inte längre inblandad i 
Kalmarsalens verksamhet och därför har stiftelsen avvecklats.  
--- 
Föredragning av Olle Hjertqvist (S), tidigare ledamot i Familjen Danielssons 
stiftelse   
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§ 127  Ärendenummer RS 2022/603 

Sammanträdesplan 2023 

Beslut 
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2023 
enligt följande: 2 mars, 27 april, 2 juni, 28 september och 22–23 november.  
Regionfullmäktige rekommenderar i övrigt att vardera nämnd och beredning 
att besluta om sin sammanträdesplan enligt redovisat förslag.  

Bakgrund 
Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen upprätta en plan över 
sina sammanträden samt arbetsutskottets, personalutskottets och 
budgetberedningens sammanträden. Regionstyrelsen upprättar därutöver ett 
förslag till plan för regionfullmäktiges, nämndernas och beredningarnas 
sammanträden. Respektive instans beslutar därefter om slutliga 
sammanträdesdatum utifrån förslaget. 
En utgångspunkt för sammanträdesplanen är Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) årsplanering. SKR:s styrelse beslutade om årsplanering för 
2023 vid sitt möte den 20 maj 2022. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 125 den 15 juni 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 
för regionfullmäktige 2023 enligt följande: 2 mars, 27 april, 2 juni, 28 
september och 22–23 november.  
Regionfullmäktige rekommenderar i övrigt att vardera nämnd och beredning 
att besluta om sin sammanträdesplan enligt redovisat förslag”. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag § 125 från regionstyrelsen den 15 juni 2022, § 125 
2. Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, politiska sekreterare 
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§ 128  Ärendenummer RS 2022/719 

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2020-2023 
- uppföljning samt förlängning 

Beslut 
Regionfullmäktige förlänger handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 
2020-2022 att gälla till och med utgången av 2023.  

Bakgrund 
Beslut om Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län antogs 
av regionfullmäktige den 2 april 2020. 
Aktiviteter har genomförts i samverkan med olika aktörer som länets 
kommuner inom yrkesutbildning och arbetsmarknad, inom 
yrkeshögskoleutbildningar, med Arbetsförmedlingen samt regionala, 
mellanregionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning.  
Redogörelse för insatsernas arbetsgång framgår av bilagan. 
För att kunna genomföra ett grundligt dialog- och förankringsarbete med 
kommuner, myndigheter och andra aktörer i framtagandet av nytt 
Handlingsprogram för Kompetensförsörjning föreslås förlängning av 
nuvarande program till och med 2023. Dessutom föreslås att kommande 
program gäller för fyra år, 2024-2027, för att få längre tid att genomföra 
programmet.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 142 den 15 juni 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige förlänger handlingsprogrammet för  
kompetensförsörjning 2020-2022 att gälla till och med  
utgången av 2023”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

- Karin Helmersson (C) och Malin Anell (S) föreslår att 
regionfullmäktige ska besluta enligt regionstyrelsens förslag.  

--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 15 juni 2022, § 142 
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2. Tjänsteskrivelse från RUN - Återrapportering Handlingsprogram för 
kompetensförsörjning 2022 

3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden den 25 maj 2022, § 
83  

4. Handlingsprogrammets aktivitetslista med markeringar om status, samt 
förklaringar och åtgärd/hantering vid avvikelser 

5. Plan för framtagning av Handlingsplan för Kompetensförsörjning 2024-
2027 

 
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsförvaltning 
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§ 129  Ärendenummer RS 2022/742 

Förnyelse av borgensåtagande för AB Transitio 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län, 232100-0073, går i 
borgen såsom för egen skuld för AB Transitio, 556033-1984, upp till ett 
totalt högsta belopp om 19.350.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader avseende refinansiering av Itino högvärdeskomponenter, Itino 
reservfordon och OTU Contessa högvärdeskomponenter. 
Regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou och regiondirektör Ingeborg Eriksson att underteckna 
borgensförbindelsen. 

Bakgrund 
Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Itino högvärdeskomponenter 
med AB Svensk Exportkredit där Region Kalmar län borgade för sin relativa 
andel då uppgående till 32,3 miljoner kronor. 
Kommande höst löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att 
refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande 
restskuld där Kalmars andel nu är drygt 19,3 miljoner kronor.  
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB 
Transitio. Lån beräknas lyftas under hösten 2022 så snart berörda regioner 
fattat borgensbeslut. Justeringar av nuvarande fordonshyra kan bli aktuell i 
samband med upptagande av nya lån. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 143 den 15 juni 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län, 232100-0073, går i 
borgen såsom för egen skuld för AB Transitio, 556033-1984, upp till ett 
totalt högsta belopp om 19.350.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader avseende refinansiering av Itino högvärdeskomponenter, Itino 
reservfordon och OTU Contessa högvärdeskomponenter. 
Regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou och regiondirektör Ingeborg Eriksson att underteckna 
borgensförbindelsen.” 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 
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Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 15 juni 2022, § 129 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2022 
3. Underskriven proprieborgen 2017-08-23 av Landstinget i Kalmar län 
4. Protokollsutdrag § 67 diarienummer 170249 från Landstingsfullmäktige i 

Landstinget i Kalmar län, 2017-05-31 
 
Protokollsutdrag till: AB Transitio, Regionstab ekonomi, Göran Andersson 
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§ 130  Ärendenummer RS 2022/789 

Redovisning av partistöd och ungdomspolitiskt stöd 
2021 

Beslut 
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd och 
ungdomspolitiskt stöd 2021. 

Bakgrund 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska lämnas till regionfullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång, alltså den 30 juni. Om redovisning enligt 4 
kap 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
--- 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2021. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 181 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2021”. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september, § 181 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2022 
3. Redovisning av partistöd samt ungdomspolitiskt verksamhetsstöd 2021 
för: 

a. Centerpartiet 
b. Kristdemokraterna 
c. Liberalerna 
d. Moderaterna 
e. Socialdemokraterna 
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f. Sverigedemokraterna 
g. Vänsterpartiet 

 
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet 
 

28Comfact Signature Referensnummer: 1466540



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-29 

 
 

 
Regionfullmäktige 
 

 
 

 
 

 

§ 132  Ärendenummer RS 2020/1085 

Regional transportplan för Kalmar län 2022-2033 

Beslut 
Regionfullmäktige fastställer Regional transportplan för Kalmar län 2022–
2033 efter revideringar till följd av att regeringen fastställt nationell 
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Bakgrund 
I och med regeringens fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan 
för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (7 juni 2022, 
I2022/01294 m.fl.) så har också de definitiva ekonomiska ramarna för 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för 
samma period fastställts. Av regeringens beslut framgår vidare att respektive 
läns nivå för planperioden ska justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. 
Trafikverket beslutade den 23 juni 2022 att den regionala transportplanen för 
Kalmar län 2022–2033 förfogar över 1 112 032 mkr.  
I och med regeringens fastställelsebeslut om nationell transportplan så har 
objektet riksväg 25 Trafikplats Glasporten i Nybro kommun namngivits och 
det till en kostnad om 80 mkr. Det tillsammans med Nybro kommuns 
medfinansiering om 40 mkr gör att objektet är fullt finansierat och att någon 
namngivning i regional transportplan inte längre behövs. Objektet har därför 
utgått och återstående medel efter Trafikverkets avräkning har förts över till 
objektet riksväg 37/47 Århult-Oskarshamn. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 183 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige fastställer Regional transportplan för Kalmar län 2022– 
2033 efter revideringar till följd av att regeringen fastställt nationell 
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

- Karin Helmersson (C), Malin Anell (S) föreslår regionfullmäktige att 
besluta enligt regionstyrelsens förslag. 
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- Maud Ärlebrant (KD), med instämmande av Per-Gustav Johansson 
(M), Tomas Trossing (SD) och Johanna Wyckman (L) föreslår 
regionfullmäktige att det skrivs in i den regionala transportplanen 
2022-2023 att 
”riksväg 35 Överum–Ulvsdal ska göras planeringsmogen genom att 
det snarast genomförs en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för vägsträckan, 
samt att det i planen tydligt framgår att samma vägsträcka föreslås bli 
en prioriterad satsning i nästa regionala transportplan, för perioden 
2026–2037.” 

Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionfullmäktige beslutar 
enligt Karin Helmersson med fleras förslag eller Maud Ärlebrant med fleras 
förslag. Han finner att regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmersson 
med fleras förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

- Ledamot som röstar för Karin Helmersson med fleras förslag röstar 
ja. 

- Ledamot som röstar för Maud Ärlebrant med fleras förslag röstar nej.  
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmersson med fleras förslag med 
resultatet 37 ja, 28 nej och två ledamöter är frånvarande, vilket innebär att 
regionstyrelsens förslag bifalles. Hur var och en röstade framgår av 
protokollsbilaga 4. 
Reservationer  
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 183 
2. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 24 augusti 

2022  
3. Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033  
4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat den 7 

september 2022  
5. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden daterat den 6 september 

2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionala utvecklingsförvaltningen, Kalmar Länstrafik  
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§ 133  Ärendenummer RS 2022/347 

Svar på motion om utbildning till förtroendevalda och 
medarbetare gällande extraordinära händelser 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om utbildning till förtroendevalda och 
medarbetare gällande extraordinära händelser med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Kaj Holst och Monica Ljungdahl (M) har lämnat in en motion gällande 
utbildning av förtroendevalda i extraordinära händelser. Lagen om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (Svensk författningssamling 2006:544), 2 kap 
beskriver detta. Enligt 8§ ska kommuner och regioner ansvara för att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning som behövs för att 
de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelse i fredstid.  

Yttrande 
Krisledningsnämnden ska utgöra regionens normativa ledning, det vill säga 
tolka regionens roll vid extraordinär händelse och stödja regionens 
sjukvårdsledning på regional nivå genom att fatta de beslut som krävs med 
anledningen av händelsens art och omfattning. En dragning om regionens 
krisorganisation gjordes i regionstyrelsens arbetsutskott (AU), tillika 
krisledningsnämnd, den 3 december 2018. Delar av krisledningsnämnden 
deltog även i totalförsvarsövningens första del som genomfördes under 
hösten 2019. Den planerade totalförsvarsövningen 2020 ställdes in av 
Försvarsmakten på grund av pandemin. Under pandemin aktiverades 
krisledningsnämnden under en period. Det har inte funnits möjlighet för 
utbildning eller övning under pandemin för regionens förtroendevalda och 
anställda. 
Under nästa mandatperiod kommer en information kring rutiner samt enklare 
övning att genomföras för krisledningsnämnd. Det som kan övas är 
processen för inringning, samling och beslut. För våra medarbetare i regional 
särskild sjukvårdsledning planeras en övning till hösten 2022. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvarar 
motionen med redovisat yttrande.  
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--- 
Regionstyrelsen lämnade § 141 den 15 juni 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige:  
”Regionfullmäktige besvarar motionen om utbildning till förtroendevalda 
och medarbetare gällande extraordinära händelser med redovisat yttrande”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 

- Mattias Adolfson (S) föreslår regionfullmäktige att besluta enligt 
regionstyrelsens förslag.  

- Kaj Holst (M) och Monica Ljungdahl (M) föreslår regionfullmäktige 
att bifalla motionen.  

Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
förslag eller Kaj Holst och Monica Ljungdahls förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons förslag. 
---  
Efter avslutade överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 15 juni 2022, § 141 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 
3. Motion - Inför och genomför lagstadgad utbildning, ställd av Kaj Holst 

och Monica Ljungdahl (M). 
 
Protokollsutdrag till: Kaj Holst (M), Monica Ljungdahl (M) och Regionstab 
hållbarhet och säkerhet 
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§ 134  Ärendenummer RS 2022/282 

Svar på motion om administrativa råvarudata 

Beslut 
Regionfullmäktige avslår motion om administrativa råvarudata. 

Bakgrund 
Leif Svensson (V) har lämnat in en motion om en radikal genomlysning av 
Region Kalmar läns datainsamlingar och lyfter fråga om regionen samlar in 
mer data än nödvändigt och om minskad insamling av data skulle kunna 
frigöra tid för vårdens medarbetare.  
Yttrande  
Motionen lyfter den viktiga frågan om nytta med den insamling av data som 
sker inom regionens hälso- och sjukvård.  
Region Kalmar län har att förhålla sig till dataskyddsförordningen och annan 
svensk lag vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter ska alltid 
behandlas med stöd av en laglig grund och en avvägning mellan den 
enskildes integritet och den egna verksamhetens effektivitet ska göras. Det är 
enligt dataskyddsförordningen inte heller tillåtet för regionen att behandla 
personuppgifter utöver vad som är nödvändigt.  
Det kan alltså konstateras att insamling av personuppgifter inte är tillåten om 
den inte är nödvändig och nyttan är vägd mot det integritetsingrepp som 
insamlingen och bearbetningen innebär. Region Kalmar läns förhållningssätt 
framgår i mer detalj i Riktlinje för personuppgiftsbehandling, antagen av 
regionstyrelsen.  
Inom regionen och i samverkan med andra myndigheter pågår mycket arbete 
för att underlätta den nödvändiga insamling av data som sker i syfte att 
insamlingen och bearbetningen inte ska kräva mer resurser än nödvändigt. 
Exempel på detta är digitalisering av journal och andra vårdsystem, 
automatöverföring till nationella kvalitetsregister, automatiserad överföring 
av data till regiongemensamma datainsamlingar via Sveriges Kommuner och 
Regioner samt till olika statliga myndigheter. Utvecklingsområden finns 
också som exempelvis fortsatt utvecklingsarbete med Cosmic i länets 
kommuner och ytterligare utvecklad automatöverföring till kvalitetsregister 
och andra datainsamlingar.  
Kontinuerligt pågående arbete med rätt använd kompetens är också viktigt 
för att inte mer av direkt patienttid än nödvändigt ska tas till datainsamling 
och bearbetning. I vissa delar behövs också moderniserad lagstiftning för att 
möjliggöra automatisk datahantering. 
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Mot bakgrund av att Region Kalmar län följer regionens riktlinje och endast 
samlar in data om det är nödvändigt och nyttan är konstaterad, samt att en 
fullständig genomlysning skulle innebära ett omfattande administrativt 
arbete föreslås att motionen avslås. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 173 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige avslår motion om administrativa råvarudata”. 
--- 
Efter avslutad överläggning beslutar regionfullmäktige enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från samregionstyrelsen den 19 september 2022, § 173 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2022  
3. Motion angående administrativa råvarudata  
4. Riktlinje för personuppgiftsbehandling 
 
Protokollsutdrag till:  Leif Svensson (V) 
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§ 135  Ärendenummer RS 2022/311 

Svar på motion om handlingar som utgör 
beslutsunderlag ska vara på svenska 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att handlingar som utgör 
beslutsunderlag ska vara på svenska, med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Petra Gustafsson (SD) har lämnat in en motion om att ge regiondirektören i 
uppdrag att se över arbetsformerna, så att handlingar till olika nämnder och 
beredningar är på svenska. 

Yttrande 
Språkanvändningen i offentlig verksamhet framgår bland annat av 
språklagen (2009:600). I lagen stadgas att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Av förarbetena till lagen (proposition 2008/09:153) 
framgår att lagstiftaren har tänkt sig ett kärnområde som omfattar sådana 
förfaranden och allmänna handlingar där användningen av svenska språket 
är av särskilt stor betydelse inom den offentliga verksamheten. Exempel som 
ges är vid den politiska beslutsprocessen, domstolsförhandlingar, domar, 
protokoll, beslut, föreskrifter, verksamhetsberättelser och andra dokument av 
liknande karaktär.  
För handlingar som utgör beslutsunderlag till nämnder och beredningar i 
Region Kalmar län följer regionen de regleringar som finns inom området. 
De handlingar som regionen framställer (exempelvis tjänsteskrivelser, 
yttranden och protokoll) är på svenska.  
En del remisser som inkommer till Region Kalmar län är knutna till 
exempelvis EU-sammanhang och har ibland underlag som är på engelska. I 
dessa fall är det den som begär yttrande som ansvarar för nödvändiga 
översättningar. Regionen har ingen skyldighet att översätta de underlag som 
bifogas. Vid översättningar från respektive remissinstans kan det exempelvis 
finnas risk för felaktiga eller språkligt dåliga översättningar.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvara 
motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 174 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att handlingar som utgör 
beslutsunderlag ska vara på svenska, med redovisat yttrande”. 
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Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 

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

motionen. 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
förslag eller Martin Kirchbergs förslag. Han finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt Karin Helmerssons förslag, vilket innebär att regionstyrelsens 
förslag bifalles.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september 2022, § 174 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2022 
3. Motion om att handlingar som utgör beslutsunderlag ska vara på svenska 
 
Protokollsutdrag till: Petra Gustafsson (SD), Regionstab kansli  
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§ 136  Ärendenummer RS 2022/390 

Svar på motion om en energikommission 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motionen om energikommission med redovisat 
yttrande.   

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Anders Andersson (KD), Pär-Gustav Johansson (M), Jimmy Loord (KD) och 
Malin Sjölander (M) har lämnat en motion om att Region Kalmar län i 
samverkan med näringslivet, nätägare, elproducenter och andra utvalda 
samhällsaktörer snarast tillsätter en energikommission som kan skapa 
förutsättningar för en robust elförsörjning som möjliggör hållbar utveckling 
och tillväxt i Kalmar län.  

Yttrande 
Länets klimatsamarbete drivs inom Klimatsamverkan Kalmar län. 
Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets 
energi- och klimatmål, bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat 
(klimatanpassning), samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta 
mål. Arbetet samordnas av länets klimatkommission, som också har två 
länsgrupper som stöd. 
De frågor som tas upp i motionen ryms främst inom Handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030.   
Exempel på pågående arbete inom ramen för Klimatsamverkan Kalmar län 
är: 

• Elförsörjning Kalmar län  
Energikontor Sydost genomför 2022 ”Förstudie elförsörjning Kalmar 
län”, med finansiering från Tillväxtverket och regionala 
utvecklingsmedel. Syftet är att ge en bild av framtida elbehov och 
förutsättningar för elsystemet i Kalmar län, som grund för satsningar 
för att undvika el- eller effektbrist och för en framtida hållbar 
elförsörjning. I samband med detta har det också bildats en 
referensgrupp med representanter för nätägare, energibolag, 
näringsliv med flera. 
En delrapport från juni 2022 konstaterar att det idag inte finns några 
större begränsningar som påverkar elförsörjningen i ett kortare 
perspektiv. Den slutliga rapporten presenteras i september 2022. 
Frågan har hög prioritet och förstudiens slutsatser kan ge behov av 
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nya länsgemensamma långsiktiga insatser när det gäller produktion, 
distribution, balansering och lagring av el. 

 
• Elförsörjning Sydsverige 

Regionsamverkan Sydsverige beslutade våren 2022 tillsätta en 
beredningsgrupp för energiförsörjning. Uppdraget är att samla de 
aktörer som gemensamt kan skapa rätt förutsättningar för den 
elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den 
modernisering Sydsverige vill se och leda. Ett första steg är att ta 
fram en effektprognos för Sydsverige, enligt den metod som 
utarbetats av Region Skåne. 

 
• Fossilfri vätgas Kalmar län 

Fossilfri vätgas kan spela en viktig roll i omställningen av 
energisystemet, som energibärare/energikälla för fordon och industri, 
men också för energilagring från exempelvis vindkraft. 
Energikontor Sydost genomför en regional förstudie, med 
delfinansiering från regionala utvecklingsmedel och Tillväxtverket. 
Förstudien ska öka kunskapen om vätgas, identifiera möjliga aktörer 
samt kartlägga förutsättningar för produktion, distribution och 
användning av vätgas. 

 
• Arbetet med aktualisering av handlingsprogram Fossilbränslefri 

region 2030 pågår. Förslaget till remissversion innehåller bland annat 
en prioriterad åtgärd om Klimatsamverkan Kalmar län. I denna ingår 
att starta tematiska forum, däribland ett om elförsörjning. Den 
referensgrupp som bildats inom förstudien Elförsörjning Kalmar län 
utgör då en lämplig bas att bygga vidare på.  

 
Med hänsyn till ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen 
med redovisat yttrande.  
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 175 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om energikommission med redovisat 
yttrande”. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt 

regionstyrelsens förslag. 
2. Pär-Gustaf Johansson (M), med instämmande av Martin Kirchberg (SD), 

Jimmy Loord (KD), Johanna Wyckman (L) och Kaj Holst (M) föreslår 
att regionfullmäktige ska bifalla motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons 
förslag eller Pär-Gustaf Johanssons med fleras förslag. Han finner att 
regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
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- Ledamot som röstar för Karin Helmerssons förslag röstar ja. 
- Ledamot som röstar för Pär-Gustaf Johanssons med fleras förslag 

röstar nej.  
--- 
Regionfullmäktige beslutar enligt Karin Helmerssons förslag med resultatet 
37 ja, 28 nej och två ledamöter är frånvarande, vilket innebär att 
regionstyrelsens förslag bifalles. Hur var och en röstar framgår av 
protokollsbilaga 5.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från sammanträde med regionstyrelsen den 19 

september 2022, § 175   
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2022 
3. Motion gällande att energikommission krävs för att lösa elkrisen 
 
Protokollsutdrag till: Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson (M), 
Jimmy Loord (KD), Anders Andersson (KD), Regionala 
utvecklingsförvaltningen 
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§ 137  Ärendenummer RS 2022/474 

Svar på motion om samarbete mellan Region Kalmar 
län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige besvarar motion om samarbete mellan Region Kalmar län 
och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Michael Erlandsson (SD) har lämnat in en motion gällande att Region 
Kalmar län tar initiativ till ett formaliserat samarbete mellan regionen och 
Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län. 
Yttrande 

2008 övertogs hemsjukvården av kommunerna i länet och skatteväxling 
gjordes och här ingick även verksamheterna för hjälpmedel. Initialt köpte 
kommunerna tjänst rörande allt kring hjälpmedel av landstinget. 
2011 beslutade kommunerna att upphöra med tjänsteköp och bildade 
tillsammans Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, där ingick 11 
av länets 12 kommuner. Torsås kommun valde att själv bedriva 
verksamheten kring hjälpmedel under ett flertal år, idag ingår dock även 
Torsås kommun i kommunal hjälpmedelssamverkan. Den 1 januari 2012 
startade Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län sin verksamhet. 
Samverkan gällande hantering av hjälpmedel finns idag via Länsgemensam 
ledning. Ansvarsfördelning mellan kommunerna och Region Kalmar län 
gällande Habilitering och Rehabilitering har tagits fram i samverkan både 
gällande hjälpmedel och sjukvårdsinsatser. Praktiska anvisningar 2021 syftar 
till att tydliggöra ansvarsfördelningen så att gråzonerna minimeras och 
patienten sätts i fokus. 
Regionen ansvarar för hjälpmedel till barn upp till 18 år, vid akut sjukvård, 
medicinska behandlingshjälpmedel till alla åldersgrupper, 
kommunikationshjälpmedel till alla åldersgrupper, elrullstolar till vuxna 
inskrivna vid regionens habilitering när patienten själv kör sin rullstol, 
styrsätt till kommunikationshjälpmedel inklusive montering på hjälpmedel 
förskrivna av regionen, formgjutna sitsar som ska monteras på hjälpmedel 
förskrivet av regionen, ortopedtekniska hjälpmedel och teknisk service till 
patienter av hjälpmedel förskrivna av regionens förskrivare. 
Kommunerna ansvarar för hjälpmedel i hemmet oavsett boendeform 
(tröskelprincipen), hjälpmedel i daglig verksamhet, personliga hjälpmedel i 
skolan för personer över 18 år, kognitionshjälpmedel och sinnesstimulerande 
hjälpmedel, Styrsätt till kommunikationshjälpmedel inklusive montering på 
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hjälpmedel förskrivet av kommunen och teknisk service till patienter av 
hjälpmedel förskrivna av kommunernas förskrivare. 
Regionens hjälpmedelsverksamhet och Kommunal hjälpmedelssamverkan i 
Kalmar län har gemensamt tagit fram ett samverkansdokument som 
beskriver hur samverkan ska ske när det gäller enskilda patientärenden. 
Samverkan sker även vid upphandling av hjälpmedel. 
Som det framgår av ovan pågår redan samarbete mellan Region Kalmar län 
och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län. Därutöver arbetar 
regionens hjälpmedelsverksamhet kontinuerligt med att förbättra samverkan 
med Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar 
motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 176 den 19 september 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motion om samarbete mellan Region Kalmar 
län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län med redovisat 
yttrande”. 

Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
Michael Erlandsson (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen. 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens 
förslag eller Michael Erlandssons förslag. Han finner att regionfullmäktige 
beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 19 september, § 176  
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2022 
3. Motion om att regionen tar initiativ till ett formaliserat samarbete mellan 
Region Kalmar län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till:  Michael Erlandsson (SD), Regionservice  
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§ 138  Ärendenummer RS 2022/1319 

Svar på interpellation - Vilka aktiviteter görs för att fylla 
behovet av grundutbildning av fler sjuksköterskor 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet.  

Bakgrund 
Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat följande interpellation till 
regionstyrelsens ordförande:  
”Sverigedemokraterna noterade vid regionstyrelsens sammanträde den 19 
september att kostnaderna för inhyrd personal 2022 beräknas öka med 11,5 
miljoner kronor jämfört med 2021. Det innebär att kostnaden för 
bemanningsbolag nu överstiger en kvarts miljard av lönekontot.  
Tidigare har det rapporterats att ökningen av inhyrda sjuksköterskor stiger 
kraftigt. Sverigedemokraterna har upprepade gånger krävt tillköp av fler 
utbildningsplatser till sjuksköterska. Vi har också krävt införande av 
individuell handledarpeng för att förbättra kapaciteten för 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har dessutom i över tio år lagt 
förslag om att landstinget resp. regionen riktar kampanjer till elever i 
grundskola och på gymnasium, för att locka fler unga att intressera sig för 
och i slutänden välja sjukvårdsyrken.  
De senaste åren har regionen också påbörjat insatser i den riktningen. Om 
detta har vårt parti de senaste åren upprepade gånger ställt frågor i 
personalutskottet och av detta har framgått att det bara delvis kunnat 
förverkligas, vilket även gällt planerade digitala mässor (till följd av 
pandemin).  
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
1. Planerar regionen att genomföra utökade kampanjer för vårdyrken i länets 
grundskolor och gymnasier? 
2. Kommer efterfrågad individuell handledarpeng att införas? 
3. När kan överrekrytering införas, så att beräknat antal sjuksköterskeelever i 
verkligheten uppnår sin examen?” 

Svar på interpellationen 
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalutskottet, lämnar 
följande svar på interpellationen:  
”Region Kalmar län arbetar strategiskt med identifierade målgrupper utifrån 
en årlig handlingsplan. Grundskoleelever och Gymnasieelever är 
identifierade målgrupper och mycket viktiga att fortsätta arbeta långsiktigt 
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för att attrahera till arbete inom vården. Exempel på genomförda och 
pågående aktiviteter mot målgrupperna 2022: 

• Lanserat en digital, regionövergripande introduktion i syftet är att ge 
en första inblick i regionen som arbetsgivare samt att stärka vårt 
arbetsgivarvarumärke och attrahera potentiella framtida medarbetare 
till oss.  

• Vård- och omsorgscollege har startar upp arbetsgrupper som planerar 
för Upplevelseverkstad för högstadieelever i Kalmar och även pilot i 
både Oskarshamn och Västervik under början av 2023. 

• Seminarium för länets Studie- och yrkesvägledarna. Studie- och 
yrkesvägledarna spelar en viktig roll för eleverna. Det är oftast de 
som sätter igång tankeverksamheten hos eleverna och är ett stort stöd 
och inspiration under hela processen fram till medvetna studie- och 
yrkesval. 

• Deltagande på Framtidstågets digitala lektion på högstadieskolor i 
Kalmar län och med kataloger till högstadier och gymnasieskolor i 
Småland med information om Region Kalmar län som framtida 
arbetsplats Tekniksprånget och Traineeprogrammet Smart Start via 
Sydsvenska handelskammaren är exempel på strukturerade satsningar 
mot unga i arbetslivet. I de verksamheter det är möjligt är prao för 
högstadieelever en väg för att tidigt möta unga och skapa intresse för 
välfärdens yrken. 

• Sommarpraktik i norra länsdelen 

• Inlägg och marknadsföring på sociala medier enligt framtaget årshjul, 
i syfte att skapa kännedom om Region Kalmar läns olika yrken och 
visa på möjlighet till prao, praktik och framtida 
utvecklingsmöjligheter.  

Universiteten har det yttersta ansvaret för hur många som antas till 
utbildningarna, kvaliteten på utbildningen och att studenterna klarar av 
utbildningen och tar sin examen. Det sker idag ett visst överintag på 
sjuksköterskeutbildningarna via Linneuniversitetet. Så väl universitetet som 
regionen vill att så många som möjligt tar examen och att kvaliteten 
samtidigt upprätthålls. Det handlar alltså om att balansera antalet studenter 
med att de också har kapacitet att genomföra utbildningen. Regionen och 
universitetet har en dialog i frågan. Det är också en fråga i så väl nationella 
som regionala kompetensrådet. Ytterst beslutar universitetet om antal platser 
utifrån sitt uppdrag. 
Den VFU-ersättning som erhålls från högskolor/universitet fördelas till 
mottagande verksamheter efter avslutad termin. Chef i aktuell verksamhet 
ansvarar för att använda ersättningen så det gynnar studenter, handledare och 
huvudhandledare samt bidrar till utveckling av handledarskapet i 
verksamheten. Det är ett teamarbete på enheterna som möjliggör att 
studenter får en bra VFU och det är viktigt att hela verksamheten känner 
engagemanget. Det kan till exempel handla om utveckling och 
kunskapspåfyllnad. Att fördela individuell handledarpeng riskerar att leda till 
en oönskad effekt med minskat engagemang i arbetsgruppen.” 
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Handlingar 
1. Interpellation - Vilka aktiviteter görs för att fylla behovet av 

grundutbildning av fler sjuksköterskor, ställd av Claus Zaar (SD), Bo 
Karlsson (SD) 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S) 
 
Protokollsutdrag till: Claus Zaar (SD), Bo Karlsson (SD)  
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§ 139  Ärendenummer RS 2022/1307 

Svar på interpellation - Katastrofmedicinsk beredskap 
och krigs- och traumakirurgisk kompetens i Region 
Kalmar län, ställd av Kaj Holst (M) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet 

Bakgrund 
Kaj Holst (M) har lämnat följande interpellation:  
”Katastrofmedicinsk beredskap och krigs- och traumakirurgisk 
kompetens i Region Kalmar län 
När den allmänna värnplikten avskaffades avvecklades allt som hade med 
beredskap i det svenska folkets medvetande (med få undantag) men också 
inom landstingsvärlden. Detta fick till följd att lagring av utrustning, 
förbrukningsmaterial och läkemedel upphörde liksom förberedda 
vårdinstanser. 
All manlig personal som kom att tillhöra Medicinalkåren genomgick en 
strikt reglementerad grundutbildning som värnpliktiga. Efter avlagd examen 
följde en två månaders läkarfackskola för läkare, tandläkare, veterinärer och 
apotekare med krigskirurgisk teori och praktik (operationer av skottskador 
m.m. på nedsövda grisar) och därmed var grundutbildningen avslutad. Och 
detta gällde endast män. 
Region Kalmar län ingav ett yttrande över ”Hälso- och sjukvård i det civila 
försvaret (SOU 2020:23)” daterat 2020-08-11 där man framhäver synpunkter 
som är särskilt viktiga att betona i remissen: 
Under punkt 6 av 10: 
”Kunskapen i katastrofmedicin har minskat under senare år. I kombination 
med den ökade specialiseringen inom sjukvården har det medfört att det på 
många håll saknas personal med generella kunskaper att hantera stora 
skadefall utanför sitt eget specialistområde. Att hälso- och sjukvårdspersonal 
har grundläggande kunskaper i katastrofmedicin är en förutsättning för en 
fungerande krisberedskap och för befolkningens säkerhet och trygghet i 
krig.” 
Med anledning av ovan vill jag fråga 

- Hur står det till med krismedvetande och katastrofberedskap inom 
Region Kalmar län? Hur lyder yttrandet till Socialstyrelsen, 
diarienummer S2022/02315, som ska varit redovisat den 1 september 
2022? 
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- Hur många manliga läkare, som utbildats som värnpliktiga är 
verksamma inom regionen? Finns det någon kvinnlig personal – 
läkare och sjuksköterskor som tillägnat sig motsvarande kunskaper? 
Hur står det till med krigs- och traumakirurgisk kompetens inom 
Region Kalmar län? 

- Har Region Kalmar län tagit några initiativ för att ge blivande och 
befintlig sjukvårdspersonal grundläggande kunskaper i 
katastrofmedicin?” 

Svar på interpellation 
Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen, lämnar följande svar 
på interpellationen:  
”Den katastrofmedicinska beredskapen behöver ständigt stärkas och 
krismedvetenheten är omfattande inom Region Kalmar län. ”Plan för 
särskild sjukvårdsledning vid särskild eller extraordinär händelse” finns och 
uppdateras varje ny mandatperiod, dvs minst vart fjärde år eller vid behov. 
Den är känd av dem som ingår i särskild sjukvårdsledning på regional och 
lokala nivåer, den är säkerhetsskyddsklassificerad och därmed finns den inte 
på regionens intranät. Planer, riktlinjer, instruktioner samt åtgärdskort som 
ingår i den katastrofmedicinska beredskapsplanen finns i sjukvårdande 
förvaltningar och på regional nivå, dessa är tillgängliga och kända för 
medarbetarna. Regionen har arbetat med robusthetshöjande åtgärder utifrån 
RSA och kontinuitetshantering under flertalet år. Redovisning sker vart 
fjärde år till Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
samt Länsstyrelsen i Kalmar län. Regionen ingår i olika samverkansforum 
och nätverk lokalt och nationellt gällande krisberedskap och civilt försvar.  
Arbete med regionens försörjningsberedskap utifrån krisberedskap, civilt 
försvar och ytterst krig pågår och är ett långsiktigt arbete liksom arbetet med 
”Hälso-och sjukvårdens funktioner i kris och krig”. Arbete med regionens 
krigsorganisation pågår.  
När det gäller värnpliktiga är det Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (före 
detta Pliktverket) som har register för vem som gjort värnplikt och var. 
Gällande katastrofmedicin har Socialstyrelsen ett pågående regeringsuppdrag 
att ta fram nationella utbildnings-och övningsplaner för katastrofmedicinsk 
beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och 
övning. I det ingår att utreda om katastrofmedicinsk utbildning ska 
återinföras på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.” 

Handlingar 
1. Interpellation - Katastrofmedicinsk beredskap och krigs- och 

traumakirurgisk kompetens i Region Kalmar län, ställd av Kaj Holst (M) 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S) 
 
Protokollsutdrag till: Kaj Holst (M) 
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§ 140  Ärendenummer RS 2022/797 

Svar på interpellation - Personalsituationen på länets 
sjukhus, ställd av Malin Sjölander (M), Carl Dahlin (M), 
Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M), Carl Dahlin (M), Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson 
Ahlgren (KD) har lämnat följande interpellation till Mattias Adolfson, 
personalutskottets ordförande:  
”Interpellation om personalsituationen på länets sjukhus 
Under de senaste åren har många debatter i regionfullmäktige handlat om 
hanteringen av den personalbrist som uppstått inom vissa verksamheter i 
sjukvården samt de enorma och ständigt ökande kostnader för hyrbemanning 
som följer; förra året kostade detta 240 miljoner kronor och i år ser det ut att 
hamna på samma nivå.  
Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt flera konkreta 
förbättringsförslag om hur Regionen ska komma till rätta med problemen. 
Tyvärr har våra förslag inte hörsammats. Vid besök i verksamheter på 
sjukhusen ges en bild av bemanningssituationen som inte tillkännages i 
Regionhusets mötesrum och som är mörkare än någonsin. Endast ett fåtal 
verksamheter anser att personalsituationen i stort är tillfredsställande och i 
princip samtliga menar att läget inför sommaren är oerhört ansträngt. 
Anledningarna är flera. Nu – under våren – börjar grundbemanningen nå 
farligt låga nivåer vilket medför att personalen är sliten inför sommaren och 
inte orkar jobba över, eller ta extrapass. Samtidigt börjar även 
bemanningsföretagen få brist på personal vilket kan leda till en än större kris.  
Moderaterna och Kristdemokraterna är mycket oroade över den negativa 
trend Regionen dras med och att utvecklingen går åt fel håll. En fara är att de 
som jobbar kvar inte orkar till slut och Regionen därmed tvingas stänga fler 
vårdplatser för att personal saknas. I orter som Västervik vore det förödande 
– för att kunna upprätthålla akutflödet måste ett minimiantal platser finnas. 
Med anledning av ovanstående undrar vi:  

- Delar Länsunionen Moderaterna och Kristdemokraternas bild av den 
alarmerande personalbrist som uppstått under våren? 

- Hur ser Länsunionens plan ut för att lösa de akuta behoven?  
- Hur många vårdplatser är Länsunionen beredda att stänga på 

respektive sjukhus kopplat till personalbristen?” 
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Svar på interpellation 
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalutskottet, lämnar 
följande svar på interpellationen:  
” Länsunionen är väl medveten hur bemanningssituationen ser ut i regionen 
och att den inom vissa verksamheter är mycket besvärlig. Dock ser vi att i 
det långa perspektivet snarast skett en ökning av bemanning inom 
sjukvården men med en tydlig förskjutning av personal från slutenvård till 
öppenvård. Detta är en utveckling man ser i hela landet och på många sätt 
ligger väl i linje med omställningen av svensk sjukvård till en mer nära vård. 
Omställningen har medfört att vi nu ser en brist på medarbetare med viss 
kompetens inom framför allt dygnet runt-verksamheten.   
Länsunionen vill att resurser tillförs för att förbättra villkor/ersättningar för 
vårdpersonal som arbetar dygnet runt på våra sjukhus. Att uppdrag ges att 
utreda möjligheten kring att avveckla inhyrning av grundutbildade 
sjuksköterskor från bemanningsbolag.   
Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön där utbildningsinsatser 
för chefer, möjligheter till återhämtning, raster och schemaläggning ges ett 
särskilt fokus i detta arbete. En viktig del är också att förutsättningarna för 
att uppnå målet 25 medarbetare/chef utreds och arbetet med att rekrytera 
utbildad vårdpersonal med utländsk bakgrund fortgår.   
Vi vill fortsätta satsa på utbildning där vi vill utveckla läkarutbildningen med 
praktikplatser i hela länet och att utöka AT/BT-tjänster med bibehållen god 
kvalitet. I dialog med LNU utöka antalet grundutbildade sjuksköterskor, öka 
genomströmningen och antalet VFU-platser i samband med detta se över 
arbetet med handledning. Uppdragsutbildning för att utbilda barnmorskor 
ska prioriteras.  
Länsunionen anser att Regionen ska samarbeta med kommunerna kring 
gemensamma fortbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.  
Länsunionens ambition är att inte några vårdplatser ska behöva stängas på 
grund av personalbrist, däremot ser vi att arbetet med nära vård mycket väl 
kan leda till ett minskat vårdplatsbehov i framtiden. 

Handlingar 
1. Interpellation - Personalsituationen på länets sjukhus, ställd av Malin 

Sjölander (M), Carl Dahlin (M), Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson 
Ahlgren (KD 

2. Interpellationssvar från Mattias Adolfson (S) 
 
Protokollsutdrag till: Malin Sjölander (M), Carl Dahlin (M), Jimmy Loord 
(KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  
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§ 141  Ärendenummer RS 2022/1320 

Svar på interpellation - Hur avser regionstyrelsens 
ordförande att snarast spara el och energi i Kalmar län 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på interpellationen till protokollet. 

Bakgrund 
Claus Zaar (SD) har lämnat följande interpellation till Angelica Katsanidou, 
regionstyrelsens ordförande:  
”Vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september noterade 
Sverigedemokraterna att ungefär 15 procent av regionens fasta elavtal måste 
förnyas nästa år.  
Med anledning av detta vill vi få svar på följande: 

1. Vilka konkreta besparingar och åtgärder planeras för ett akut 
elsparpaket 2022? 

2. Vilka kostnader beräknas förbrukningen av el till för 2022 och 
2023?” 

Svar på interpellation  
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, lämnar följande svar 
på interpellationen:  
” Region Kalmar län arbetar just nu fram en handlingsplan för vilka akuta 
åtgärder som kan göras för att sänka elförbrukningen redan innevarande år. 
Planen kommer bland annat att lämna förslag enligt nedan.   

• Anpassa belysning i byggnader. Det bedöms finnas byggnader där 
det lyser när det inte finns behov. En inventering av byggnaderna ska 
utföras och där det bedöms som det finns möjligheter till anpassning 
ska dessa utföras.   

• Prioritera åtgärder i energieffektiviseringsplan. Det finns en befintlig 
energieffektiviseringsplan och det bereds även en ny som ska sträcka 
sig 2023 – 2030. Planen innehåller de energieffektiviseringsåtgärder 
som bedöms effektivast för att sänka energianvändningen. Detta 
arbete har sänkt energiförbrukningen med 18 procent sedan 2012. 
Även om åtgärderna har en viss startsträcka så bedöms en prioritering 
av detta arbete som en effektiv åtgärd.  

• Sänka ventilationsflödet i vissa lokaler. Att sänka ventilationsflödet 
sänker även elanvändningen. Detta kan endast göras i lokaler som 
inte har krav på hygien eller i dagsläget redan har en närvarostyrd 
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ventilation. Det krävs även att åtgärderna följs upp för att inte 
äventyra en försämrad inomhusmiljö för dem som vistas i lokalerna.   

• Sänka temperaturen i aktuella lokaler. Detta är ej en rekommenderad 
åtgärd då våra byggnader värms upp med fjärrvärme och ingen el går 
åt till uppvärmning.   

Gällande elpriser och förknippade kostnader framöver är det en svår fråga att 
besvara eftersom energipriserna har varit kraftigt volatila det senaste året och 
även spås var det kommande år. Kostnaden för den fasta prissäkrade elen är 
ju en känd kostnad men kostnaden för den rörliga är mycket svår att förutse. 
På grund av det är de prognoser som görs ytterst osäkra.  
Prognos enligt marknadspriser för el i september 2022. Priser från Nordpool 
spot för våra elområden 3 och 4 där vi har förbrukning. Prognosen visar på 
följande kostnader:  
Elkostnad för 2022: 50 Mkr  
Elkostnad för 2023: 80 Mkr” 

Handlingar 
1. Interpellation - Hur avser regionstyrelsens ordförande att snarast spara el 

och energi i Kalmar län, ställd av Claus Zaar (SD) 
2. Interpellationssvar från Angelica Katsanidou (S) 
 
Protokollsutdrag till: Claus Zaar (SD) 
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§ 142  Ärendenummer RS 2022/1328 

Svar på fråga - Rekryteringar till Palliativa enheten i 
Västervik, ställd av Malin Sjölander (M) 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar svaret på frågan till protokollet. 

Bakgrund 
Malin Sjölander (M) har ställt följande fråga till regionstyrelsens ordförande 
Angelica Katsanidou (S):  
”Angående rekryteringar till Palliativa enheten i Västervik 
På senaste regionstyrelsen avhandlades M, KD, L och SD:s skrivelse 
angående stängningen av den Palliativa enheten i Västervik under augusti i 
år (ärende RS 2022/1159).  
I svaret redogjordes för förloppet och avslutades med: ”Sjukhus- och 
klinikledningarna prioriterar frågan och arbetar intensivt för att kunna öppna 
de palliativa platserna så snabbt som möjligt. Det är dock beroende av hur 
snabbt nödvändiga rekryteringar kan genomföras.” 
I en intervju med Angelica Katsanidou, publicerad i bland annat Dagens 
Västervik den 25e september, står det att inga annonser om rekrytering till 
den palliativa avdelningen går att finna någonstans. Detta trots att vi inom 
politiken försäkrats om att frågan om rekrytering är prioriterad.  
Nu har enheten varit stängd i över en månad och med anledning av det frågar 
jag:  

- Var och när har rekryteringsannonser om den palliativa enheten 
publicerats och hur kommer regionen arbeta för att väcka intresse 
från fler för att lyckas med rekryteringen till den Palliativa enheten i 
Västervik?” 

Svar på fråga 
Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för personalutskottet, lämnar 
följande svar på frågan:  
”För närvarande pågår ett analysarbete för att bland annat ta reda på varför 
medarbetare slutat. Parallellt med detta förs en diskussion kring hur man ska 
arbeta på den palliativa enheten för att vårdplatser ska kunna säkras 
långsiktigt och med god arbetsmiljö för medarbetarna. Därefter blir det 
aktuellt med annonsering.” 
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§ 143  Ärendenummer   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige för kännedom:  

1. Inkomna motioner och medborgarförslag 
Följande motion har inkommit inför mötet:  
a. Motion - Ny kraft till hela Kalmar län, ställd av Martin Kirchberg 

(SD), Claus Zaar (SD), RS 2022/1189 
2. Protokoll från regionstyrelsen, nämnder och beredningar 

a. Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 30 maj 
och 25 augusti 2022, RS 2022/215 

b. Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 15 juni 2022, 
RS 2022/37 

c. Protokoll från Beredningen för hållbarhet och folkhälsas 
sammanträde 14 juni 2022, RS 2022/46 

d. Protokoll från Beredningen för hälso- och sjukvårds sammanträde 
den 17 juni 2022, RS 2022/47 

e. Protokoll från Beredningen för invånarfrågors sammanträde den 
7 april och 16 juni 2022, RS 2022/48 

f. Protokoll från Regional utvecklingsnämnden, RUN till 
Regionstyrelsen, RS, 2022, RS 2022/214 

g. Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 19 september 
2022, RS 2022/37 

h. Protokoll från Beredningen för hållbarhet och säkerhets 
sammanträde den 15 september 2022, RS 2022/47 

3. Övriga anmälningsärenden 
a. Regionstyrelsens beslut om hel- och delägda bolags verksamhet 

2021, RS 2022/928 
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Regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022 

Protokollsbilaga 1 
 
 

§ 119 Svar på medborgarförslag om behov av akut gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun - 
omröstningslista 

 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Angelica Katsanidou (S)  X    

Anders Henriksson (S)  X    

Saad Benatallah (S)  X    

Lena Segerberg (S)  X    

Katrin Stagnell (S)  X    

Jonny Bengtsson (S)  X    

Mattias Wärnsberg (S)  X    

Peter Högberg (S)  X    

Peter Wretlund (S)  X    

Lejla Radovic (S)  X    

Jonas Erlandsson (S)  X    

Yvonne Hagberg (S)  X    

Henrik Nilsson Bokor (S)  X    

Martina Hessel (S)  X    

Erik Fors (S)  X    

Zeljka Krajinovic (S)  X    

Malin Anell (S)  X    

Jonas Hellberg (S)  X    

Pia Edin (S)  X    

Olle Hjertqvist (S)  X    

Marie Fransson (S)  X    

Mattias Adolfson (S)  X    

Gunilla Johansson (S)  X    

Ilko Corkovic (S)  X    

Margaretha Lööf Johanson (S)  X    

Christer Jonsson (C)  X    

Christel Alvarsson (C)  X    

Leif Larsson (C)  X    

Roland Åkesson (C)  X    

Karin Helmersson (C)  X    

Ingegerd Petersson (C)  X    

Bengt Thörnblad (C)  X    

Ulrika Lindh (C)  X    

Johanna Wyckman (L)  X    

Göran Nilsson (L)     X 
Sebastian Hallén (L)     X 
Malin Sjölander (M)    X  

Åke Bergh (M)    X  

Marie Nicholson (M)    X  

Lennart Hellström (M)    X  

Suzanne Gustafson (M)    X  

Pär-Gustav Johansson (M)    X  

Kaj Holst (M)    X  

Jonas Lövgren (M)    X  

Monica Ljungdahl (M)    X  

Henrik Yngvesson (M)    X  

Jimmy Loord (KD)    X  

Gudrun Brunegård (KD) Åke Nilsson   X  

Maud Ärlebrant (KD)    X  

Anders Andersson (KD)    X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)    X  

Arne Sjöberg (KD) Margreth Johansson   X  

Nina Åkesson Nylander (KD) Madeleine Rosenqvist   X  

Linda Fleetwood (V)  X    

Leif Svensson (V)  X    

Lena Granath (V)  X    

Jonny Andersson (V)  X    

Martin Kirchberg (SD)   X   

Bo Karlsson (SD)   X   

Michael Erlandsson (SD)   X   

Leif Gustavsson (SD) Sune Olsson  X   

Leif Axelsson (SD)   X   

Claus Zaar (SD)   X   

Tomas Trossing (SD)   X   

Anne Oskarsson (SD)   X   

Petra Gustafsson (SD)   X   

Thoralf Alfsson (-)   X   

SUMMA: 38 10 17 2 
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Regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022 

Protokollsbilaga 2 
 
 

§ 120 Svar på medborgarförslag om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök - omröstningslista 
 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Angelica Katsanidou (S)  X    

Anders Henriksson (S)  X    

Saad Benatallah (S)  X    

Lena Segerberg (S)  X    

Katrin Stagnell (S)  X    

Jonny Bengtsson (S)  X    

Mattias Wärnsberg (S)  X    

Peter Högberg (S)  X    

Peter Wretlund (S)  X    

Lejla Radovic (S)  X    

Jonas Erlandsson (S)  X    

Yvonne Hagberg (S)  X    

Henrik Nilsson Bokor (S)  X    

Martina Hessel (S)  X    

Erik Fors (S)  X    

Zeljka Krajinovic (S)  X    

Malin Anell (S)  X    

Jonas Hellberg (S)  X    

Pia Edin (S)  X    

Olle Hjertqvist (S)  X    

Marie Fransson (S)  X    

Mattias Adolfson (S)  X    

Gunilla Johansson (S)  X    

Ilko Corkovic (S)  X    

Margaretha Lööf Johanson (S)  X    

Christer Jonsson (C)  X    

Christel Alvarsson (C)  X    

Leif Larsson (C)  X    

Roland Åkesson (C)  X    

Karin Helmersson (C)  X    

Ingegerd Petersson (C)  X    

Bengt Thörnblad (C)  X    

Ulrika Lindh (C)  X    

Johanna Wyckman (L)   X   

Göran Nilsson (L)     X 
Sebastian Hallén (L)     X 
Malin Sjölander (M)   X   

Åke Bergh (M)   X   

Marie Nicholson (M)   X   

Lennart Hellström (M)   X   

Suzanne Gustafson (M)   X   

Pär-Gustav Johansson (M)   X   

Kaj Holst (M)   X   

Jonas Lövgren (M)   X   

Monica Ljungdahl (M)   X   

Henrik Yngvesson (M)   X   

Jimmy Loord (KD)   X   

Gudrun Brunegård (KD) Åke Nilsson  X   

Maud Ärlebrant (KD)   X   

Anders Andersson (KD)   X   

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)   X   

Arne Sjöberg (KD) Margreth Johansson  X   

Nina Åkesson Nylander (KD) Madeleine Rosenqvist  X   

Linda Fleetwood (V)  X    

Leif Svensson (V)  X    

Lena Granath (V)  X    

Jonny Andersson (V)  X    

Martin Kirchberg (SD)   X   

Bo Karlsson (SD)   X   

Michael Erlandsson (SD)   X   

Leif Gustavsson (SD) Sune Olsson  X   

Leif Axelsson (SD)   X   

Claus Zaar (SD)   X   

Tomas Trossing (SD)   X   

Anne Oskarsson (SD)   X   

Petra Gustafsson (SD)   X   

Thoralf Alfsson (-)   X   

SUMMA: 37 28 0 2 
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Regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022 
  

Protokollsbilaga 3 
 
 

§ 122 Svar på medborgarförslag om borttagande av avgift för bårbilstransport vid dödsfall i hemmet - 
omröstningslista 

 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Angelica Katsanidou (S)  X    

Anders Henriksson (S)  X    

Saad Benatallah (S)  X    

Lena Segerberg (S)  X    

Katrin Stagnell (S)  X    

Jonny Bengtsson (S)  X    

Mattias Wärnsberg (S)  X    

Peter Högberg (S)  X    

Peter Wretlund (S)  X    

Lejla Radovic (S)  X    

Jonas Erlandsson (S)  X    

Yvonne Hagberg (S)  X    

Henrik Nilsson Bokor (S)  X    

Martina Hessel (S)  X    

Erik Fors (S)  X    

Zeljka Krajinovic (S)  X    

Malin Anell (S)  X    

Jonas Hellberg (S)  X    

Pia Edin (S)  X    

Olle Hjertqvist (S)  X    

Marie Fransson (S)  X    

Mattias Adolfson (S)  X    

Gunilla Johansson (S)  X    

Ilko Corkovic (S)  X    

Margaretha Lööf Johanson (S)  X    

Christer Jonsson (C)  X    

Christel Alvarsson (C)  X    

Leif Larsson (C)  X    

Roland Åkesson (C)  X    

Karin Helmersson (C)  X    

Ingegerd Petersson (C)  X    

Bengt Thörnblad (C)  X    

Ulrika Lindh (C)  X    

Johanna Wyckman  (L)  X    

Göran Nilsson (L)     X 
Sebastian Hallén (L)     X 
Malin Sjölander (M)    X  

Åke Bergh (M)    X  

Marie Nicholson (M)    X  

Lennart Hellström (M)    X  

Suzanne Gustafson (M)    X  

Pär-Gustav Johansson (M)    X  

Kaj Holst (M)    X  

Jonas Lövgren (M)    X  

Monica Ljungdahl (M)    X  

Henrik Yngvesson (M)    X  

Jimmy Loord (KD)    X  

Gudrun Brunegård (KD) Åke Nilsson   X  

Maud Ärlebrant (KD)    X  

Anders Andersson (KD)    X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)    X  

Arne Sjöberg (KD) Margreth Johansson   X  

Nina Åkesson Nylander (KD) Madeleine Rosenqvist   X  

Linda Fleetwood (V)  X    

Leif Svensson (V)  X    

Lena Granath (V)  X    

Jonny Andersson (V)  X    

Martin Kirchberg (SD)   X   

Bo Karlsson (SD)   X   

Michael Erlandsson (SD)   X   

Leif Gustavsson (SD) Sune Olsson  X   

Leif Axelsson (SD)   X   

Claus Zaar (SD)   X   

Tomas Trossing (SD)   X   

Anne Oskarsson (SD)   X   

Petra Gustafsson (SD)   X   

Thoralf Alfsson (-)   X   

SUMMA: 38 10 17 2 
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Regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022  

Protokollsbilaga 4 
 
 

§ 132 Regional transportplan för Kalmar län 2022-2033 - omröstningslista 
 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Angelica Katsanidou (S)  X    

Anders Henriksson (S)  X    

Saad Benatallah (S)  X    

Lena Segerberg (S)  X    

Katrin Stagnell (S)  X    

Jonny Bengtsson (S)  X    

Mattias Wärnsberg (S)  X    

Peter Högberg (S)  X    

Peter Wretlund (S)  X    

Lejla Radovic (S)  X    

Jonas Erlandsson (S)  X    

Yvonne Hagberg (S)  X    

Henrik Nilsson Bokor (S)  X    

Martina Hessel (S)  X    

Erik Fors (S)  X    

Zeljka Krajinovic (S)  X    

Malin Anell (S)  X    

Jonas Hellberg (S)  X    

Pia Edin (S)  X    

Olle Hjertqvist (S)  X    

Marie Fransson (S)  X    

Mattias Adolfson (S)  X    

Gunilla Johansson (S)  X    

Ilko Corkovic (S)  X    

Margaretha Lööf Johanson (S)  X    

Christer Jonsson (C)  X    

Christel Alvarsson (C)  X    

Leif Larsson (C)  X    

Roland Åkesson (C)  X    

Karin Helmersson (C)  X    

Ingegerd Petersson (C)  X    

Bengt Thörnblad (C)  X    

Ulrika Lindh (C)  X    

Johanna Wyckman (L)   X   

Göran Nilsson (L)     X 
Sebastian Hallén (L)     X 
Malin Sjölander (M)   X   

Åke Bergh (M)   X   

Marie Nicholson (M)   X   

Lennart Hellström (M)   X   

Suzanne Gustafson (M)   X   

Pär-Gustav Johansson (M)   X   

Kaj Holst (M)   X   

Jonas Lövgren (M)   X   

Monica Ljungdahl (M)   X   

Henrik Yngvesson (M)   X   

Jimmy Loord (KD)   X   

Gudrun Brunegård (KD) Åke Nilsson  X   

Maud Ärlebrant (KD)   X   

Anders Andersson (KD)   X   

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)   X   

Arne Sjöberg (KD) Margreth Johansson  X   

Nina Åkesson Nylander (KD) Madeleine Rosenqvist  X   

Linda Fleetwood (V)  X    

Leif Svensson (V)  X    

Lena Granath (V)  X    

Jonny Andersson (V)  X    

Martin Kirchberg (SD)   X   

Bo Karlsson (SD)   X   

Michael Erlandsson (SD)   X   

Leif Gustavsson (SD) Sune Olsson  X   

Leif Axelsson (SD)   X   

Claus Zaar (SD)   X   

Tomas Trossing (SD)   X   

Anne Oskarsson (SD)   X   

Petra Gustafsson (SD)   X   

Thoralf Alfsson (-)   X   

SUMMA: 37 28 0 2 
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 Regionfullmäktiges sammanträde den 29 september 2022  

Protokollsbilaga 5 
 
 

§ 136 Svar på motion om en energikommission - omröstningslista 
 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Angelica Katsanidou (S)  X    

Anders Henriksson (S)  X    

Saad Benatallah (S)  X    

Lena Segerberg (S)  X    

Katrin Stagnell (S)  X    

Jonny Bengtsson (S)  X    

Mattias Wärnsberg (S)  X    

Peter Högberg (S)  X    

Peter Wretlund (S)  X    

Lejla Radovic (S)  X    

Jonas Erlandsson (S)  X    

Yvonne Hagberg (S)  X    

Henrik Nilsson Bokor (S)  X    

Martina Hessel (S)  X    

Erik Fors (S)  X    

Zeljka Krajinovic (S)  X    

Malin Anell (S)  X    

Jonas Hellberg (S)  X    

Pia Edin (S)  X    

Olle Hjertqvist (S)  X    

Marie Fransson (S)  X    

Mattias Adolfson (S)  X    

Gunilla Johansson (S)  X    

Ilko Corkovic (S)  X    

Margaretha Lööf Johanson (S)  X    

Christer Jonsson (C)  X    

Christel Alvarsson (C)  X    

Leif Larsson (C)  X    

Roland Åkesson (C)  X    

Karin Helmersson (C)  X    

Ingegerd Petersson (C)  X    

Bengt Thörnblad (C)  X    

Ulrika Lindh (C)  X    

Johanna Wyckman (L)   X   

Göran Nilsson (L)     X 
Sebastian Hallén (L)     X 
Malin Sjölander (M)   X   

Åke Bergh (M)   X   

Marie Nicholson (M)   X   

Lennart Hellström (M)   X   

Suzanne Gustafson (M)   X   

Pär-Gustav Johansson (M)   X   

Kaj Holst (M)   X   

Jonas Lövgren (M)   X   

Monica Ljungdahl (M)   X   

Henrik Yngvesson (M)   X   

Jimmy Loord (KD)   X   

Gudrun Brunegård (KD) Åke Nilsson  X   

Maud Ärlebrant (KD)   X   

Anders Andersson (KD)   X   

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)   X   

Arne Sjöberg (KD) Margreth Johansson  X   

Nina Åkesson Nylander (KD) Madeleine Rosenqvist  X   

Linda Fleetwood (V)  X    

Leif Svensson (V)  X    

Lena Granath (V)  X    

Jonny Andersson (V)  X    

Martin Kirchberg (SD)   X   

Bo Karlsson (SD)   X   

Michael Erlandsson (SD)   X   

Leif Gustavsson (SD) Sune Olsson  X   

Leif Axelsson (SD)   X   

Claus Zaar (SD)   X   

Tomas Trossing (SD)   X   

Anne Oskarsson (SD)   X   

Petra Gustafsson (SD)   X   

Thoralf Alfsson (-)   X   

SUMMA: 37 28 0 2 
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