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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 32
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 33
Val av justerare
Beslut
Regionstyrelsen utser Lennart Hellström (M) att tillsammans med
ordförande justera mötets protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 34
Lägesrapport covid-19
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Antalet bekräftade fall har ökat successivt varje vecka från vecka 7. Den
största ökningen från vecka 9 till 10 har skett i Högsby kommun. Aktiviteten
i Mönsterås, Västerviks och Oskarshamns kommun har minskat något men
smittspridning pågår fortfarande.
Den brittiska varianten dominerar nu i länet och det finns en koppling mellan
denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning
vid utbrott på arbetsplatser och i andra verksamheter.
Vid vecka 9 hade 12,3 procent av länets befolkning vaccinerats mot covid19. Flest vaccinerade är inom åldersgruppen 80 år och äldre, inräknat de som
fått sin första dos eller har en bokad tid är vaccinationstäckningen inom
åldersgruppen över 90 procent i länet. Det vaccin som främst används nu är
Pfizers, som används vid drygt hälften av vaccinationerna.
På grund av uteblivna vaccinleveranser har dock planen för de fortsatta
vaccinationerna fått skjutas fram. Till detta kommer att vaccinationerna med
Astra Zenecas vaccin sedan i tisdags har pausats av försiktighetsskäl. Planen
är nu att vaccinationen av allmänheten ska kunna inledas vecka 19, vilket
dock är beroende på hur mycket vaccin som kommer till länet under våren.
För att skapa ett effektivt och snabbt flöde kommer tre vaccinationscentraler
sättas upp i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, vid sidan av
hälsocentralerna som fortsätter att vaccinera.
Föredragande

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
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Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 35
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning av invånares
uppfattningar om hälso- och sjukvården, som genomförs av Sveriges
Kommuner och Regioner. Resultat av undersökningen 2020 redovisas.
Generellt ökar förtroendet för hälso- och sjukvården, sjukhusen och
hälsocentralerna i Kalmar län brett. När det gäller förtroendet för vården i sin
helhet bäst resultat i landet, 80 procent jämfört med 69 procent 2019. Även
när det gäller rimliga väntetider får Region Kalmar län högst resultat i
landet, både för hälsocentralerna (86 procent) och sjukhusen (74 procent).
När det gäller tillgången till vård får Region Kalmar län näst bäst resultat i
landet, 93 procent anser att de har den hälso- och sjukvård de behöver.
Både förtroendet för sjukhus och hälsocentralerna har ökat betydligt. 83
procent har förtroende för sjukhusen (jämfört med 75 procent 2019) och 75
procent för hälsocentralerna (jämfört med 67 procent 2019).
78 procent har förtroende för regionens hantering av coronapandemin, vilket
är det fjärde högsta resultatet i landet.
När det gäller 1177 Vårdguiden märks ett klart förbättrat förtroende, men
resultatet är fortfarande något under rikssnittet. Överlag är invånarna i
Kalmar län något mer tveksamma till att använda digitala verktyg för sin
vård än snittet för riket.
Nationell Patientenkät akutmottagningar 2020

Nationell Patientenkät är återkommande nationella undersökningar av
patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Undersökningarna
samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Resultat för enkäten
avseende akutmottagningar för 2020 redovisas.
Akutmottagningarna i Kalmar län får bland de bästa resultaten i landet på
flera områden. När det gäller helhetsintrycket så rankar patienterna regionens
akutmottagningar på andra plats i landet.
I samtliga sju dimensioner ligger Region Kalmar län över genomsnittet i
landet. När det gäller enskilda dimensioner har regionen bäst resultat i landet
när det gäller information och kunskap.
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2021-03-17

Region Kalmar län

Tillgänglighet

Tillgängligheten till vård påverkas av pandemin, men trots det har Region
Kalmar län ett av de bättre resultaten i landet. 66 procent av patienterna fick
i januari en tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar,
jämfört med 54 procent för landet. Motsvarande resultat för första besök var
82 procent, jämfört med 69 procent för landet.
På både Västerviks och Oskarshamns sjukhus var över 80 procent av
patienterna på akutmottagningarna färdigbehandlade inom fyra timmar i
februari, och på akutmottagningen i Kalmar strax över 65 procent.
I primärvården fick 83 procent av patienterna i januari träffa medicinsk
personal inom tre dagar. I barn- och ungdomshälsan fick 93 procent en tid
inom tre dagar i februari.
73 procent av patienterna tid på barn- och ungdomspsykiatrin fick tid till ett
första besök inom 30 dagar i januari, jämfört med 42 procent för landet.
Tillgängligheten till behandling och fördjupad utredning var däremot sämre,
38 procent fick till behandling inom 30 dagar och 78 procent till fördjupad
utredning. Utvecklingsarbete pågår för att förbättra detta.
Pandemin har även inneburit att antalet digitala vårdmöten ökat kraftigt. I
februari genomfördes 1427 digitala vårdmöten, vilket är det högsta antalet en
enskild månad i Region Kalmar län. Även antalet inloggningar i e-tjänsterna
på 1177.se har ökat som en följd av pandemin. I februari genomfördes 272
000 inloggningar, mot 131 000 samma period förra året. Även antalet ansluta
på 1177.se har ökat, idag är 189 603 länsinvånare anslutna.
Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var 18,14 minuter i
februari. 20 procent av samtalen besvarades inom målet nio minuter.
Nationella patientenkäter där inte alla regioner deltagit

Resultat presenteras i ytterligare tre patientenkäter där inte samtliga regioner
deltagit. I en mellanårsmätning i primärvården med sju deltagande regioner
är patienternas omdöme högst för Region Kalmar län. När det gäller
habilitering med elva deltagande regioner är Region Kalmar län något lägre
än snittet. Slutligen inom rehabilitering med fyra deltagande regioner är
patienternas omdöme om Region Kalmar län över snittet.
Föredragande

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
Sofia Hartz, planeringsdirektör.
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Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 36
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information om Hälsobokslut 2020 redovisas.
Sjukfrånvaron i regionen ökar för första gången sedan 2017, och var under
2020 6,1 procent jämfört med 5,2 procent 2019. En förklaring till detta är
uppmaningen att stanna hemma från jobb vid symtom på covid-19. Även
frisktalet har minskat på grund av pandemin. 52,6 procent av medarbetare
hade en sjukfrånvaro på högst fem dagar under 2020, jämfört med 63,9
procent under 2019. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland de sjukskrivna.
61 procent av personalen utnyttjade regionens friskvårdsbidrag under 2020,
jämfört med 53,2 procent för 2019. 770 medarbetare utnyttjade förmånen att
hyra en cykel under 2020.
Föredragande

Helen Persson, HR-direktör
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdsdirektör
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Regionstyrelsen

§ 37
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information om årsredovisning för 2020 redovisas.
Region Kalmar läns resultat för 2020 visar är ett överskott på 359 miljoner
kronor, vilket är 157 miljoner kronor bättre än budget.
Förvaltningarnas budgetutfall är totalt -519 miljoner kronor. Störst
underskott har hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med -299 miljoner kronor,
Kalmar länstrafik, med -122 miljoner kronor och regionservice, med -110
miljoner kronor. Gemensamma poster för pensioner samt skatteintäkter och
finansnetto ger ett budgetöverskott på 676 miljoner kronor. Coronapandemin
har haft en betydande påverkan på resultaten, både genom merkostnader på
förvaltningarna och kompensation genom statsbidrag.
Under året har granskningar gjorts enligt regionstyrelsens internkontrollplan.
Resultatet redovisas i bilaga till årsredovisningen.
Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 38
Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Digitala omställningsstöd inom kulturen

Kulturlivet i länet har påverkats hårt av pandemin från och med mars 2020.
Region Kalmar län utlyste våren 2020 stöd för omställning och stöd, stödet
kompletterades med extra digitalt omställningsstöd till regionala
kulturverksamheter i december 2020.
Uppföljning av beviljade stöd till kulturverksamheter i länet redovisas.
Några slutsatser är bland annat att en ny scen skapats, tillgängligheten till det
regionala kulturutbudet ökat, de digitala verktygen kan långsiktigt fungera
som ett komplement och den digitala kompetensen ökat.
Aktuellt från Kalmar länstrafik

Omstart av kollektivtrafiken och en ökning av resandet efter pandemin är ett
av Kalmar länstrafiks fokusområden under 2021. Länstrafiken arbetar med
olika scenarier för hur resandet kan utvecklas. Inför omstarten är det bland
annat viktigt att arbeta för trygghet i och förtroende för kollektivtrafiken
samt anpassning till nya resmönster.
Föredragande

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
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Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 39

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsen noterar uppdraglistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 11 februari 2021) redovisas uppdrag
från regionplanerna 2019–2021, 2020–2022 och 2021–2023.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:


Utredningsuppdrag 20/06 Redovisa ett förslag till modell för
hälsovårdsprogram för äldre. Ärendenummer RS2019/1122.
Uppdraget är flyttat från den 17 mars 2021 till den 14 december
2021.



Utredningsuppdrag 21/04 Utreda möjligheten att etablera ett
inkubatorssystem i länet.
Uppdraget är flyttat från den 8 september 2021 till den 26 oktober
2021.



Utredningsuppdrag 21/12 Redovisa en plan för hur Kliniskt
träningscentrum (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar läns
kompetenscentrum.
Uppdraget flyttas från den 12 maj 2021 till den 8 september 2021.

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 32 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen noterar uppdraglistan till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 32 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021.
3. Uppdraglista daterad den 11 februari 2021.
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2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 40

Ärendenummer RS 2019/1123

Utredningsuppdrag 20/07 - Redovisa en uppdaterad
strategi för "Varje dag lite bättre - kraften hos många"
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 20/07 –
Redovisa en uppdaterad strategi för Varje dag lite bättre – kraften hos
många.
Regionstyrelsen antar den uppdaterade strategin Varje dag lite bättre –
kraften hos många.
Bakgrund
Regionstyrelsen har i Regionplanen 2020–2022 givit uppdraget att uppdatera
regionens övergripande kvalitets- och utvecklingsstrategi Varje dag lite
bättre – kraften hos många! Syftet med strategin är att skapa samsyn och ge
stöd och ledning för en kvalitetskultur som genomsyrar hela Region Kalmar
län med ständiga förbättringar genom systematiskt förbättringsarbete,
forskning och innovation. Målet är en lärande organisation som i allt
fokuserar på ökat värde för dem vi är till för.
Långsiktighet och igenkänning från den tidigare framgångsrika strategin har
bevarats. Genom uppdateringen riktar sig strategin nu till samtliga
verksamheter och genom att arbeta med de områden som strategin lyfter
kommer Region Kalmar län även att skapa en bättre regional utveckling.
Revideringen innebär att arbetet med förbättringar inom organisationen nu
kompletteras genom samskapande tillsammans med invånare och externa
samarbetspartners. Strategins tidigare fokus på ständiga förbättringar, för att
varje dag bli lite bättre, kvarstår och har kompletterats med innovation och
forskning för att fånga större omställningar och bygga förmåga att skapa helt
nytt.
Strategin omfattar nu sex områden som ger stöd och ledning för Region
Kalmar läns arbete med förbättringar, forskning och innovation.
1. Fokusera på att öka värdet för de vi är till för.
2. Bedriv förbättringsarbete med systematik.
3. Stöd forskning och innovation.
4. Visa resultat öppet.
5. Utgå från bästa tillgängliga kunskap.
6. Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter i nya lösningar.
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Region Kalmar län
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Arbetet med ständiga förbättringar ska ske i linje med Region Kalmar läns
värdegrund, fokusområden och visionen Tillsammans för ett friskare,
tryggare och rikare liv.
Region Kalmar län finns till för flera olika målgrupper, till exempel
invånare, patienter, interna och externa samarbetsparter samt regionens
medarbetare som arbetar i processerna. Strategin pekar på att sätta sig in i
behoven för att förstå och designa processer som skapar värde. Genom att
sprida kunskap brett inom redan inarbetade verktyg i systematiskt
förbättringsarbete och komplettera med verktyg i exempelvis tjänstedesign
skapar regionen nya möjligheter och utökar verktygslådan.
Med allas engagemang, från medarbetare till ledning och politik, är vi en
lärande organisation som genom kvalitet och utveckling är redo att möta
framtida utmaningar. Strategin lyfter alla medarbetares och chefers
delaktighet i arbetet att tillsammans ständigt utveckla verksamheten för att
nå vår vision. Denna delaktighet kräver också en kompetens att arbeta med
förbättringar och utveckling. I tillhörande handlingsplan beskrivs nya sätt att
skapa sådan kompetens i hela organisationen.
Andra nya delar i strategin är att den pekar på vikten av samarbeten utanför
vår organisation då många processer startar och slutar där samt att det finns
en stor innovationskraft i samarbeten över gränser. Genom att göra insatser
tidigt i invånarens process kan regionen förebygga och öka kvaliteten. Detta
kan också minska behov av insatser senare i processen. Den lyfter även
vikten av omvärldsbevakning då de flesta innovativa idéer inte är helt nya
utan hämtas från andra.
Genom strategin skapar Region Kalmar län en kultur av ständiga
förbättringar genom systematiskt förbättringsarbete, forskning, och
innovation. Tillsammans med invånare, kommuner och andra externa
samarbetsparter ökas värdet för de som regionen är till för och utvecklar våra
verksamheters kvalitet vilket i sin tur även leder till en förbättrad regional
utveckling.
Chefer och medarbetare förbättrar ständigt, både genom små förändringar
varje dag, forskning, innovation och i arbetet med större omställningar. Vi
har två uppdrag – att sköta dagens arbete och att arbeta med förbättringar
inför morgondagen.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 33 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 20/07 –
Redovisa en uppdaterad strategi för Varje dag lite bättre – kraften hos
många.
Regionstyrelsen antar den uppdaterade strategin Varje dag lite bättre –
kraften hos många.”
Överläggningar

Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Comfact Signature Referensnummer:
1064789
12

Datum

Region Kalmar län

2021-03-17

Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Mattias
Adolfsons (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 33 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2021.
3. Region Kalmar läns övergripande utvecklingsstrategi Varje dag lite
bättre – kraften hos många.
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§ 41

Ärendenummer RS 2021/108

Yttrande över Socialstyrelsens rapport om
förutsättningar för att reprocessa och återanvända
medicintekniska engångsprodukter i Sverige
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över rapporten
Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska
engångsprodukter i Sverige.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fött möjlighet att yttra sig över rapporten
Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska
engångsprodukter i Sverige.
Reprocessing av medicintekniska engångsprodukter definieras i artikel 2.39 i
MDR som de åtgärder som vidtas för att en begagnad produkt ska vara säker
att återanvända, till exempel rengöring, desinfektion, sterilisering och
relaterade åtgärder samt provning och återställande av den begagnade
produktens tekniska och funktionella säkerhet. I regeringsuppdraget
(S2019/05187/FS) om förutsättningar för att reprocessa och återanvända
medicintekniska engångsprodukter i Sverige anges att Socialstyrelsen, i
samråd med IVO och Läkemedelsverket, ska utreda om det – ur ett
patientsäkerhetsperspektiv – finns förutsättningar för att tillåta att
medicintekniska engångsprodukter reprocessas och återanvänds i Sverige.
Socialstyrelsen bedömer i sin rapport att det finns förutsättningar för att på
ett patientsäkert sätt reprocessa och återanvända medicintekniska
engångsprodukter i Sverige. Rapporten visar att reprocessing och
återanvändning av medicintekniska engångsprodukter som sker enligt ett
validerat protokoll, enligt gällande rätt på området, kan anses patientsäkert.
Yttrande

Medicintekniska engångsmaterial är tillverkade i avsikt att användas för en
patient vid ett och samma tillfälle. Att då medvetet välja att recirkulera och
återanvända engångsmaterial är inte förenligt med vare sig etik eller
patientsäkerhet. Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det inte heller rimligt, då
man enbart ser till inköpspris och inte vad den totala kostnaden är för att
upprätthålla protokoll och godkänna kvalitet av engångsmaterial i en
steriliseringsprocess med allt vad det innebär. Att använda engångsmaterial
utöver vad de är avsedda för ökar även risk för kvalitetsbrister i en större
kontext. Exempelvis kan förekomst av rost förstöra övrig utrusning som
hanteras i samma steriliseringsprocess.
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I de fall där vården bedömer att man har behov av produkter som ska kunna
återanvändas, ska man också efterfråga sådana produkter och tydliggöra de
behov man vill att produkterna ska möta. Det sätt som vården anskaffar
produkter är offentlig upphandling. Upphandling syftar till att använda
marknaden för att få bästa möjliga lösning till det mest ekonomiskt
fördelaktiga priset. Det är orimligt att upphandla engångsprodukter om man
avser att använda dem flera gånger.
Att använda engångsmaterial flera gånger är inte hållbart utifrån Agenda
2030. Patientsäkerhet, antibiotikaresistens och etik ligger helt i linje med mål
3 Hälsa och välbefinnande. Att säkerställa mål 12 hållbar produktion och
konsumtion innebär bland annat att vi strävar efter en cirkulär ekonomi där
leverantörerna förser marknaden med kvalitetssäkrade och långlivade
produkter (som tillslut kan återvinnas och bli till nya).
Hållbarhetsargumenten för att recirkulera är stora, men för att bibehålla
kvalitet så ska förbrukningsmaterial från början vara avsedda för detta, alltså
flergångs.
Argumenten för att använda engångsmaterial i händelse av kris lyfts i
Socialstyrelsens rapport. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg ska i en
krissituation sträva efter att alltid erbjuda patienter och omsorgstagare så
effektiv och patientsäker vård och omsorg som det är möjligt, givet
situationen. Återanvändning av engångsprodukter kan utgöra en ökad risk
både för infektion, smittspridning och/eller skada. Ambitionen i
krisplaneringen måste vara att man inte ska återanvända engångsprodukter.
En robusthet skapas genom att snarare säkerställa att flergångsmaterial finns
i den utsträckning som de behövs. Om det ändå i en krissituation bedöms
nödvändigt att av någon anledning reprocessa engångsmaterial, måste nytta
alltid vägas mot risk, samt tydligt dokumenterats. Det får aldrig bli en del av
oreflekterad praxis vid en krishantering.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 34 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över rapporten
Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska
engångsprodukter i Sverige.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 34 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2021.
3. Remiss Förutsättningar för att reprocessa och återanvända
medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS).
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§ 42

Ärendenummer RS 2021/116

Plan för klimatkompensation 2021
Beslut
Regionstyrelsen godkänner Plan för klimatkompensation 2021.
Bakgrund
Klimatkompensation syftar till att minska verksamhetens koldioxidutsläpp
genom att stödja åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till minskade
utsläpp. Klimatkompensation följer en modell framtagen inom ramen för
Fossilbränslefri region 2030, se bilaga 1. Fossilbränslefri region 2030 har
som delmål att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år 2020.
Plan för klimatkompensation 2021

För 2021 är budgeten för klimatkompensation 2,7 miljoner baserat på
kostnader för flygresor 2019 (6,7 miljoner).
Klimatkompensation föreslås fortsatt bidra till utsläppsminskningar inom
flyget genom inköp av biojetdrivmedel. För 2021 beräknas kostnaden för
detta ca 1,2 miljoner kronor baserat på flygresorna för 2019. Vidare förslås
ca 300 000 kr användas för att fortsätta utbyggnad av infrastruktur för
elbilar. Det är av stor vikt att Region Kalmar län fortsätter verka för en
fungerande laddinfrastruktur och knyta ihop länet. Egna medel krävs för att
kunna ansöka om Klimatklivet/Ladda bilen hos Naturvårdsverket, något som
planeras under våren 2021.
Resterande medel, dvs ca 1,2 miljon kronor, föreslås användas i enlighet
med uppdrag i Regionplan 2021-2023 Robust cirkulär materialförsörjning
inom vården. I händelse av brist på material eller leverans så är verksamheten
oerhört sårbar. Förbrukningsmaterial som går att sterilisera och cirkulera måste
framgent att prioriteras, istället för engångsmaterial, för att minska sårbarheten
kring leverans och tillgång på marknaden samt för att behålla en stabil
verksamhet. Exempel på områden som är viktiga är bland annat
operationsinstrument och textilier.
Indirekta koldioxidutsläpp från förbrukningsmaterial är en av de största
utsläppskällorna som Region Kalmar län har, visar det årliga klimatbokslutet.
Ofta utgörs dessa förbrukningsmaterial av fossilbaserad plast, och önskvärt är
att övergå till flergångs och mer hållbara material med lång livslängd som
exempelvis stål. Flergångs bidrar till mindre resursförbrukning och avfall samt
lägre klimatpåverkan. Därför lämpar sig klimatkompensation för denna
långsiktiga och viktiga åtgärd, ur såväl säkerhet- som hållbarhetsperspektiv.
---

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 35 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
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”Regionstyrelsen godkänner Plan för klimatkompensation 2021.”
Överläggningar
Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Johanna
Wyckmans (L) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 35 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2021.
3. Klimatkompensationsmodell.
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§ 43

Ärendenummer RS 2021/9

Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna angående
väntetider och informationskampanj
Beslut
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen angående väntetider och
informationskampanj med redovisat yttrande.
Bakgrund
I en skrivelse föreslår Martin Kirchberg (SD) att väntetider inom vården ska
synliggöras på webbplatsen 1177.se för Kalmar län samt att regionen ska
göra en kampanj om faran med att inte söka vård vid tillstånd som kan vara
allvarliga.
Yttrande

Väntetider i vården är en komplex fråga. Idag hanteras den nationella
informationen angående väntetider av Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och publiceras på webbplatsen www.vantetider.se.
Regionens samlade vårdinformation finns på webbplatsen www.1177.se,
som är en nationell angelägenhet där samtliga regioner finns representerade
utifrån länsindelning.
Om en särskild regional väntetidsportal skulle byggas skulle den höra
hemma på 1177.se och således också behöva samordnas nationellt. Frågan är
inte aktuell just nu men tidigare har Region Stockholms län föreslagit att
publicera väntetider till akutmottagningar. Där blev till slut beslutet nej,
beroende på att akutmottagningar alltid jobbar utifrån prioritering och att
visade väntetider därför inte alltid är relevanta ur ett patientperspektiv.
Samma kontext kan appliceras även på övriga väntetider. Inom sjukvården
görs bedömningar och patienterna prioriteras, vilket innebär att väntetiderna
inte alltid ger en rättvisande bild om var jag som invånare får vård snabbast,
vilket delvis är syftet med skrivelsen.
Den som söker på efter väntetider på regionkalmar.se samt 1177.se hittar
hänvisningar till vantetider.se. Skulle en regional väntetidsportal byggas,
skulle den i stort sett innehålla samma information som redan finns.
Mervärdet för invånarna är i och med det begränsat och det skulle medföra
både kostnader och mer administration för regionen att upprätta portalen och
sedan löpande hålla den aktuell och kvalitetssäkrad.
När det gäller förslaget att Region Kalmar län skyndsamt går ut med en
kampanj riktad till alla invånare i länet, med information om faran med att
inte söka sjukvård vid tillstånd som kan vara allvarliga, kan det konstateras
att det har varit ett av de budskap som burits fram i olika kanaler under hela
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pandemin. Informationen har gått ut på bland annat kallelser och 1177.se,
framgått av hushållsutskick med information om hur vård ska sökas i
pandemitider samt via budskap i sociala medier och på pressträffar.
Budskapet om vikten av att söka vård kommer fortsatt att vara med oss under
2021, men det största fokuset när det gäller kommunikationsinsatser och
personliga utskick kommer att ligga på vaccinationsinformation.
---

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 36 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen besvarar skrivelsen angående väntetider och
informationskampanj med redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande
tillägg till arbetsutskottets förslag:
”att information om var man kan hitta information om väntetider ska
göras väl synlig direkt när man kommer in på 1177.se, med länk till
www.vantetider.se.
att information om faran med att inte söka sjukvård vid tillstånd som
kan vara allvarliga, liksom uppmaning till de patienter som har
bokade tider att inte avboka dessa, samordnas med de utskick som
görs i samband med vaccinationerna mot covid-19.”
2. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag samt avslå Martin Kirchbergs (SD)
tilläggsförslag.
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt Yvonne Hagbergs
(S) förslag att bifalla arbetsutskottets förslag. Han finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin
Kirchbergs (SD) tilläggsförslag. Han finner att det avslås.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för att avslå tilläggsförslaget röstar ja.

-

Ledamot som röstar för att bifalla tilläggsförslaget röster nej.

Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår
Avstår

Jonas Hellberg (S)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja
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Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Avstår

Jimmy Loord (KD)

Avstår

Anders Andersson (KD)

Avstår

Martin Kirchberg (SD)

Nej

Bo Karlsson (SD)

Nej

Linda Fleetwood (V)

Ja

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

9

2

4

Regionstyrelsen avslår Martin Kirchbergs (SD) tilläggsförslag med resultatet
9 ja, 2 nej och 4 som avstår.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 36 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021.
3. Skrivelse från Sverigedemokraterna daterad den 10 februari 2021.
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§ 44

Ärendenummer RS 2019/363

Justerad tidplan för införande av riktade hälsosamtal
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att planerad uppstart för primärvårdens vårdenheter
att erbjuda samtliga listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 40, 50
och 60 år flyttas fram från planerad start den 1 september 2021 till den 1
januari 2022.
Bakgrund
Med anledning av COVID-19 utveckling och dess påverkan i Region Kalmar
län har hela sjukvården blivit hårt belastad. Det är av största vikt att skapa ett
så tryggt omhändertagande av våra invånare som möjligt i denna situation,
vilket berör både vårdsökande och medarbetare. Prioriteringar behöver göras
för att lägga fokus på rätt insatser. Primärvården har under 2021 ett uppdrag
att vaccinera invånarna mot covid-19 vilket kommer kräva ett stort arbete.
Uppstarten av hälsosamtal har skjutits upp två gånger på grund av pandemin.
Syftet med att genomföra riktade hälsosamtal är att påverka riskfaktorer och
förebygga insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdom hos befolkningen.
Den enskilde ska dels få en bättre bild av sin hälsa och livsstil, dels ska
sjukvården kunna identifiera riskpatienter. Hälsosamtal utförs i primärvården
som en satsning för att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen.
Samtalet genomförs av personal som genomgått särskild utbildning.
Av förfrågningsunderlaget för hälsoval 2021 följer att starten av hälsosamtal
ska ske den 1 september 2021. Hälsosamtal är ett viktigt område men i
nuvarande situation bedöms det av största vikt att fokus inom primärvården
läggs på de så viktiga vaccinationerna. Uppstarten behöver därför flyttas
fram ytterligare.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 37 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen beslutar att planerad uppstart för primärvårdens
vårdenheter att erbjuda samtliga listade invånare ett hälsosamtal det år de
fyller 40, 50 och 60 år flyttas fram från planerad start den 1 september 2021
till den 1 januari 2022.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 37 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021.
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§ 45

Ärendenummer RS 2020/946

Genomförandebeslut - Anpassning av
rehabiliteringsbassäng Västerviks sjukhus, hus 16
Beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra ombyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionfastigheter fick hösten 2018 i uppdrag att utreda möjligheten
att samlokalisera rehab- och habiliteringsbad i befintlig bassäng vid
Västerviks sjukhus. I dagsläget har bassängen i hus 16 en relativt låg
utnyttjandegrad samtidigt som befintlig bassäng på Skeppargården,
som nyttjas av habiliteringens patienter, är i eftersatt skick.
I november 2020 gav regionfullmäktige regiondirektören i uppdrag att
fortsätta processen och genomföra program och projektering enligt
framtagen förstudie.
I linje med landstingsstyrelsens beslut (Dnr 160298) flyttas
bassängverksamheten till Västerviks sjukhus och därmed avvecklas
bassängen på Skeppargården. Förslaget innebär ombyggnad av
befintlig bassäng, invändig ombyggnad i form av mindre
planlösningsändringar för anpassning för tillkommande verksamhet
samt en utvändig tillbyggnad helt förlagd under mark.
Mål och syfte



skapa lokaler som stödjer personcentrerad vård och främjar god
arbetsmiljö.



skapa moderna lokaler som kan erbjuda alla patientgrupper adekvat
behandling vid behov, i lokaler och miljöer som är
tillgänglighetsanpassade för alla oavsett funktionsvariation.



öka användningsgraden av bassängen vid Västerviks sjukhus.

Ekonomi

I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 30,4 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,8 Mkr.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 1,5 Mkr/år. Energikostnader beräknas
minska med 100 tkr medan övriga driftskostnader för ny teknik beräknas öka
med 130 tkr/år.

Comfact Signature Referensnummer:
1064789
23

Datum

2021-03-17

Region Kalmar län

Bedömning enligt barnet bästa

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid
framtagandet av förslag för ombyggnation av rehabiliteringsbassäng vid
Västerviks sjukhus har barnrättsperspektivet funnits med i hela processen.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 38 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra ombyggnad enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 38 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021.
3. Underlag för genomförandebeslut daterad 3 februari 2021.
4. A-handlingar hus 16 Västerviks sjukhus.
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§ 46

Ärendenummer RS 2021/102

Årsredovisning med bokslut för 2020
Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner:


framlagt bokslut för Region Kalmar län år 2020 innebärande ökning
av eget kapital med 358 817 080 kronor samt ett överskott i
förhållande till budget med 157 307 012 kronor.



avsättning till resultatutjämningsreserv med 187 300 000 kronor av
årets resultat.



reglering av negativa balanskravsresultat 2018 och 2019 med totalt
103 037 239 kronor inom ramen för 2020 års balanskravsresultat.



regionbidrag till Folktandvården med 19 016 730 kronor med
hänvisning till intäktsbortfall under coronapandemin samt
resultatöverföring till eget kapital för Folktandvården 2020 med 0
kronor.



rapport om genomförd intern kontroll 2020, samt gör bedömning att
den interna kontrollen är tillräcklig.



genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2020.



tilläggsbudgetering för riktade lönesatsningar inom hälso- och
sjukvården 2020 med totalt 17 515 000 kronor.



tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2020 med
63 510 000 kronor.



tilläggsbudgetering av laddstolpar för eldrivna bilar inom ramen för
klimatkompensation 2020 med 525 300 kronor.



utfördelning av riktade statsbidrag under 2020 med totalt 29 500 000
kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma Region Kalmar läns
årsredovisning för 2020.
3.

Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
regionfullmäktige.

Bakgrund
Bokslutet för 2020 redovisas i Årsredovisning 2020. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fyra
strategiska perspektiven Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare samt
Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av Region Kalmar läns
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strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Finansiella rapporter,
Redovisningsprinciper, Hållbarhetsredovisning, Region Kalmar läns
upphandlingar, Forskning och utveckling, Revisionsberättelse och Ordlista.
Region Kalmar läns resultat

Resultatet för 2020 visar ett överskott, d.v.s. intäkterna överstiger
kostnaderna, med 359 Mkr, vilket är 157 Mkr bättre än budget.
Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på – 519 Mkr. De största
underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 299 Mkr,
Kalmar länstrafik med 122 Mkr och Regionservice med 110 Mkr.
Gemensamma poster för pensioner med mera samt skatteintäkter och
finansnetto under Finansiering ger ett budgetöverskott på 676 Mkr. Den
pågående coronapandemin har haft en betydande inverkan på resultatet både
som merkostnader på förvaltningarna och statsbidragskompensation inom
Finansiering. Exklusive dessa poster uppvisar förvaltningarna ett underskott
på 234 Mkr och Finansiering ett överskott på 391 Mkr.
Vid avstämning mot balanskravet justeras resultatet med vinster vid
försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper
och årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår då till + 420 Mkr. Efter
avsättning till resultatutjämningsreserven med 187 Mkr blir årets
balanskravsresultat 233 Mkr. Inom ramen för detta resultat kan även
återställning av negativa balanskravsresultat från 2018 och 2019 göras med
totalt 103 Mkr.
Resultatöverföring Folktandvården

Det ekonomiska resultatet baserad på resultatutvärdering/resultatdialog för
Folktandvården redovisas under eget kapital i årsbokslutet. Vid ett negativt
resultat skall en åtgärdsplan upprättas för hur förvaltningen ska nå
ekonomisk balans.
Den pågående coronapandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet
och intäkter. Under en period våren 2020 prioriterades enbart akut tandvård,
i syfte att hushålla med skyddsutrustning för att trygga behovet av
skyddsutrustning för länets covid-vård. Detta innebar en resultatpåverkan
motsvarande 19 Mkr där Folktandvården erhåller kompensation från
huvudmannen i samband med bokslutet, så att resultatet för 2020 blir +-0.
Disponering av överskott sker genom framställan om ianspråktagande till
regionstyrelsen. Folktandvården skall i en sådan situation planera för att
använda ”eget kapital”, d.v.s. all användning ska budgeteras så att
konsekvenserna för resultat och likviditet säkras. Folktandvården får endast
använda ”eget kapital” för riktade insatser av engångskaraktär med ett tydligt
ändamål.
Folktandvårdens resultat har från och med 2011 bokförts som en egen post
under eget kapital. Resultatet för 2012, som ojusterat uppgick till 6 105 378
kr, är justerat för poster som avser rättelser avseende tidigare år.
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År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
År 2020

2 557 013 kr
18 243 kr
-4 423 208 kr
-470 211 kr
6 132 041 kr
6 247 899 kr
-5 019 146 kr
-3 756 730 kr
285 725 kr
0 kr

Ackumulerat resultat är 1 571 626 kr.
Rapportering intern kontroll 2020

Under året har granskningar skett enligt den internkontrollplan som
fastställts av regionstyrelsen. Internkontrollplan för år 2020 omfattar tre
gemensamma kontrollmoment samt minst två förvaltningsspecifika
kontrollmoment per förvaltning. Resultatet av granskningen framgår av
bilaga till denna skrivelse.
Avskrivningar och ränteersättningar

I samband med bokslutet har budget för avskrivningar och interna
ränteersättningar avseende inventarier justerats så att budgetbeloppen på
respektive kostnadsställe överensstämmer med faktiskt bokförda värden.
Primärvårdsförvaltningens verksamhet inom hälsovalet, Folktandvården,
Regionala utvecklingsförvaltningen, Kalmar länstrafik, IT-förvaltningen och
Regionservice ska finansiera ökade avskrivningar och internräntor inom av
regionfullmäktige fastställd budgetram och undantas därför från
tilläggsbudgetering. För att inte resultatet ska påverkas av förseningar i
byggprojekten görs även en tilläggsbudget för Regionservice avskrivningar
och internräntor för byggnader. Tilläggsbudgeteringen har avräknats mot
anslaget för kapitaltjänstkostnader under Finansiering.
Tilläggsbudget för riktade lönesatsningar inom hälso- och sjukvården

I Regionplanen beslutades om satsningar med 10 Mkr på svårbemannade
tjänster inom dygnetruntverksamhet samt särskilt yrkesskickliga
medarbetare. Dessutom har tagits ett särskilt politiskt beslut om 20 Mkr för
jämlika löner/lönekartläggning, vilka fördelades fr o m den 1 augusti. Totalt
har hälso- och sjukvården för dessa ändamål erhållit en tilläggsbudget med
17 515 000 kronor.
Tilläggsbudget för läkemedel

Hälso- och sjukvården har tillförts 63 510 000 kronor för täckande av
merkostnader i enlighet med beslutad introduktionsfinansiering inom ramen
för ordnat införande av läkemedel. Anslagen täcks genom ianspråktagande
av centralt anslag för läkemedel under finansiell resurs.
Tilläggsbudget för laddstolpar

För täckande av investeringsutgifter för installation av laddstolpar för
laddning av eldrivna bilar har Regionservice tillförts 525 300 kronor ur
anslaget för klimatkompensation.
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Utfördelning av riktade statsbidrag

För åtgärder med syfte att uppfylla villkoren för att få tilldelning ur olika
riktade statsbidrag samt för covid-19 har centralt redovisade medel
utfördelats enligt följande:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kvinnors hälsa

15 000 000 kronor

Hälsoval
Provtagning (PCR och
Serologi) covid-19
Psykisk hälsa
Totalt

14 000 000 kronor
500 000 kronor
29 500 000 kronor

Årsredovisning

Region Kalmar läns årsredovisning utformas av Regionstaben.
Årsredovisningen grundar sig på de bilagor som finns till denna skrivelse
samt verksamhetsberättelserna.
Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma årsredovisningen för
2020.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 39 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen godkänner:


framlagt bokslut för Region Kalmar län år 2020 innebärande ökning
av eget kapital med 358 817 080 kronor samt ett överskott i
förhållande till budget med 157 307 012 kronor.



avsättning till resultatutjämningsreserv med 187 300 000 kronor av
årets resultat.



reglering av negativa balanskravsresultat 2018 och 2019 med totalt
103 037 239 kronor inom ramen för 2020 års balanskravsresultat.



regionbidrag till Folktandvården med 19 016 730 kronor med
hänvisning till intäktsbortfall under coronapandemin samt
resultatöverföring till eget kapital för Folktandvården 2020 med 0
kronor.



rapport om genomförd intern kontroll 2020, samt gör bedömning att
den interna kontrollen är tillräcklig.



genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna
ränteersättningar år 2020.



tilläggsbudgetering för riktade lönesatsningar inom hälso- och
sjukvården 2020 med totalt 17 515 000 kronor.



tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2020 med
63 510 000 kronor.
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tilläggsbudgetering av laddstolpar för eldrivna bilar inom ramen för
klimatkompensation 2020 med 525 300 kronor.



utfördelning av riktade statsbidrag under 2020 med totalt 29 500 000
kronor.

2. Regiondirektören får i uppdrag att slutligen utforma Region Kalmar läns
årsredovisning för 2020.
3. Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
regionfullmäktige.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Redaktionell ändring

Det noteras att en redaktionell ändring görs i tabellen på sidan 60
årsredovisningen, där rubriken Utfall Tertial 2 ändras till Utfall 2020.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 39 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2021.
3. Årsredovisning 2020.
4. Folktandvården – resultatvärdering/dialog.
5. Intern kontroll 2020.
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§ 47

Ärendenummer RS 2021/140

Hälsobokslut för Region Kalmar län 2020
Beslut
Regionstyrelsen godkänner framlagt hälsobokslut för Region Kalmar län
2020.
Vidare beslutar regionstyrelsen följande:
”När det gäller sjukskrivningstalen så är det inte tillfredsställande att andelen
sjukskrivna bland kvinnor är betydligt högre i förhållande till män. Analys
med åtgärder togs fram före pandemin år 2019. Analysen med åtgärder ska
följas upp och uppdateras vid behov. Arbetet följs upp i personalutskottet.”
Regionstyrelsen överlämnar hälsobokslutet till regionfullmäktige för
kännedom.
Bakgrund
Ett hälsobokslut syftar till att visa på sambandet och vinsterna med en god
hälsa och en bra arbetsmiljö. Hälsobokslutet ska ta reda på och analysera
sjukfrånvaron inom Region Kalmar län. Som arbetsgivare är det viktigt att
ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik, som till stor del handlar
om att skapa balans mellan verksamheternas behov, resurser och de krav
som ställs på medarbetare.
Hälsobokslutet ger möjlighet till en bättre uppföljning av de områden inom
arbetsmiljön som behöver utvecklas. Detta arbete ska sedan kopplas samman
med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Hälsobokslutet ska ses som ett stöd och en hjälp i ett långsiktigt arbete med
att forma friska arbetsplatser och har som huvudtanke att ge förståelse för
sambandet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och friska arbetsplatser. I
hälsobokslutet har vissa parametrar inom arbetsmiljöområdet valts för att
bättre visa på viktiga nyckeltal. Dessa nyckeltal kan med fördel användas för
uppföljning på lokal nivå.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 40 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner framlagt hälsobokslut för Region Kalmar län
2020.
Regionstyrelsen överlämnar hälsobokslutet till regionfullmäktige för
kännedom.”
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Överläggningar
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande
tillägg till arbetsutskottets förslag:
”När det gäller sjukskrivningstalen så är det inte tillfredsställande att
Andelen sjukskrivna bland kvinnor är betydligt högre i förhållande
till män. Analys med åtgärder togs fram före pandemin år 2019.
Analysen med åtgärder ska följas upp och uppdateras vid behov.
Arbetet följs upp i personalutskottet.”
2. Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD) och Linda Fleetwood (V)
föreslår att regionstyrelsen ska göra följande tillägg till
arbetsutskottets förslag:
”att Region Kalmar län vidtar åtgärder samt gör en analys av varför
arbetet mot ojämställd sjukfrånvaro hittills inte har burit frukt.”
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag. Han finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller Mattias Adolfsons (S)
tilläggsförslag eller Malin Sjölanders (M), Jimmy Loords (KD) och Linda
Fleetwoods (V) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller
Mattias Adolfsons (S) tilläggsförslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (S) tilläggsförslag röstar
ja.

-

Ledamot som röstar för Malin Sjölanders (M), Jimmy Loords (KD)
och Linda Fleetwoods (V) tilläggsförslag röstar nej.

Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej
Nej

Jonas Hellberg (S)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej

Martin Kirchberg (SD)

Avstår

Ja
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Bo Karlsson (SD)

Ja

Linda Fleetwood (V)

Nej

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

10

5

Regionstyrelsen bifaller Mattias Adolfsons (S) tilläggsförslag med resultatet
10 ja och 5 nej.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 40 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021.
3. Hälsobokslut för Region Kalmar län 2020.
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§ 48

Ärendenummer RS 2021/207

Projektberättelse 2020
Beslut
Regionstyrelsen godkänner projektberättelse 2020 avseende
fastighetsinvesteringar.
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom.
Bakgrund
Projektberättelse 2020 innehåller föregående års verksamhet avseende
fastighetsinvesteringar och lämnas i samband med årsbokslut.
Inför 2019 påbörjades ett arbete med att utveckla en ny process och
organisation för beredning av investeringar i Region Kalmar län. Arbetet
resulterade i den Riktlinje för investeringar som nu är beslutad. Syftet med
riktlinjen är att definiera processen och fastställa det gemensamma
arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län. Investeringsprocessen
är en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på regionens
styrmodell för planering och uppföljning som beslutats av regionfullmäktige.
I riktlinjen definieras organisation och beslutsnivåer i investeringsprocessen
och uppföljning och rapportering har förstärkts jämfört med tidigare.
Projektberättelsen är en återkoppling av större investeringsprojekt och ger ett
bredare perspektiv än enbart uppföljning mot investeringsbudget.
Projektstatus för stora projekt (>100 Mkr) redovisas årligen för
regionstyrelsens arbetsutskott.
Projektberättelsen redovisar de olika projekten utifrån vilken fas projekten
befinner sig i och den ekonomiska uppföljningen per projekt redovisas i
investeringsbilagan.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 41 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner projektberättelse 2020 avseende
fastighetsinvesteringar.
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 41 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2021.
3. Projektberättelse 2020.
4. Investeringsplan 2020.
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§ 49

Ärendenummer RS 2021/223

Valkretsindelning och antal fasta mandat
mandatperioden valet 2022
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid
valet till regionfullmäktige 2022 samt att antalet mandat i 2022 års val till
regionfullmäktige ska vara oförändrat.
Kommunerna i länet ska ha tillfälle att yttra sig över frågan om
valkretsindelning inför regionfullmäktiges behandling av ärendet. Yttrande
ska inkomma senast den 10 maj 2021.
Regionfullmäktige behandlar ärendet den 10 juni 2021 med föregående
beredning i regionstyrelsen den 12 maj 2021.
Bakgrund
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om den
nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid
regionvalet 2022 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av
länsstyrelsen.
Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 samt 2017 att
fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige/
regionfullmäktige samt att fastställa antalet mandat till 67.
Nuvarande valkretsindelning är följande:







Första valkretsen:
Andra valkretsen:
Tredje Valkretsen:
Fjärde valkretsen:
Femte valkretsen:
Sjätte valkretsen:

Västerviks kommun
Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Kalmar kommun
Borgholms och Mörbylånga kommuner

De regler som gäller då region ska delas in i valkretsar vid val till
regionfullmäktige framgår av 4 kap 5–8 §§ vallagen (2005:837). Indelningen
i valkretsar för val till regionfullmäktige ska beslutas av fullmäktige sedan
kommunerna fått tillfälle att yttra sig.
Beslut om ändrat antal mandat ska fattas före april 2022 då länsstyrelsen
senast ska fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets. Vad gäller
antal mandat behöver kommunerna inte höras.
Nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige
2022 föreslås oförändrade.
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Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2022 års
val vid sitt sammanträde den 10 juni 2021. Innan dess ska kommunerna i
länet haft tillfälle att yttra sig.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 42 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen föreslår att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid
valet till regionfullmäktige 2022 samt att antalet mandat i 2022 års val till
regionfullmäktige ska vara oförändrat.
Kommunerna i länet ska ha tillfälle att yttra sig över frågan om
valkretsindelning inför regionfullmäktiges behandling av ärendet. Yttrande
ska inkomma senast den 10 maj 2021.
Regionfullmäktige behandlar ärendet den 10 juni 2021 med föregående
beredning i regionstyrelsen den 12 maj 2021.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 42 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2021.
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 50

Ärendenummer RS 2020/679

Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och
traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med
anledning av spridningen av covid-19
Beslut
Regionstyrelsen antar Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och
traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen
av covid-19.
Planen omfattar medarbetare som i sitt arbete har påverkats av spridningen
av covid-19. Den stora delen av resurserna ska i första hand riktas till
medarbetare i den direkta covid-vården.
Satsningen omfattar totalt 10,3 miljoner kronor och finansieras med 8,3
miljoner kronor genom regeringens särskilda statsbidrag för krisstöd m m,
samt med 2,0 miljoner kronor genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda
medel.
I den mån medlen inte kan utnyttjas under 2021 ska medlen flyttas över till
nästkommande budgetår.
Reservationer

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) samt Linda Fleetwood (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Bakgrund
Arbetsbelastningen har under covid-19 varit hög och kännbar på många
arbetsplatser. Många grupper är och har varit hårt utsatta i pressade
situationer. Särskilt ska här nämnas medarbetare som arbetar i den direkta
covid-vården, men även andra arbetsgruppen i vården och i nära anslutning
till vården har varit hårt ansatta. Region Kalmar län anser att det är av stor
vikt att stärka förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdspersonalen får
möjligheter till återhämtning och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina
upplevelser av pandemin.
Forskning kring återhämtning

Forskning från bland annat Institutet för stressmedicin (ISM) har identifierat
nyckelfaktorer som är särskilt viktiga vid återhämtning i arbetet. Det handlar
om begriplighet i arbetet, tid till reflektion, ett gott arbetsklimat med
närvarande ledarskap och möjlighet till variation i arbetet.
ISM poängterar att vilken typ av återhämtning som krävs beror på typ av
trötthet; fysisk, mental och känslomässig. Det finns ingen mall som passar
alla utan här behöver hänsyn tas till individens olika förutsättningar och vad
just den personen behöver för att kunna återhämta sig.
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Socialstyrelsen har i sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden också pekat ut vikten av återhämning.
Socialstyrelsen betonar att följande faktorer kan minska stressen för
personalen:


öppet samarbetsklimat med möjlighet att lyfta etiska frågor.



stöd till ledarskapsfunktioner för att dessa i sin tur ska kunna ge stöd.



möjlighet till återhämtning och vila.



organiserat samtalsstöd och handledning.

Plan för särskild satsning
Områden för särskilda insatser
Följande områden prioriteras för särskild satsning. Områdena grundar sig i
forskning, beskriven ovan samt dialog med förvaltningar och fackliga parter.
Eftersom de psykiska konsekvenserna kan prägla medarbetare och

verksamheter både på kort- och lång sikt ska betonas att insatser kan behövas
under lång tid framåt.
Individuellt stöd
Medarbetare inom verksamheter som varit hårt drabbade ska kunna erbjudas
krisstöd i form av samtalsstöd, handledning och reflektionstid. Främst gäller
det medarbetare i covid-vården. Stödet ges i grupp eller individuellt via
företagshälsovården eller via upphandlade resurser och ges på arbetstid.
Det är viktigt att betona att samtalsstöd och handledning är en angelägen
insats över tid och behöver därför också erbjudas även när pandemin har
klingat av.
Chefsstöd
Vikten av stöd för ett hållbart chef- och ledarskap behöver särskilt betonas.
Det gäller både för att skapa en god arbetsmiljö för chefer och för att ett bra
chefskap skapar en god arbetsmiljö för medarbetarna. Stödet bör kunna ges i
grupp eller individuellt via företagshälsovården eller via upphandlade resurser.
Chefsstödet riktar sig i främst till de chefer som arbetat och lett arbetet inom
covid-vården, men kan även vara aktuellt till andra chefer inom vården eller
vårdnära verksamhet som särskilt berörts av pandemin.
Arbetsplats- och gruppstöd
Områdets syftar till att ge arbetsplatser och arbetsgrupper stöd och möjlighet
till att underhålla gemenskap, arbeta hälsofrämjande och utveckla sociala
relationer. Exempel på aktiviteter kan vara föreläsningar, lagutveckling,
hälsofrämjande gemensamma aktiviteter eller andra aktiviteter som kan bidra
till energi och lust för verksamheten framåt. Dessa aktiviteter riktar sig
främst till vårdverksamheter där covid-vård har bedrivits eller påverkats av
covid-19. Verksamheter inom vårdnära service kan också vara aktuella för
ett stöd.
Medelsfördelning

Sammantaget för ovan beskrivna områden fördelas medel enligt följande.
Varje förvaltning har att göra bedömningen hur medel ska användas och
fördelas inom respektive område. Samtliga aktiviteter ska kunna ske på
arbetstid och medel behöver därför också täcka eventuella extra resurser som
behöver sättas in i verksamheten i samband med detta.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 5 500 000 kronor,



Primärvårdsförvaltningen

1 000 000 kronor,



Psykiatriförvaltningen

500 000 kronor,



Regionservice

500 000 kronor.

Övriga insatser

Företagshälsovården, Arbetsmiljö och hälsa
Företagshälsovården bör av skäl angivna ovan ges utökade resurser för att
möta behovet av handledning, samtalsstöd och reflektionstid men också för
att arbeta proaktivt.
Arbetet är sedan en tid påbörjat och en viss utökning av resurser har skett.
Kostnader för utökade insatser i form av samtalsstöd, handledning och
reflektion uppskattas till 1 000 000 kronor.


Arbetsmiljö och hälsa

1 000 000 kr

Regiongemensamt
Som medarbetare i Regionen har man oavsett verksamhet på något vis
påverkats av pandemin. För att skapa möjlighet till djupare kunskap,
förståelse och diskussion avsätts medel för att erbjuda digitala föreläsningar.
Föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt under längre tid för samtliga
medarbetare.


Regiondirektörens stab

200 000 kronor

Krisstöd dygnet runt
För medarbetare som arbetar med covid-vård dygnet runt har ett behov av
möjligt krisstöd vid dygnets alla timmar uppmärksammats. Det har också
framkommit att det är ett stöd som behövs i oavsett pandemi. Stödet beskrivs
i form av akutnummer/krisjour för akut krisstöd med bemanning av personer
med hög kompetens inom krishantering. Region Kalmar län saknar idag ett
sådant stöd. För detta krävs en utredning med eventuell efterföljande
upphandling av extern leventör.


Arbetsmiljö och hälsa

1 600 000 kronor

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 59 den 15 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och
traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen
av covid-19.
Planen omfattar medarbetare som i sitt arbete har påverkats av spridningen
av covid-19. Den stora delen av resurserna ska i första hand riktas till
medarbetare i den direkta covid-vården.
Satsningen omfattar totalt 10,3 miljoner kronor och finansieras med 8,3
miljoner kronor genom regeringens särskilda statsbidrag för krisstöd m m,
samt med 2,0 miljoner kronor genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda
medel.
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I den mån medlen inte kan utnyttjas under 2021 ska medlen flyttas över till
nästkommande budgetår.”
Överläggningar
1. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska återremittera
ärendet för att inarbeta möjlighet till återhämtning och vila samt
åtgärder för hur kompledighet för övertidsarbete ska erbjudas.
2. Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) föreslår att
regionstyrelsen ska göra följande tillägg till arbetsutskottets förslag:
”att de medel regionen lägger på återhämtningsinitiativ utöver
statsbidragen riktas mot att ge personal möjlighet till ledighet.”
3. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag och avslå de andra lämnade förslagen.
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
vid mötet eller återremitteras. Han finner att det ska beslutas vid mötet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias
Adolfsons (S) förslag att bifalla arbetsutskottets förslag. Han finner att så är
fallet.
--Ordförande frågar slutligen om regionstyrelsen bifaller eller avslår Malin
Sjölanders (M) och Jimmy Loords (KD) tilläggsförslag. Han finner att det
avslås.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för att avslå tilläggsförslaget röstar ja.

-

Ledamot som röstar för att bifalla tilläggsförslaget röstar nej.

Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår

Nej

Jonas Hellberg (S)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej
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Martin Kirchberg (SD)

Ja

Bo Karlsson (SD)

Ja

Linda Fleetwood (V)

Avstår

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

10

4

1

Regionstyrelsen avslår Malin Sjölanders (M) och Jimmy Loords (KD)
tilläggsförslag med resultatet 10 ja, 4 nej och 1 som avstår.
Reservationer

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) samt Linda Fleetwood (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive egna förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 59 den 15 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021.
3. Regeringsbeslut från den 26 november 2020 angående medel för en
särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälsooch sjukvårdspersonal som med anledning av sitt arbete har
påverkats av spridningen av covid-19.
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2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 51

Ärendenummer RS 2021/234

Gemensamt ställningstagande Stångådalsbanan och
Tjustbanan
Beslut
Regionstyrelsen antar ställningstagandet kring Stångådalsbanan och
Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
Bakgrund
Som en del i arbetet med att öka de nationella insatserna på det regionala
järnvägsnätet har två skrivningar kring Stångådalsbanan och Tjustbanan
tagits fram. Syftet är att visa en enighet från alla berörda parter längs med
järnvägen och därmed kunna påverka den nationella nivån för att öka
investeringar och underhåll. Berörda parter är eniga om järnvägens positiva
effekter för tillgänglighet och utveckling och ser behov utifrån både
näringsliv och privata resenärer.
Ställningstagandet antas politiskt av följande parter för Stångådalsbanan:
Region Kalmar län, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Högsby
kommun, Hultsfred kommun, Vimmerby kommun och Kinda kommun.
Samt följande parter för Tjustbanan: Region Kalmar län, Västervik kommun
och Åtvidaberg kommun. Dokumentet signeras därefter i liktydiga exemplar.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 60 den 15 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar ställningstagandet kring Stångådalsbanan och
Tjustbanan tillsammans med berörda parter.”
Ärendet behandlade av regionala utvecklingsnämnde § 47 den 17 februari
2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att anta ställningstagandet kring
Stångådalsbanan och Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
Överläggningar
Martin Kirchberg (SD) och Anders Andersson (KD) föreslår att
regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Martin
Kirchbergs (SD) och Anders Anderssons (KD) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 60 den 15 mars
2021.
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2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 47 den 17
februari 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021.
4. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Stångådalsbanan.
5. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Tjustbanan.
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Regionstyrelsen

§ 52

Ärendenummer RS 2021/182

Yttrande - Länsstyrelsens förfrågan med anledning
Trafikverkets utpekande av riksintressen för
kommunikationer
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Länsstyrelsen i
Kalmar läns begäran om synpunkter på Trafikverkets remiss om utpekande
av riksintressen för kommunikationer.
Bakgrund
Trafikverket har reviderat sitt utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar (3 kap. § 8 miljöbalken). Utpekandet utgår från de, av
Trafikverket antagna kriterierna från 2020 (TRV 2019/45 782). Syftet med
Trafikverkets remiss är att inhämta synpunkter på om riksintresseanspråken
fungerar som planeringsunderlag när de ska hanteras i samhällsplaneringen.
Aktuell översyn är en del av ett större regeringsuppdrag
(Fi2020/00252/SPN) till fem så kallade riksintressemyndigheter att se över
kriterierna för, och anspråken på, områden av riksintresse. Boverket har
utsetts till samordnande myndighet i denna översyn. För Kalmar län
samordnar Länsstyrelsen i Kalmar län länets yttrande.
För Kalmar län föreslås följande förändringar:
Tillkomna anläggningar av riksintresse:


Väg – Anslutning till Västerviks hamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse:


Väg 23, Massmåla – Målilla



Väg 34, Ålem – Högsby



Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland



Södra vägen, Kalmar, anslutning till Kalmar flygplats



Stångådalsbanan, Blomstermåla – Mönsterås bruk



Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping



Tjustbanan, Västervik – Bjärka Säby

Sammanfattning

Region Kalmar län ser förvisso positivt på en översyn av riksintressena, detta
eftersom deras sammanlagda area idag omfattar hela 46 procent av landets
areal. Med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Kalmar län vill
Region Kalmar län emellertid emotsätta sig att föreslagna delar av
Comfact Signature Referensnummer:
1064789
44

Datum

Region Kalmar län

2021-03-17

Stångådalsbanan, Tjustbanan och väg 35 utgår som riksintresse för
kommunikationer. Detta är infrastruktur som har en avgörande betydelse för
den interregionala tillgängligheten med Östergötland och som även
fortsättningsvis behöver vara av nationellt intresse.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 61 den 15 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Länsstyrelsen i
Kalmar läns begäran om synpunkter på Trafikverkets remiss om utpekande
av riksintressen för kommunikationer.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 61 den 15 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021.
3. Yttrande över Länsstyrelsens begäran om synpunkter om remissen
Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer.
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§ 53

Ärendenummer RS 2021/241

Val av ordförande i läkemedskommittén
Beslut
Regionstyrelsen utser Karin Mathold till ordförande i läkemedelskommittén
från och med den 17 mars 2021.
Bakgrund
Läkemedelskommittén ska fungera som Region Kalmar läns expertorgan i
alla frågor som rör läkemedel, och arbeta för en säker, rationell och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning- och hantering i regionen.
Landstingsstyrelsen fastställde 1996 reglemente för kommittén. En
uppdatering av reglementet är under framtagande, för beslut av
regionstyrelsen i april 2021.
Enligt nuvarande reglemente ska regionstyrelsen utse ordförande i
läkemedelskommittén.
Läkemedelskommitténs nuvarande ordförande Ellen Vinge avslutar sin tjänst
i regionen. Föreslås att regionstyrelsen utser Karin Mathold till ny
ordförande. Uppdraget gäller från den 17 mars 2021.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 62 den 15 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen utser Karin Mathold till ordförande i läkemedelskommittén
från och med den 17 mars 2021.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetskott § 62 den 15 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021.
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§ 54

Ärendenummer RS 2020/838

Svar på motion om att växla semesterdagstillägg mot
semester
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att växla semesterdagstillägg mot
semester med redovisat yttrande.
Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län
tillsammans med facken ser över hur semesterdagstillägg ska kunna växlas
mot ledig tid.
Yttrande

En förmån som erbjuds medarbetare ska kunna nyttjas i stor utsträckning och
vara ett reellt erbjudande. Frågan har diskuterats med verksamheterna vid
flera tillfällen, då ämnet de senaste åren varit uppe för dialog med fackliga
organisationer och även medborgaförslag har inkommit. Redan idag ser flera
av verksamheterna utmaningar i att lösa önskvärd semesterförläggning och
att det troligt skulle innebära flera avslag av ansökan om semesterväxling.
Verksamheterna ser det därför inte som ett erbjudande som kommer kunna
användas i någon större utsträckning i praktiken.
Utöver verksamhetsperspektivet finns också ett juridiskt perspektiv.
Semesterlagstiftningen syftar i första hand till att ge medarbetarna betald
ledighet för vila och återhämtning. Semesterlagen är en tvingande
skyddslagstiftning vilket innebär att varken kollektivavtal eller avtal med
den enskilde medarbetaren får inskränka eller försämra medarbetarens
förmåner. Om ett lokalt avtal om växling av semesterdagstillägg i utbyte mot
semesterdagar genom detta förfarande otillbörligt urholkar medarbetarens
rättigheter enligt semesterlagen har i dagsläget inte prövats av
arbetsdomstolen. Det råder alltså en rättslig osäkerhet om vad denna typ av
avtal kan får för konsekvenser juridiskt.
Region Kalmar läns samlade bedömning, med tyngdvikt i verksamheternas
syn men även ur ett juridiskt perspektiv, är att detta förslag i nuläget inte är
genomförbart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 43 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att växla semesterdagstillägg mot
semester med redovisat yttrande.”
Överläggningar
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Linda Fleetwood (V) och Malin Sjölander (M) föreslår att
regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (M)
eller Linda Fleetwoods (V) och Malin Sjölanders (M) förslag. Han finner att
regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (M) förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för Mattias Adolfsons (M) förslag röstar ja.

-

Ledamot som röstar för Linda Fleetwoods (V) och Malin Sjölanders
(M) förslag röstar nej.

Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår

Nej

Jonas Hellberg (S)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej

Martin Kirchberg (SD)

Ja

Bo Karlsson (SD)

Ja

Linda Fleetwood (V)

Nej

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

10

5

0

Regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) förslag med resultatet
10 ja och 5 nej.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 43 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021.
3. Motion - Växla semesterdagstillägg mot semester.
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§ 55

Ärendenummer RS 2020/1214

Svar på motion om att erbjuda neutrala
avgångsintervjuer
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att erbjuda neutrala
avgångsintervjuer med redovisat yttrande.
Bakgrund
Moderaterna har lämnat en motion om att Region Kalmar län ska erbjuda
möjligheten till att en tredje, neutral, part utför avgångintervjuer för att alla
medarbetare ska kunna komma till tals, även de som exempelvis slutar på
grund av konflikter med exempelvis chef.
Yttrande

För Region Kalmar län är det viktigt att ta reda på varför medarbetare slutar,
hur de har upplevt sin arbetsplats, vad som påverkar dem att sluta och vad en
ny arbetsgivare erbjuder. Det hjälper regionen att se mönster för så väl
regionen som helhet som för den enskilda arbetsplatsen och bidrar till
utvecklingen av Region Kalmar län som attraktiv arbetsplats. Det är därför
viktigt att ha olika kanaler som fångar upp synpunkter från medarbetare.
Region Kalmar län har två vägar som en medarbetare kan uttrycka sig på i
samband med att en anställning avslutas, dels i ett avgångssamtal, dels i en
anonym enkät.
Avgångssamtal

Genom ett avgångssamtal får medarbetaren möjligheten att ”sätta punkt” på
sin anställning. För chefen är det en möjlighet att samla ihop lärdomar och
erfarenheter som medarbetaren skaffat sig under sin anställningstid som kan
användas till framtida förbättringar. Samtalet sker oftast med närmaste chef,
men det kan också genomföras av annan, neutral, person. I Region Kalmar
läns rutin för avgångssamtal står det att det är närmaste chef som ansvarar
för att avgångssamtal erbjuds till alla medarbetare som slutar. I undantagsfall
kan någon annan, så som exempelvis chefens chef, en chefskollega, HR-chef
eller HR-konsult, utses att hålla i samtalen istället för närmaste chef. Beslut
om vem som genomför samtalet ska ske i samråd med berörd medarbetare.
Avgångsenkät

Som komplement till avgångssamtalet skickas en avgångsenkät ut till
medarbetare som slutar. Enkäten är anonym och används för att ge
medarbetaren en möjlighet till att neutralt få komma till tals.
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Avgångsenkäten möjliggöra att systematiskt summera och analysera orsaker
till att våra tillsvidareanställda medarbetare väljer att avsluta sin anställning
och kan ge möjlighet att se eventuella mönster och utgöra underlag för
förbättringsarbete för Region Kalmar län i stort.
Avgångsenkätens resultat följs årligen upp på övergripande nivå och på
förvaltningsnivå samt redovisas på ett sammanträde med personalutskottet.
Sammanfattning

För Region Kalmar län är det viktigt att göra bra avslut när medarbetare
väljer att avsluta sin anställning. Region Kalmar län anser att det är viktigt
att fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt för att fånga upp synpunkter från
de medarbetare som väljer att avsluta sin anställning. I avgångsenkäten ges
möjligheten att anonymt uttrycka sig. Region Kalmar län ser därför att det är
viktigt att fortsätta utveckla arbetet av den anonyma avgångsenkäten för att
få en så pålitlig bild så möjligt av hur medarbetare som slutar upplevt sin
anställning och Region Kalmar län som arbetsgivare.
Region Kalmar län ser vidare att det är en viktig del i chefens uppdrag att
fånga upp tankar och reflektioner från medarbetare som slutar. I enlighet
med rutinen för avgångssamtal finns dock möjligheten att avgångssamtalet
utförs av någon annan än närmast chef i de undantagsfall då det bedöms vara
aktuellt.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 44 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att erbjuda neutrala
avgångsintervjuer med redovisat yttrande.”
Överläggningar
Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 44 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021.
3. Bilaga - Region Kalmar läns rutin för avgångssamtal.
4. Motion - Erbjud neutrala avgångsintervjuer.
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§ 56

Ärendenummer RS 2020/1286

Svar på motion om personlig tjänst
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om personlig tjänst.
Bakgrund
Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat en motion med förslag att
Region Kalmar län ska revidera personlig tjänst så att arbetsgivaren inte
avbryter den aktiva rehabiliteringen när personlig tjänst påbörjas, samt att
det görs en prövning av den personliga tjänsten med regelbundna intervall
med målet att medarbetare under 55 år ska få möjlighet att återgå till sin
ordinarie tjänst.
Yttrande

Personlig tjänst är en särskilt inrättad tjänst inom Region Kalmar län som
anpassas efter individens förmåga att utföra arbetsuppgifter. Det är en
rehabiliteringsåtgärd för medarbetare främst över 55 år, som efter
uttömmande rehabiliteringsinsatser, varken kan återgå till sin ordinarie tjänst
eller bedöms kunna få ett annat arbete på arbetsmarknaden. Istället för att
hamna utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till en personlig tjänst, som
innebär mindre krav på medarbetaren, inom Region Kalmar län.
Figuren nedan visar åldersfördelning på medarbetare i personlig tjänst. Som
den visar finns det 53 personer med personlig tjänst i Region Kalmar län. Av
dem är 75 procent är över 60 år. I gruppen 20–50 år finns personer med
svåra kroniska sjukdomar, vilket gör att de av synnerliga skäl beviljats
personlig tjänst.
Åldersfördelning personlig tjänst
50
40
30
20
10
0

20- 50 år

50 - 70 år

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Den personliga tjänsten är en tillsvidareanställning inom Region Kalmar län.
Med hjälp av medel från den centrala budgeten ges medarbetaren en
möjlighet att prestera utifrån sina förutsättningar och med kanske lite andra
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krav än vad som varit gällande i en ordinarie tjänst. Arbetsgivarens
arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar är detsamma även efter att
medarbetaren erhållit en personlig tjänst. Att arbetsgivaren avbryter den
aktiva rehabiliteringen när personlig tjänst påbörjas är således inte korrekt.
Personlig tjänst är en arbetsmiljöåtgärd som sätts in i rehabiliteringen, och
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är kvar efter erhållen personlig tjänst.
Medarbetarens utvecklingsmöjligheter
När en personlig tjänst har ingåtts råder samma förhållanden mellan
arbetsgivare och medarbetare som för andra typer av tjänster inom regionen.
Det är en möjlighet att få fortsatt bidra i verksamheten och till fortsatt
utveckling. Det vill säga att de ordinarie strukturerna för medarbetares
utveckling, så som medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner,
omfattar även medarbetare på personlig tjänst. För den medarbetare som
arbetar deltid finns möjligheten att öka upp sysselsättningsgraden inom den
personliga tjänsten såväl som utökning eller förändring av arbetsuppgifter.
Det finns således möjligheter till utveckling i personlig tjänst utifrån
medarbetarens förändrade arbetsförmåga över tid.
Sammanfattning
Personlig tjänst är främst en möjlig åtgärd för medarbetare över 55 år. Det är
endast vid synnerliga skäl som yngre medarbetare kan bli aktuella. En
personlig tjänst är en åtgärd som införs efter omfattande utredningar som
visar att det är den bästa lösningen för medarbetaren. Region Kalmar län har
samma rehabiliteringsansvar oavsett vilken tjänst medarbetaren har och det
finns möjlighet till utveckling i den personliga tjänsten på samma vis som för
andra medarbetare. Bedömningen är att systemet med personlig tjänst idag
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 45 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige avslår motionen om personlig tjänst.”
Överläggningar
1. Malin Sjölander (M) föreslår att regionstyrelsen ska återremittera
ärendet med motiveringen att motionen åsyftar de upp till 55 års
ålder, medan svaret främst berör det som passerat 55 år.
2. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag samt avslå Malin Sjölanders (M) förslag om
återremiss.
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
vid mötet eller återremitteras. Han finner att det ska avgöras vid mötet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

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

-

Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar nej.
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Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår

Nej

Jonas Hellberg (S)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej

Martin Kirchberg (SD)

Ja

Bo Karlsson (SD)

Ja

Linda Fleetwood (V)

Ja

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

11

4

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet med resultatet 11
ja, 4 nej och 0 som avstår.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag. Han finner att så är fallet.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 45 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2021.
3. Motion – Utforma personlig tjänst utan inlåsningseffekter.
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§ 57

Ärendenummer RS 2020/960

Svar på motion om att ta bort helgbegränsningen på
seniorkorten
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på
seniorkorten med redovisat yttrande.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) och Tomas Trossing (SD) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med förslag att seniorkortets giltighet ska utvidgas till hela
lördagar, söndagar och helgdagar. Grund för förslaget är att utformningen
begränsas till klockslagen 09.00–15.00 och 18.00–24.00 samt att en
förändring kommer bidra till harmonisering med dagens trafikflöden.
Yttrande

I Regionplan för 2021–2023, som fastställdes av regionfullmäktige i
november 2020, ingår införande av ett Seniorkort plus. Införandet
genomfördes den 1 januari 2021.
Kortet är giltigt i hela Kalmar län och kan användas mellan klockan 09.0015.00 och 18.00-00.00 på vardagar och röda dagar som infaller på måndagfredag. Lördag och söndag kan resor ske under hela dygnet. Under perioden
15 juni-14 augusti utökas kortets giltighet till hela dygnet oavsett veckodag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen vara besvarad.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 46 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige besvarar motionen Ta bort helgbegränsningar på
seniorkorten med redovisat yttrande.”
Ärendet har behandlats av kollektivtrafiknämnden § 27 den 18 februari
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med
redovisat yttrande.
Överläggningar
1. Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att bifalla motionen.
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Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Peter Wretlunds (S)
eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att regionstyrelsen beslutar
enligt Peter Wretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 46 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 27 den 18 februari
2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021.
4. Motion - Ta bort helgbegränsningen på seniorkorten.
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§ 58

Ärendenummer RS 2020/841

Svar på motion om jämlik och hållbar kollektivtrafik
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik
med redovisat yttrande.
Bakgrund
Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med följande förslag:
-

En jämställdhetsanalys ska göras inför utveckling och planering av
kollektivtrafiken.

-

Det ska vara möjligt att ta med cykel på buss och tåg.

-

Trafiklinjer och närtrafik ska ses över så att alla länets skolungdomar
har möjlighet att nyttja Fritidskortet.

Yttrande

Jämställdhetsanalys inför utveckling och planering av kollektivtrafiken
Den regionala kollektivtrafikens primära uppgift är att tillgodose resenärers
behov av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.
Trafikförsörjningsprogrammet tar emellertid avstamp utifrån de värderingar
och prioriteringar som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin och
där en jämställd utveckling är en utgångspunkt. I förslaget till nytt
trafikförsörjningsprogrammet sägs att trafiken ska utvecklas på tre nivåer:
storregionalt (länsöverskridande), regionalt (knyta samman länets
kommunhuvudorter) och lokalt (stadstrafik och närtrafik).
För att de kollektiva resorna ska vara attraktiva behöver de vara snabba och
ha så gen linjesträckning som möjligt. I stadstrafiken dras busslinjerna så att
de ska kunna betjäna så stora grupper resenärer som möjligt. Kalmar
länstrafik har en fortlöpande dialog med länets kommuner rörande såväl
linjedragning, närtrafikområden som hållplatsers placering och utformning
för att möta nya och förändrade behov så bra som möjligt.
Kalmar länstrafik använder ett nationellt statistikverktyg,
Kollektivtrafikbarometern, som med hög upplösning ger information om
resenärernas sammansättning avseende ålder och kön. Detta verktyg används
fortlöpande i arbetet med till exempel målgruppsanalyser, marknadsföring
och trygghetsfrågor.
Statistiken visar till exempel att kvinnor överlag använder kollektivtrafiken
mer än män, med undantag för åldersgruppen 26–44 år där resandet är mera
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jämställt. I gruppen medelålders och äldre män är det kollektiva resandet
lägre och kampanjer har riktats särskilt till denna målgrupp.
I Kollektivtrafikbarometern finns ett stort och mångårigt datamaterial som
kan ge svar på olika frågor. Kalmar länstrafik använder idag detta material
för att utveckla och planera kollektivtrafiken och där analyser av
jämställdheten utgör en naturlig del av arbetet.
Möjlighet att ta med cykel på buss och i tåg
Hopfällbara cyklar kan idag tas med som handbagage i bussar, såväl i
stadstrafiken som i regiontrafiken. I regiontrafikens bussar kan ett begränsat
antal cyklar tas med på cykelstället bak på bussen. Detta gäller dock inte i
närtrafiken eller på Kustbussen (linje 500, Kalmar-Karlskrona).
Reglerna liknar de i övriga landet och grundar sig på säkerhetsfrågor samt att
rullstolar, barnvagnar och rollatorer bör prioriteras utrymmesmässigt inne i
fordonen. Fullstora cyklar tillåts därför inte ombord på bussarna. Inför nästa
upphandling av bussar ska frågan genomlysas.
Cyklar kan tas med på Öresundstågen och Krösatågen, men inte i
Kustpilentågen. De nya tåg som upphandlas ska alla kunna transportera
cyklar.
Alla ska kunna nyttja Fritidskortet
Kalmar länstrafik arbetar för att trafikens sammansättning ska ge så god
samhällsnytta som möjligt och samtidigt nå uppställda ekonomiska mål. Att
ge länets alla skolungdomar tillgång till busstrafik eller närtrafik som gör det
möjligt att nyttja fritidskortet oavsett bostadsort är en hög ambitionsnivå,
särskilt eftersom fritidsaktiviteter ofta bedrivs på kvällar och helger.
Varje region får bestämma i vilken utsträckning man avser bedriva allmän
kollektivtrafik. Regionfullmäktige har fastställt kollektivtrafikens
självförsörjningsgrad i Region Kalmar län till 50 procent. För att ge alla
skolungdomar den tillgång till buss- eller närtrafik som föreslås i motionen
skulle trafiken kraftigt behöva utvidgas, inte minst den svaga trafiken med få
resenärer och låg självfinansieringsgrad. Mot bakgrund av detta är det inte
ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget.
Föreslås att regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 47 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen En jämlik och hållbar kollektivtrafik
med redovisat yttrande.”
Ärendet har behandlats av kollektivtrafiknämnden § 26 den 18 februari
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara motionen med
redovisat yttrande.
Överläggningar
1. Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att bifalla motionen.
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--Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Peter Wretlunds (S)
förslag eller Linda Fleetwoods (V) förslag. Han finner att regionstyrelsen
beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 47 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 26 den 18 februari
2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2020.
4. Motion - Jämlik och hållbar kollektivtrafik.
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§ 59

Ärendenummer RS 2020/842

Svar på motion om innovationsstöd för grön
omställning och jämställd arbetsmarknad
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Innovationsstöd för grön omställning
och jämställd arbetsmarknad med redovisat yttrande som beskriver Region
Kalmar läns pågående arbete inom området.
Bakgrund
I motion om innovationsstöd för grön omställning och jämställd
arbetsmarknad – föreslår Linda Fleetwood och Lena Granath (V), att
fullmäktige beslutar:
-

Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som bryter
könsmönstren.

-

Att Region Kalmar län riktar innovationsstöd till företag som satsar
på gröna omställningar.

Yttrande

Motionen tar upp ett antal prioriteringar från styrdokument inom Region
Kalmar län. Dessa rör bland annat jämställdhet, jämlikhet, hållbar tillväxt
samt bra företags- och innovationsklimat. Som ett av många redskap för att
nå effekt i styrdokumentens prioriteringar finns företagsstöden. Inom de
ramar som stödförordningarna tillåter, tas redan idag stor hänsyn till
styrdokumentens prioriteringar. Detta görs i samtliga stöd och inte bara i
innovationsstödet. Region Kalmar län anser att prioriteringarna ska ha
genomslag i hela stödarsenalen och att de olika stöden ska komplettera
varandra så att de når prioriterade grupper.
Företag som arbetar hållbart, eller vill ställa om till en hållbar verksamhet, är
speciellt viktiga för länet. I ett längre perspektiv kommer hållbart
företagande att vara en förutsättning för att näringslivet i Kalmar län ska
kunna vara konkurrenskraftigt, och därmed kunna bidra till välfärd och
arbetstillfällen. Idag läggs således stor vikt vid hållbarhetsaspekterna, där
FN:s globala hållbarhetsmål utgör grunden för vårt arbete. I de tre
dimensionerna (ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet) omfattas hela
spektrumet av faktorer som styr mot ett långsiktigt hållbart samhälle. De
områden som motionen lyfter är en delmängd av dessa dimensioner.
För att ytterligare påskynda utvecklingen mot ett hållbart näringsliv/samhälle
finns en nationell samordning med riktade uppdrag till samtliga län i
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Sverige. Dessa nationella insatser skapar mervärde i vårt eget
hållbarhetsarbete.
Bland de aktiviteter som Region Kalmar län idag lägger stora arbetsinsatser
på kan nämnas:


Projektet ”Vägar till hållbar regional utveckling”.
Projektet berör flera insatsområden, varav ett riktar sig mot projekt
och företagsstöd inklusive stöd till kommersiell service.



Hållbarhetsverktyg i ansöknings- och handläggningsrutinen när
företag ansöker om stöd. Detta verktyg kommer att ingå i rutinen för
samtliga ansökningar och tar upp såväl de 17 hållbarhetsmålen som
tips om hur man går vidare i ett hållbart företagande.

Sammanfattningsvis anser Region Kalmar län att de insatser som motionen
pekar på redan omfattas av det pågående hållbarhetsarbetet, och att det är
viktigt att hela hållbarhetsperspektivet, utifrån alla tre dimensionerna, ägnas
lika stor uppmärksamhet.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 48 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige besvarar motionen Innovationsstöd för grön omställning
och jämställd arbetsmarknad med redovisat yttrande som beskriver Region
Kalmar läns pågående arbete inom området.”
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 52 den 17
februari 2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att besvara motionen
med redovisat yttrande.
Överläggningar
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att bifalla motionen.
3. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att avslå motionen.
--Ordförande frågar i tur och ordning enligt vilket förslag regionstyrelsen
beslutar. Han finner att regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons
(C) förslag.
Protokollsanteckning

Samtliga ledamöter från SD lämnar följande protokollsanteckning:
”SD bejakar inte kvotering och att driva företag är redan i dag tufft.
Företagen måste se till vilka behov man har och då går kompetens före
könsidentitet. Allt annat blir bara fel och kränkande mot individen i
slutändan.”
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 48 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 52 den 17
februari 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2021.
4. Motion - Innovationsstöd för grön omställning och jämställd
arbetsmarknad.
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§ 60

Ärendenummer RS 2020/1100

Svar på motion om att Region Kalmar län ska ta fram
en industriplan
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län ska ta fram
en industriplan med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns
pågående arbete inom området.
Bakgrund
Michel Erlandsson (SD) har inkommit med en motion med en
bakgrundbeskrivning om industrin och föreslår att: Regionen tar fram en
industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt möjliggöra för flera
arbetstillfällen i Region Kalmar län.
Yttrande

Region Kalmar län har under de senaste åren initierat flera insatser som ska
bidra till industrins utveckling i länet. I ”Strategi för smart specialisering i
Kalmar län 2021–2027” identifieras industriell utveckling som ett område
för kapacitetsutveckling vad gäller digitalisering, automatisering,
kompetensförsörjning och omställning till hållbar produktion. Analysen av
länet visar komparativa fördelar främst inom primärproduktion i jord- och
skogsbruk, förädling av denna produktion i livsmedelsindustrin och industrin
för trävaror, papper och massa, samt inom vissa andra grenar av
tillverkningsindustrin. Förädlingsvärdena per anställd inom industrin är
höga, särskilt i de stora industriföretagen vilka är viktiga för länets
arbetsmarknad och samlade förädlingsvärden. Strategin lyfter därmed fram
behovet att arbeta horisontellt med industriell utveckling och vikten av att
strukturfonderna även fortsättningsvis kan användas för att medfinansiera
insatser inom industrisektorn.
Helt avgörande för regionens och industrins utveckling är säkerställandet av
kompetensförsörjning. Region Kalmar län bedriver tillsammans med länets
aktörer ett omfattande arbete med behovsanalys och matchning av
arbetsmarknad och utbildning. Dessutom finns det i Regionplan 2021-2023
ett uppdrag att ”Redovisa ett upplägg till forum för dialog mellan
industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga organisationer”. Frågor om
insatser utifrån en gemensam väl förankrad plan och strategi för industrins
utveckling av det slag som efterfrågas i aktuell motion kommer att hanteras
enligt detta uppdrag och ligga till grund för kommande insatser.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 49 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att Region Kalmar län ska ta fram
en industriplan med redovisat yttrande som beskriver Region Kalmar läns
pågående arbete inom området.”
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 51 den 17
februari 2021. Nämnden föreslog att regionfullmäktige ska besvara motionen
med redovisat yttrande.
Överläggningar
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att bifalla motionen.
--Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C)
förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Han finner att regionstyrelsen
beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 49 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 51 den 17
februari 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2021.
4. Motion - Region Kalmar län ska ta fram en industriplan.
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§ 61

Ärendenummer RS 2020/1002

Svar på medborgarförslag angående parkeringsbiljett
vid sjukhusbesök
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget angående parkeringsbiljett vid
sjukhusbesök.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att en P-biljett 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.
I bakgrunden till medborgarförslaget beskrivs även en upplevd svårighet att
betala parkeringsavgift vid Länssjukhuset. För information kan
parkeringsavgift erläggas både med mynt (en myntautomat finns per
sjukhusparkering), bankkort, SMS och med parkeringsapp.
Mot bakgrund av regleringen av tillgång till parkering och finansiering av
kostnader för sjukhusens parkeringsplatser föreslår regionservice att
regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 50 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget angående parkeringsbiljett
vid sjukhusbesök.”
Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Anders Andersson (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att
regionstyrelsen ska lämna följande förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget och uppdra åt
regionservice att utforma det praktiska genomförandet enligt den
inriktning som finns i detta alternativa yttrande och yrkande.”
3. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och att
finansieringen inarbetas i kommande regionplan.”
--Ordförande frågar i tur och ordning enligt vilket förslag regionstyrelsen
beslutar. Han finner att regionstyrelsen beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S)
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 50 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021.
3. Medborgarförslag - Parkeringsbiljett vid sjukhusbesök.
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§ 62

Ärendenummer RS 2019/376

Antagande av Strategi för smart specialisering
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Strategi för smart
specialisering i Kalmar län 2021–2027.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade §80 2020-05-13 att godkänna remissförslag till
Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027. Förslaget
remitterades till berörda instanser med remisstid 13 maj till 15 oktober 2020.
Resultat av samråd

Förslaget till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027 har
efter samråd reviderats på ett antal punkter.
Remissen ställdes till sammanlagt 33 instanser varav 18 har inkommit med
svar. Nio kommuner, fem regioner samt fyra andra organisationer har lämnat
synpunkter. Totalt har 95 synpunkter och kommentarer identifierats.
Av svaren framgår ett stort stöd för smart specialisering och höga
förväntningar på smart specialisering som metod. Det finns likaså ett
närmast enhälligt stöd för områdesvalet, ingen instans har invänt mot
Bioinnovation som vald specialisering även om det finns förslag till
justeringar. Fyra instanser vill se ett tydligare fokus på tillverkningsindustri
generellt och två föreslår att lyfta fram besöksnäringen som eget
specialiseringsområde snarare än som en del i ett bredare område.
Flera instanser har efterlyst en tydligare beskrivning av avgränsningen
mellan strategisk och operativ nivå vilket lett till att avsnitt 1 ”Detta innebär
smart specialisering” gjorts enklare, tydligare och bättre kopplat till senare
forskning om smart specialisering. Remissvaren har även pekat på att
avsnittet om uppföljning och styrning uppfattats som otydligt. Det har lett till
att avsnitt 5 ”Uppföljning, utvärdering och styrning” skrivits om i sin helhet
och dessutom tydligt kopplats till avsnitt 1.
Utifrån samrådet har också kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och Agenda 2030 förtydligats. Referenserna till tillfälliga insatser och
enskilda aktörer har minimerats och flera enskilda formuleringar har
förtydligats.
I övrigt framgår av samrådet flera bra uppslag till fortsatt arbete och
samverkan och överlag en positiv attityd till ett utvecklat
innovationsstödjande arbete i enlighet med strategins förslag.
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 51 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Strategi för smart
specialisering i Kalmar län 2021–2027.”
Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden § 54 den 17 februari
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta redovisat förslag till
Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027.
Överläggningar
Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Karin
Helmerssons (C) förslag.
Protokollsanteckning

Samtliga ledamöter från SD lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser att en smart specialiseringsstrategi kan vara bra
för Region Kalmar län.
Sverige bidrar idag med ett stort antal miljarder till EU som vi sedan med
mössan i hand måste be om att få tillbaka en minimal del av och det är inte
alltid lätt då de ställer sina specifika krav på vad som ska uppnås.
Vad som är bäst för vår region kan vi bedöma bättre än de som sitter och styr
i EU. Vi säger inte nej till en smart specialiseringsstrategi men anser att varje
land är unikt i sin utformning och bör få forma sin strategi efter sitt lands
behov.”
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 51 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 54 den 17
februari 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021.
4. Strategi för smart specialisering för Kalmar län 2021–2027.
5. Analys av styrkeområden i näringslivet i Kalmar län.
6. Samrådsredogörelse.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 63

Ärendenummer RS 2020/924

Digital agenda för Kalmar län 2021-2022
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Digital agenda för Kalmar län
2021–2022.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2020 att godkänna remissförslag till
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022. Förslaget remitterades till berörda
instanser med remisstid 27 oktober 2020 till den 18 januari 2021.
Resultat av samråd

Förslaget till Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 har efter samrådet
reviderats på ett antal punkter. Remissen ställdes till sammanlagt 30
instanser samt organisationerna i pensionärs- och funktionshinderråd.19 av
dessa har inkommit med svar. Totalt har 154 synpunkter och kommentarer
identifierats vilka finns sammanställda och besvarade i samrådsredogörelsen.
Inga synpunkter om övergripande större förändringar av agendan har
framförts. Dock finns ett antal synpunkter som föranlett revidering. Vilka
dessa är framgår av samrådsredogörelsen.
Sammanfattning av större förändringar

Flera instanser har efterfrågat större fokus på säkerhet och integritet och
därför har en insats om cybersäkerhet lagts till i agendan. Behovet finns
inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Flera synpunkter handlar om arbetssätt för genomförande av insatserna.
Detta har ytterligare förtydligats i agendan.
Kapitlet ”Kompetens” följde i remissversionen inte samma struktur som
övriga temaområden. Texten i kapitlet har därför omdisponerats för en större
tydlighet.
Följande mål och insatser har genomgått betydande förändringar:


Mål 3.3 – Bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes
hälsa genom smarta tjänster för informationsförsörjning har
formulerats om till Bättre samverkan och informationsöverföring
mellan olika aktörer kring den enskildes hälsa.
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Insats 1.1.1 - Förbättra bibliotekspersonalens kunskap om de grupper
som befinner sig helt eller delvis i digitalt utanförskap.
o Uppdrag om att se över möjligheten att bryta ned nationell
statistik om digitalt utanförskap till regional nivå har lagts till
i insatsen.



Insats 1.2.3 – Arbeta för att öka elevers digitala kompetens och
generella måluppfyllelse.
o Texten har ändrats för större fokus på det pedagogiska
perspektivet.



Insats 1.2.6 - Utredning av samordningsmöjligheter av
modersmålsundervisningen i länets kommuner.
o Lärarbristen är ett växande problem och fjärrundervisning kan
vara en del av lösningen för att ge elever tillgång till
kvalificerad undervisning. Detta är i dagsläget framförallt ett
problem vad gäller kompetensförsörjningen för
modersmålslärare, men bedöms framöver gälla flera typer av
lärare. Därför har insatsen breddats och ändrats till ”Initiera
utbildningssatsningar kring fjärrundervisning för länets
kommuner.”



Insats 3.2.2 - Ökad samverkan mellan kommunala och regionala
hjälpmedelsverksamheter.
o Synpunkt har lämnats om att utöka uppdraget att även omfatta
att se över samordningen av digitala hjälpmedel mellan
kommunerna. Detta har förtydligats i insatsen.



Insats 3.2.3 - Matcha nya behov och möjligheter inom ehälsoområdet.
o Insatsen har utökats att inte bara omfatta showrooms utan
även andra verktyg som används för att åstadkomma ökad
kunskap samt behovsprövade, bättre och mer
konkurrenskraftiga lösningar.



Insats 4.2.4 – Åstadkomma ett ökat skydd mot och förbättrad
förmåga att hantera cyberangrepp för att minska de digitala
sårbarheterna i Kalmar län.
o Ny insats.

I övrigt har vissa förändringar gjorts sedan remissversionen vad gäller
förtydliganden, språkliga förbättringar, statusuppdateringar med mera.
Digital agenda för Kalmar län 2021-2022 kommer behandlas på
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor den 12 februari för vidare
beslut i regionala utvecklingsnämnden den 17 februari, regionstyrelsen den
17 mars och regionfullmäktige den 15 april.
Barn- och ungdomsperspektivet ska särskilt beaktas och detta finns bland
annat med i kapitlet kompetens genom att arbeta för en likvärdig tillgång till
digitala verktyg i skolan och att öka elevers digitala kompetens och generella
måluppfyllelse. Det beaktas även i området som gäller utbildningsinsatser
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kring fjärrundervisning som bland annat syftar till att förbättra
förutsättningarna för modersmålsundervisningen med hjälp av nya verktyg.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 52 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige antar redovisat förslag till Digital agenda för Kalmar län
2021–2022.”
Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden § 55 den 17 februari
2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att anta redovisat förslag till
Digital agenda för Kalmar län 2021–2022.
Överläggningar
1. Malin Sjölander (M), Martin Kirchberg (SD) och Anders Andersson
(KD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande tillägg till
arbetsutskottets förslag:
”Att en särskild insats för ökad kunskap om cybersäkerhet, riktad
mot hela civilsamhället och samtliga invånare, skrivs in under Mål
1.1 – Ökad digital kompetens och delaktighet för invånarna.”
2. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag och avslå Malin Sjölanders (M), Martin
Kirchbergs (SD) och Anders Anderssons (KD) tilläggsförslag.
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag. Han finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår
tilläggsförslaget från Malin Sjölander (M), Martin Kirchberg (SD) och
Anders Andersson (KD). Han finner att regionstyrelsen avslår det.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 52 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 55 den 17
februari 2021.
3. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 1
februari 2021.
4. Digital agenda för Kalmar län 2021–2022.
5. Samrådsredogörelse Digital agenda för Kalmar län 2021–2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 64

Ärendenummer RS 2020/1105

Trafikförsörjningsprogram 2021-2023, Region Kalmar
län
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt föreslår att
regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region
Kalmar län, 2021–2029.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD samt V reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har tagit fram ett förslag till nytt regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2029.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val
för hur målen ska kunna nås.
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på remiss till länets samtliga
kommuner och andra berörda intressenter. Inkomna synpunkter har bemötts i
samrådsredogörelsen och beaktats i bifogat förslag till nytt
trafikförsörjningsprogram.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 53 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt föreslår att
regionfullmäktige antar förslag till trafikförsörjningsprogram för Region
Kalmar län, 2021–2029.”
Regionala utvecklingsnämnden ställde sig § 53 den 17 februari 2021 bakom
förslaget till trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafiknämnden föreslog §
28 den 18 februari 2021 regionfullmäktige att anta förslag till
trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021–2029.
Överläggningar
1. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande
ändringar i arbetsutskottets förslag:
”- Målet på 50% självfinansiering tas bort.
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- Kollektivtrafiken används strategiskt för att bygga ihop vårt län och
minska klyftorna mellan stad och land.
- Tillgängligheten beaktas både var gäller biljettsystem, fysisk
utformning av fordon och trafikutbud.
- Hållplatser på landsbygd får höjd standard.”
2. Anders Andersson (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att
regionstyrelsen ska göra följande ändringar i arbetsutskottets förslag:
”Att tydliggöra att självfinansieringsgraden för allmän kollektivtrafik
ska under planeringsperioden vara minst 50 %.
Att närtrafiken utvecklas så att den bättre svarar mot de behov som
finns inom olika delar av länet, för ökad jämlikhet mellan olika
kommuner när det gäller service via närtrafik. En utredning bör
genomföras av hur närtrafiken ska utformas för att skapa jämlikhet i
länet.
Att verklig länsfärdtjänst införs. Förutom den skyldighet som finns
för kommuner/regionen när det gäller att tillhandahålla färdtjänst
inom respektive kommun och den riksfärdtjänst som är lagreglerad,
behövs en länsfärdtjänst för att skapa frihet och mer jämställda
villkor för personer med funktionsnedsättning.”
3. Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag samt avslå de lämnade ändringsförslagen.
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Linda
Fleetwoods (V) ändringsförslag. Han finner att det avslås.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Anders
Anderssons (KD) och Malin Sjölanders (M) ändringsförslag. Han finner att
det avslås.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för att avslå ändringsförslaget röstar ja.

-

Ledamot som röstar för att bifalla ändringsförslaget röstar nej.

Omröstningen får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår

Nej

Karin Helmersson (C)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja
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Christel Alvarsson (C)

Ja

Lennart Hellström (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej

Martin Kirchberg (SD)

Avstår

Bo Karlsson (SD)

Avstår

Linda Fleetwood (V)

Avstår

Christer Jonsson (C),
ordförande

Ja

Resultat

8

4

3

Regionstyrelsen avslår Anders Anderssons (KD) och Malin Sjölanders (M)
ändringsförslag med resultatet 8 ja, 4 nej och 3 som avstår.
--Ordförande frågar slutligen om regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag i delar som inte omfattas av något ändringsförslag.
Han finner att så är fallet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD samt V reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina egna respektive förslag.
Protokollsanteckning

Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning:
”I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en inriktning för hur
kollektivtrafiken ska utvecklas samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna
nås. Vi har under framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021–
2029 strävat efter att vara en konstruktiv deltagare i samtalet. I denna
protokollsanteckning vill vi utöver framförda yrkanden också lämna tre kommentarer
till beslutet.
a)

Otillräcklig analys av coronapandemins långsiktiga påverkan på kollektivtrafiken
I trafikförsörjningsprogrammet nämns de kortsiktiga utmaningar som
coronapandemin har medfört. Det konstateras också att effekterna kan bli
långsiktiga: ”Effekterna av denna kris kommer att påverka oss på flera sätt
framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en inverkan
även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka.”
Det görs dock ingen ansats till analys av vad inverkan kan tänkas bli. Vi menar att
detta är en avgörande brist. Coronapandemin med dess framtvingande av nya
beteendemönster har pågått så länge att dessa mönster kan förutsättas bli bestående.
I Region Kalmar läns egen verksamhet, till exempel, har det skett en snabb
utveckling i riktning mot digitala möten. Många människor har blivit medvetna om
vinsterna med nya arbetssätt. Vi har svårt att se dessa förändringar rullas tillbaka.
Detta får direkt påverkan på efterfrågan på kollektivtrafik. I
trafikförsörjningsprogrammet noteras att knappt häften av vardagsresorna utgjordes
av resor till och från arbete/studier eller tjänsteresor. Inköpsresor samt resor till
olika fritidsaktiviteter stod för runt en femtedel av resorna vardera. Det är
möjligtvis den sistnämnda kategorin som kan tänkas förbli oförändrad av
coronapandemin.
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Utöver att kraven på social distansering har lett till en snabb utveckling av digitala
arbetssätt, saknar vi en analys av vad den ökade medvetenheten om smittspridning
allmänt innebär för kollektivtrafiken. I antologin Omstart för kollektivtrafiken –
idéer för en hållbar framtid skriver Anders Wretstrand vid Skånetrafiken: ”I
samband med covid-19 upplevs trängsel i peak-trafik på ett nytt och starkare sätt,
trots att resandet totalt sett minskat. Det finns skäl att tro att denna förhöjda
obehagskänsla kommer att vara en kvarstående effekt, även efter att pandemin blåst
förbi och vaccin finns att tillgå.”
b) Otillräcklig analys av de ekonomiska konsekvenserna av kraftigt ökat resande
I trafikförsörjningsprogrammet fastslås ett mål om ökat resande motsvarande 3,5
procent per år. Detta innebär att det år 2029 väntas göras 4 miljoner fler resor än
2019.
Samtidigt har Region Kalmar län idag en anmärkningsvärt hög produktionskostnad
för kollektivtrafik. År 2019 gjordes 10 590 000 påstigningar till en kostnad på 888
103 tkr, motsvarande 83,86 kronor per resa. I Kronoberg gjordes 10 612 000
påstigningar till en kostnad på 627 797 tkr, motsvarande 59,16 kronor per resa.
Motsvarande tal för Östergötland var 40,35 kronor, Blekinge 54,60 kronor och
Gotland 67,02 kronor. Ingen annan region hade så höga kostnader i relation till
antalet påstigningar.
En ökning på 4 miljoner resor årligen ger vid dagens produktionskostnad ökade
kostnader på 335,4 miljoner kronor. Även vid en självfinansiering på 50 procent
innebär detta att kollektivtrafiken ska subventioneras med nästan 170 miljoner
kronor mer år 2029 än 2019.
Och även om det i trafikförsörjningsprogrammet slås fast att målet är 50 procents
självfinansiering, konstaterar vi att det saknas åtgärder för såväl intäktsmaximering
som kostnadsminimering.
Mot bakgrund av detta, i kombination med att gällande regionplan saknar mål för
kollektivtrafikens självfinansiering (50-procentsmålet gäller här bara på lång sikt,
oklart hur lång) och den styrande majoriteten har hunnit förbinda sig till
kostnadsdrivande satsningar utan föregående analys som kan peka på tillräckligt
resandeunderlag, vill vi i detta sammanhang uttrycka en farhåga om att
resandemålet i praktiken överordnas självfinansieringsmålet.
Utöver att detta är olyckligt i sig, finner vi det problematiskt ur demokratiskt
perspektiv att framtida majoriteter i regionen budgetmässigt binds upp vid beslut
fattade långt före tillträdet. Ett underskott enligt ovan kommer kraftigt att begränsa
framtida majoriteters ekonomiska handlingsutrymme.
c)

Otillräcklig analys av ökat resande i relation till demografisk förändring
Såväl behov av som efterfrågan på kollektivtrafik hänger nära samman med
befolkningsunderlaget. Vi finner den demografiska analysen i
trafikförsörjningsprogrammet otillfredsställande.
Befolkningen i Kalmar län väntas av Statistiska Centralbyrån öka med 4,6 procent
mellan 2019 och 2030. För att nå målet för resandeutvecklingen på 15 miljoner
resor år 2029 krävs att antalet resor per individ i befolkningen ökar från 44,8 år
2019 till 58,4, en ökning av individens resande med drygt 30 procent.
Därutöver anser vi att analysen på ett tydligare sätt borde ha tagit sin utgångspunkt
i befolkningens förändrade sammansättning. Ökningen sker inte i alla åldrar.
Antalet kvinnor i åldern 25–64 var 57 449 år 2020 och väntas vara 57 297 år 2029.
Antalet män i samma ålder var 60 528 år 2020 och väntas minska till 59 685 år
2029. Med tanke på att resor till/från arbete samt tjänsteresor är en stor del av det
resande kollektivtrafiken hanterar, är det inte oväsentligt att befolkningen i
arbetsför ålder väntas minska under perioden som trafikförsörjningsprogrammet
omfattar.”
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 53 den 4 mars
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 53 den 17
februari 2021.
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 28 den 18 februari
2021.
4. Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiknämnden daterad den 2 februari
2021.
5. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 7
januari 2021.
6. Förslag till trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021–
2029.
7. Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län,
2021–2029.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 65

Ärendenummer RS 2021/100

Tilläggsbudget 2021 av överskott/underskott i 2020 års
bokslut
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2021 för driftändamål avseende
överskott/underskott i 2020 års bokslut med sammanlagt
1 408 200 kronor.
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av eget kapital.
Bakgrund
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag
2021 av överskott/underskott i 2020 års bokslut avseende anslagen för
utbildning av förtroendevalda.
Tilläggsbudget 2021 motsvarar samma nivå som tilläggsbudgeten
föregående år. Det innebär att de överskott som uppkommit under år 2020,
som beror på lägre utbildningsaktivitet på grund av pandemin, inte förs
vidare till nästkommande år.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 54 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2021 för driftändamål avseende
överskott/underskott i 2020 års bokslut med sammanlagt
1 408 200 kronor.
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av eget kapital.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 54 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2021.
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§ 66

Ärendenummer RS 2021/139

Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020
till protokollet.
Bakgrund
Under 2020 registrerades 632 ärenden hos patientnämnden, vilket är en
minskning med 18 procent jämfört med 2019. Antalet ärenden ökade under
årets första månader för att sedan minska i samband i med coronaepidemins
påverkan på vården. Som tidigare är det fler kvinnor än män som lämnat
synpunkter, 59 procent kvinnor och 41 procent män. Mest frekventa
ärendetyper 2020 har varit delaktighet, undersökning/bedömning och resultat
i likhet med 2019.
Nämnden har under 2020 skrivit tre rapporter, Patienter med långvarig
smärta, Vårdens åtgärd och Klagomål relaterade till covid-19.
Patientnämndens rapporter presenteras för sjukvårdsledningen och
distribuerats till vårdgivarna. Tillsammans med landets patientnämnder och
Inspektionen för vård och omsorg har en gemensam analys gjorts på
synpunkter och klagomål, baserat på ärenden från 2019, gällande
tillgänglighet. Huvudsakliga mottagare av patientnämndens rapporter är
sjukvårdsledningen och lokal samverkansgrupp inom patientsäkerhet som
ska ta fram en struktur för mottagande av patientnämndens rapporter.
Tanken är att lyfta rapporter och eventuella åtgärdsförslag för
sjukvårdsledningen. Patientnämnden har med detta större möjlighet att bidra
till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom
hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 55 den 4 mars 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige noterar Patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020
till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Region Kalmar län

2021-03-17

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 55 den 4 mars
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2021.
3. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Comfact Signature Referensnummer:
1064789
79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-17
Regionstyrelsen

§ 67
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen:
1. Yttrande över remiss - Nationell plan för radioaktivt avfall,
Strålsäkerhetsmyndigheten (RS 2020/1218).
2. Yttrande över remiss - underrättelse om granskning för detaljplan Del
av Kvarnholmen 2:1, Kalmar kommun (RS 2020/1312).
3. Yttrande över remiss av Läkemedelsverkets framställan om justering
av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens
läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet,
Socialdepartementet (RS 2020/1038).
4. Yttrande över remiss - Kungörelse om samråd för detaljplan
Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2 Kalmarsundsparken, Kalmar
kommun (RS 2021/23).
5. Yttrande över remiss - Vårdkedjan för barn som behöver
neonatalvård och deras föräldrar, Nationella rekommendationer till
beslutsfattare och stöd till vårdpersonal Socialstyrelsen (RS
2020/1116).
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§ 68
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till regionstyrelsen:
1. Protokoll från regionala utvecklingsnämnden och
folkhögskolestyrelsen den 17 februari 2021.
2. Mötesanteckningar från styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige
den 15 februari 2021.
3. Protokoll från kollektivtrafiknämnden den 18 februari 2021.
4. Protokoll från pensionärsrådet den 10 december 2020.
5. Protokoll från krisledningsnämnden den 1 februari, 8 februari, 15
februari, 22 februari, 1 mars och 8 mars 2021.
6. Protokoll från regionstyrelsens presidium 15 februari 2021.
7. Fördelningsmodell uppstartskostnader 2021 för Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
8. Protokoll från beredningen för hälso- och sjukvård den 9 februari
2021.
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