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§ 101
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.
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Regionstyrelsen

§ 102
Val av justerare
Beslut
Regionstyrelsen utser Linda Fleetwood (V) att tillsammans med ordförande
justera mötets protokoll.
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Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 103
Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Uppföljning av handlingsprogrammet för kompetensförsörjning

Region Kalmar län har uppdraget att samordna och utveckla arbetet med
kompetensförsörjning och utbildningsplanering i Kalmar län. Det innebär
bland annat:


Organisera och fastställa målsättningar för regionalt
kompetensförsörjningsarbete i samverkan.



Tillhandahålla analyser och prognoser.



Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional
nivå.



Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt
Yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.



Etablering av Lärcentrum.

Regionfullmäktige fastställde § 54 den 2 april 2021 handlingsprogram för
kompetensförsörjningen i Kalmar län för 2021–2022. Uppföljning av mål i
handlingsprogrammet redovisas.
--Föredragande

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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§ 104
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nuläge covid-19

Smittspridningen i Kalmar län fortsätter att minska, och därmed även
belastningen på sjukvården. Ingen patient med pågående infektion vårdas nu
på intensivvården i Kalmar län. Den samlade bedömningen är att
minskningen kommer fortsätta, även om det beror på vaccinationstakten och
en viss osäkerhet finns om hur delta-varianten kan påverka spridningen.
Region Kalmar läns vaccinationskapacitet är hög och vaccinationerna går
snabbt framåt, även om tempot är beroende av leveranserna av vaccindoser.
Vaccinationerna beräknas pågå hela sommaren och en bit in på hösten.
Regionens provtagningskapacitet är hög och strategin är att också fortsatt ha
hög tillgänglighet och beredskap.
Sommarplanering 2021

Den låga smittspridningen innebär att sjukvårdens sommarplanering mer kan
göras utifrån ett normalläge, men beredskap finns för att ta emot covid-19patienter och eskalera vid en snabb spridning.
Sommarplaneringen har varit svårare i år, bland annat beroende på ett stort
antal föräldralediga och för att alla regioner nu prioriterar vila för sin
personal och vikarier därmed är svårt att tillgå. Bemanningen är ändå löst för
de flesta enheter och de återstående arbetas intensivt med.
Inom primärvården kommer alla enheter ha öppet som vanligt, med
undantag för Blomstermåla hälsocentral under vecka 25–32. Vaccination
kommer vara en stod del av verksamheten.
Inom psykiatrin är bemanningen klar för Vuxenpsykiatri söder, mitt och
BUP/ABC, med viss neddragning av vårdplatser i söder men med kapacitet
att snabbt utöka. Planeringen har tagit något längre tid för Vuxenpsykiatri
norr/rättspsykiatri, men bemanningssituationen är liknande tidigare år.
Samtliga kliniker inom folktandvården har öppet hela sommaren, förutom
Mörbylånga där patienter hänvisas till Färjestaden under veckorna 30–31.
Tillgänglighet

Tillgängligheten till specialistvård påverkas av pandemin i hela landet, men
Region Kalmar läns tillgänglighet är ändå en av bättre. I april fick 64 procent
av patienterna i länet tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90
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dagar, jämfört med 56 procent för riket. Motsvarande resultat för tid till
första besök var 88 procent, jämfört med 73 procent för riket.
När det gäller patienter på akutmottagningarna som var färdigbehandlade
inom fyra timmar var resultatet i april 61 procent på Länssjukhuset i Kalmar,
78 procent i Västervik och 91 procent i Oskarshamn.
I primärvården i april fick 81 procent av patienterna som kontaktade en
hälsocentral träffa medicinsk personal, vilket är något mer än riket. 93
procent av de som kontaktade barn- och ungdomshälsan i maj fick en tid
inom tre dagar.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick i april cirka 87 procent tid till ett
första besök inom målet 30 dagar, jämfört med 50 procent för riket. Däremot
fick bara 49 procent tid till behandling och under 30 procent till fördjupad
utredning inom måltiden. Inom vuxenpsykiatrin fick 99 procent tid till ett
första inom 90 dagar.
Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var 34,13 minuter i maj.
Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 1 procent.
Förbättringsarbete

Information redovisas om följande aktuellt från Region Kalmar läns
förbättringsarbete:
-

Nystart – målgruppsanpassat förbättringsprogram. Nya utbildningar
för målgrupperna teamledare, teamdeltagare och chefer kommer bli
tillgängliga för hela verksamheten 2022.

-

Sjukskrivningskollen, som är ett digitalt stödprogram för sjukskrivna
som tagits fram inom Region Kalmar län, har tilldelats ett stipendium
från Vitalis. Stipendiet kommer användas till att utöka programmets
tillgänglighet genom att översätta det till fler språk och få det inläst.

-

Den nationella mätningen av följsamhet till hygienrutiner och
klädregler för 2021 visar på förbättrade resultat för Region Kalmar
län. Den sammantagna följsamheten för 2021 var 78,1 procent, mot
71,9 procent vid föregående mätning 2019. Följsamheten för
hygienrutiner var 82,4 procent (76,9 2019) och för klädregler 94,8
procent (91,8 2019).

--Föredragande

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef
Magnus Persson, utvecklingsdirektör
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§ 105
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information redovisas om Region Kalmar läns arbete med
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, samt om förutsättningar
när det gäller kompetensbehov och rekrytering av nyexaminerade.
En av de stora frågorna nu är hur covid-19-pandemin påverkat hälso- och
sjukvårdens kompetensförsörjning. Nationella vårdkompetensrådet har i
rapporten Pandemin och kompetensförsörjningen gjort en analys av
lärdomar. Positiva effekter är till exempel att samordning, samarbete och
teamarbetet utvecklats, professionernas betydelse lyfts fram och intresset för
vårdutbildningarna ökat, samt att digitala arbetssätt och snabba
fortbildningsinsatser utvecklats. Utmaningar är behoven av
specialistkompetenser, stärkt kompetens inom den kommunala hälso- och
sjukvården samt vårdpersonalens återhämtning.
Regionen samarbetar dels med Sydöstra sjukvårdsregionen, samt dels med
Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Samverkan med universitetet är
viktigt både för tillgången till specialistpersonal och lärare vid
vårdutbildningarna, och ger även karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Information redovisas om gemensamma rapporter om kompetensbehov och
utbildningsplatser, samt om flyttmönster för studenter.
Information redovisas även om rekryteringsinsatser riktade mot särskilda
målgrupper, där elever i grundskolan och gymnasiet, studenter samt
utlandsutbildad personal inom hälso- och sjukvård är särskilt viktiga.
Viktiga delar av kompetensförsörjningen är även att som arbetsgivare arbeta
med attraktivitet, utvecklingsmöjligheter och hälsofrämjande bland
medarbetarna.
--Föredragande

Helen Persson, HR-direktör
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§ 106
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Information redovisas om delårsrapport för april 2021 för Region Kalmar
län. Prognosen för helåret 2021 visar på ett resultat på 191 miljoner kronor,
vilket är 17 miljoner lägre än budget. Förvaltningarna beräknas göra ett
underskott på 286 miljoner kronor mot budget, exklusive merkostnader för
covid-19. Skatteintäkter, finansnetto och gemensamma poster för pensioner
är dock bättre än budget på sammanlagt 269 miljoner kronor.
Prognosen är fortsatt osäker, och mycket beroende på utvecklingen när det
gäller smittspridning och vaccinationstakten, liksom världsekonomin och
beslut om statsbidrag som en följd av pandemin.
Regionens verksamheter är fortsatt omställda utifrån pandemin. I nuläget
sjunker belastningen och behovet av sjukhusvård både nationellt och i vårt
län, och om den trenden fortsätter kan verksamheten anpassas och förberedas
för ett lugnare läge. Det är en då utmaning för hälso- och sjukvården att
ställa om för att också möta den vård som tvingats skjutas upp.
På samhällsnivå behöver fokus vara på effekter som ojämlikheter i
folkhälsan, barn och ungas situation, näringslivets och kultursektorns
påverkan samt intäktsbortfallen i kollektivtrafiken. Pandemin har också
medfört behov av nya arbetssätt, inom till exempel den digitala utvecklingen.
Där blir utmaningen att säkerställa att dessa blir långsiktigt bestående.
--Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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§ 107

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Statistik över läget för vaccinationer mot covid-19 i Kalmar län redovisas.
Vecka 22 hade 55,9 procent av länets invånare över 18 år vaccinerats med
sin första dos, vilket är den nästa högsta siffran i landet. Information
redovisas om andelen vaccinerade per kommun samt per åldersgrupp
Åldersgruppen 40–49 år kan boka vaccination från den 10 juni. Enligt den
preliminära tidsplanen för vaccinering av fas 4 beräknas åldersgruppen 30–
39 år kunna boka tid från slutet av juni, och 18–29 år under augusti.
--Föredragande

Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare

Comfact Signature Referensnummer:
1136390
9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 108

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 25 maj 2021) redovisas uppdrag från
regionplanerna 2019–2021, 2020–2022 och 2021–2023.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:


Utredningsuppdrag 21/10 Redovisa en långsiktig plan för att
införandet av PET/CT
Uppdraget är flyttat från den 15 juni 2021 till den 26 oktober 2021.

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 131 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 131 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021.
3. Uppdragslista daterad den 25 maj 2021.
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§ 109

Ärendenummer RS 2020/1275

Utredningsuppdrag 21/11 - Utreda behov av insatser
som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/11 – Utreda
behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer.
Regiondirektören får i uppdrag att arbeta vidare med de rekommendationer
som framgår i slutredovisningen.
Återrapportering till regionstyrelsen ska göras i december 2022.
Bakgrund
I regionplanen 2020-2022 finns ett uppdrag att utreda behov av insatser som
kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer. Underlag för rapporten
bygger på intervjuer och dialoger med förvaltningsledningarna, enskilda
chefer och medarbetare, fackliga företrädare och slutligen regionens
sjukvårdsledning. Erfarenheter har samlats från samverkan inom sydöstra
sjukvårdsregionen och från andra regioner.
En förutsättning för att klara god kompetensförsörjning är att psykologerna
väljer att stanna i regionens verksamhet. För att stärka attraktionskraften
föreslås regionen ta fram karriärutvecklingsmodeller för psykologer för att
tydliggöra utvecklingsvägar inom hela professionsområdet och i
utvecklingsarbete inom Region Kalmar län.
Region Kalmar län rekryterar en stor grupp psykologer som gör sin
avslutande praktiktjänstgöring i regionen, så kallade PTP-psykologer. I
dagsläget ingår ett 20-tal i PTP-programmet och får där utbildning, nätverk
och en god inblick i psykologens arbetsfält inom Region Kalmar län. När
PTP-psykologerna fått sin legitimation har regionen inte lyckats behålla dem
i vår verksamhet så som varit önskvärt. För att ytterligare förstärka PTPprogrammet föreslås att förvaltningarna samordnar rekryteringen av PTPpsykologer. Vidare föreslås ett introduktionsprogram som stöd för nya
legitimerade psykologer. Satsningen på introduktionsprogram för nya
psykologer föreslås starta 2022 och resurser för detta avsätts i regionplanen
2022–2024.
Av slutredovisningen framgår följande rekommendationer för det fortsatta
arbetet:


Ta fram en karriärutvecklingsmodell för psykologer som tydliggör
utvecklingsvägar inom professionsområdet och som ledare i Region
Kalmar län.
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En fortsatt nära dialog med psykologutbildningen och en plan för
studerande på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare
till PTP-tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFUplatser.



Förvaltningarna samordnar rekrytering av PTP-psykologer för att
tydliggöra regionens ambition och för att förstärka kontinuiteten i
PTP-programmet.



Införa ett introduktionsprogram på ett år för nya legitimerade
psykologer i syfte att behålla fler PTP-psykologer inom regionen och
vara attraktiva för nya sökande.



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



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

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 132 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/11 – Utreda
behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer.
Regiondirektören får i uppdrag att arbeta vidare med de rekommendationer
som framgår i slutredovisningen.
Återrapportering till regionstyrelsen ska göras i december 2022.”
Överläggningar
Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Mattias
Adolfsons (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 132 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021.
3. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/11 – Utreda behov av
insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer.
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§ 110

Ärendenummer RS 2021/288

Yttrande över revidering av Kalmar läns
åtgärdsprogram för miljömålen
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på remiss om
revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen.
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.
Bakgrund
Länsstyrelsen har bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på
revideringen av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen. Det nuvarande
åtgärdsprogrammet gäller 2015–2020 och programperioden för det
reviderade åtgärdsprogrammet kommer att vara 2022–2027.
Åtgärderna i programmet ska ses som komplement till det miljöarbete som
redan pågår eller planeras i länets offentliga verksamhet, i vårt näringsliv och
bland ideella organisationer.
Förslaget till åtgärdsprogram beskriver hur det fortfarande är långt kvar för
att nå de flesta av målen. Utvecklingen, för flera av miljömålen, går åt fel
håll. Under de närmaste tio åren måste alla öka takten i arbetet för att nå
miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande
samhällsomställning som vi behöver göra. Länsstyrelsen konstaterar att
programmets åtgärder ensamma inte kommer att räcka för att vi ska nå
miljökvalitetsmålen i tid.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län instämmer i föreslagna prioriterade områden, men menar
att också vattenfrågor (kvalitet och kvantitet) bör ha högsta prioritet.
Ett tydligare resonemang kring urval av åtgärder samt prioriteringar skulle
vara önskvärt. Åtgärdsprogrammet skulle vinna på att, för de olika
åtgärderna, ange tankar om möjlig finansiering eller delfinansiering.
Den ekologiska dimensionen ska självklart utgöra tyngdpunkten i länets
regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Det är av vikt att förhålla sig till
sambanden mellan de tre hållbarhetsdimensionerna.
Region Kalmar län ser sig som huvudaktör för åtgärderna 3 och 17 och som
medaktör i åtgärderna 5, 8, 10, 14, 19, 20, 37, 48, 85, 105, 106 och 126, men
troligen i fler.
Kretsloppstänkande, cirkulära affärsmodeller, industriell symbios och
bioekonomi är viktiga utgångspunkter för ett hållbart samhällsbyggande.
Detta borde lyftas fram tydligare bland övergripande åtgärder.
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Dokumentet behöver korrigeras utifrån att det idag inte finns något
regionförbund och inte heller något landsting. Listan med exempel på
styrdokument kan kompletteras. Dokumentet skulle också vinna på tydligare
och mer konsekventa källhänvisningar.
Yttrandet omfattar också ett tjugotal specifika kommentarer till enskilda
förslag till åtaganden.
--Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet § 119 den 26 maj 2021
och föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 133 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på remiss om
revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen.
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning

Följande protokollsanteckning lämnas av samtliga ledamöter från SD:
”Sverigedemokraterna välkomnar de många idéer till miljöåtgärder som
återfinns i åtgärdsprogrammet. Vårt partis uppfattning är dock att
miljöåtgärder ska göras där man får mest nytta för pengarna. I många fall är
miljöproblem globala och de medel som satsas på miljöåtgärder skulle i
dessa fall göra mångdubbelt större nytta på andra platser i världen. Denna
aspekt saknas helt i det åtgärdsprogram som ska revideras. Om man nu ändå
fokuserar på vad som behöver göras inom länet så saknas det
kostnads/nyttoanalyser för de olika åtgärdspunkterna i programmet. Det
finns heller ingen uppgift om hur respektive åtgärd ska finansieras. Därför
saknas viktiga data för att kunna prioritera mellan punkterna. Vidare saknas
förslag på åtgärder för ett scenario med ett kallare klimat i länet.”
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 133 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2021.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 119 den 26
maj 2021.
4. Yttrande över revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för
miljömålen.
5.

Remiss - Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen.
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§ 111

Ärendenummer RS 2021/355

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Blekinge
län
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Regional
utvecklingsstrategi för Blekinge län.
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på
remissversion av regional utvecklingsstrategi för Blekinge län – Växtplats
Blekinge.
Sammanfattning

Texten beskriver på ett bra sätt flera angelägna utmaningsområden där
förslaget anger intressanta prioriteringar. Det finns goda möjligheter till
fortsatt omfattande samverkan mellan länen i sydöstra Sverige.
Strategiförslaget saknar dock ett tydligt tidsperspektiv vilket gör den
svårtolkad.
--Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet § 120 den 26 maj 2021,
och föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 134 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Regional
utvecklingsstrategi för Blekinge län.
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 134
den 2 juni 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 120 den 26
maj 2021.
4. Regional strategi för Blekinge län.
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§ 112

Ärendenummer RS 2021/274

Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsstrategi
Kalmar län (RUS)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar om nedanstående utgångspunkter för
aktualitetsprövningen av RUS:
-

Behålla från de nuvarande fyra prioriterade utvecklingsområdena.

-

Ange mål under respektive utvecklingsområde.

-

Behålla de tre horisontella perspektiven.

-

Tydliggöra hållbarhetsperspektivet.

Bakgrund
Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget har
regionen uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska
vara en långsiktig och övergripande strategi för länets hållbara utveckling.
Av förordningen framgår också att en aktualitetsprövning av denna ska ske
under innevarande mandatperiod. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS
2030, beslutades våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet,
genomförandet samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och
genomförandet kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer.
I arbetet med aktualitetsprövningen ska de indikatorer som att satta att följa
utvecklingen av de fyra prioriterade utvecklingsområdena följas upp.
Analysen ska ses över samt att en särskild analys ska göras för att följa upp
effekterna av pandemin, vilka eventuella nya utmaningar och möjligheter
som följer i spåret av denna. En följd av pandemin är behovet av en ökad
tydlighet av ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingsarbetet.
Målbilden för nuvarande RUS är ”Klimat att växa i”. Fyra
utvecklingsområden har prioriterats som ska bidra till måluppfyllelsen:
-

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

-

Barn och unga

-

Hållbar samhällsplanering

-

Ökad konkurrenskraft

Till detta anges tre horisontella perspektiv som bedömts har stor betydelse
för länets utveckling och som löper genom samtliga fyra områden; digital
omvandling, kompetensförsörjning samt internationalisering.
Ramen för strategin är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.
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I arbetet med att aktualitetsprövningen finns ett behov av att öka tydligheten
av prioriteringarna för att underlätta uppföljningen. Detta kan göras genom
att formulera mål under respektive utvecklingsområde.
--Regionala utvecklingsförvaltningen behandlade ärendet § 121 den 26 maj
2021, och föreslog regionstyrelsen att besluta om nämnda utgångspunkter för
aktualitetsprövning av RUS.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 135 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen beslutar om nedanstående utgångspunkter för
aktualitetsprövningen av RUS:
-

Behålla från de nuvarande fyra prioriterade utvecklingsområdena.

-

Ange mål under respektive utvecklingsområde.

-

Behålla de tre horisontella perspektiven.

-

Tydliggöra hållbarhetsperspektivet.”

--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 135 den 2 juni
2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 121 den 26
maj 2021.
3. Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021.
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§ 113

Ärendenummer RS 2021/473

Yttrande över promemorian Genomförande av
ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemoria om
genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (regeringens dnr I2021/00867).
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att
genomföra EUs direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon (Clean Vehicle Directive). Direktivet innebär att
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling
av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en
minsta andel miljöanpassade fordon, så kallade minimimål. Det innebär i
princip att offentliga aktörers fordonsflottor och upphandlingar i framtiden
ska innefatta minst 32,5 procent elbussar i kollektivtrafikens stadsbussar och
minst 38,5 procent elbilar bland så kallade lätta fordon (under 5 ton).
Specialfordon som till exempel ambulanser och rullstolsbärande fordon
omfattas inte av det nya regelverket.
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en
ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom
transportområdet. Förslagen innebär bland annat att gasbilar inte längre
skulle klassas som miljöbilar.
Sammanfattning av yttrandet

Yttrande berör endast förslaget till ändringar i landets miljöbilsdefinition.
Region Kalmar län välkomnar att offentlig sektor går före i omställningen
till mer klimatriktiga vägtransporter och har för egen del idag 100 procent
fossilbränslefria vägtransporter i kollektivtrafiken.
Sverige har under lång tid utvecklat biogassystemet och skapat en bred och
god förståelse för alla dess samhällsnyttor. Det är en fungerande teknik för
såväl korta som långa avstånd. Samhället har också investerat stora summor i
produktionsanläggningar och tankställen. Region Kalmar län ser därför med
stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre
ska omfatta bilar som drivs med biogas. Biogas presterar i topp för att nå
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nationella mål inom klimat, miljö och samhälle. Således vore det både
motsägelsefullt och missvisande att exkludera biogasdrivna fordon från
miljöbilsdefinitionen. Även om intresse för biogas ökar i sektorer som sjöfart
och industri är avsättningen till övervägande del beroende av
transportsektorn inom en överskådlig framtid.
--Föreslaget yttrande har tillstyrkts av regionala utvecklingsnämnden § 118
den 26 maj 2021 och kollektivtrafiknämnden § 67 den 27 maj 2021.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 136 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemoria om
genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (regeringens dnr I2021/00867).
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.”
Överläggningar
Martin Kirchberg (SD) och Peter Vretlund (S) föreslår att regionstyrelsen
ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Martin
Kirchbergs (SD) och Peter Vretlunds (S) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 136 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021.
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 118 den 26
maj 2021.
4. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 67 den 27 maj 2021.
5. Yttrande över Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster.
6. Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
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§ 114

Ärendenummer RS 2021/298

Reglemente för läkemedelskommittén
Beslut
Regionstyrelsen fastställer Reglemente för läkemedelskommittén.
Reglementet gäller från och med den 15 juni 2021 och tills vidare.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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.
Läkemedelskommittén inrättades 1996 som en följd av lagen (1996:1157)
om läkemedelskommittéer. I samband med bildandet fastställde
landstingsstyrelsen det reglemente för kommittén som därefter gällt.
En översyn av reglementet har gjorts, och resulterat i ett förslag till nytt
reglemente som föreligger för beslut. I översynen har ingått att harmonisera
reglementet med läkemedelskommitténs arbetssätt samt att förenkla
formerna för kommitténs arbete.
De största förändringarna är:


Kommitténs uppdrag justeras för en tydligare koppling till nuvarande
arbetssätt och behov.



Kommittén flyttas organisatoriskt till regionstaben från att tidigare ha
legat under regionstyrelsen.



Som en följd av detta flyttas även beslut om att utse ordförande till
regiondirektören. Ordförandeuppdragets giltighet ändras till att vara
tills vidare.



Ledamöternas avsättning av tid för kommitténs arbete förtydligas.



Läkemedelskommittén behöver fortsättningsvis inte lämna förslag till
verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen, eftersom
verksamheten och kostnaderna som avsågs inte längre hanteras av
kommittén.

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 137 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
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”Regionstyrelsen fastställer Reglemente för läkemedelskommittén.
Reglementet gäller från och med den 15 juni 2021 och tills vidare.”
Överläggningar
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Bo Karlsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande
ändringar i reglementet för läkemedelskommittén:
”- att läkemedelskommittén är underställd regionstyrelsen och
protokollen från kommitténs sammanträden redovisas i
regionstyrelsen.
- att regionstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i
läkemedelskommittén för en mandatperiod av fyra år.”
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Bo Karlssons
(SD) ändringsförslag, och finner att det avslås.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Christer
Jonssons (C) förslag, och finner att så är fallet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 137 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021.
3. Förslag till Reglemente för läkemedelskommittén.
4. Reglemente för läkemedelskommittén, fastställt 1996.
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§ 115

Ärendenummer RS 2021/16

Svar på granskning av följsamhet till revisionens
tidigare granskningar i Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat svar över revisorernas granskningsrapport av
följsamheten till revisionens tidigare granskningar.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har låtit göra en uppföljande granskning av
genomförda fördjupade granskningar under 2013–2018.
Revisorerna lämnar tre rekommendationer, som främst är kopplade till hur
regionstyrelsens svar på granskningarna är utformade. I bilaga redovisas svar
på revisorernas rekommendationer.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 138 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat svar över revisorernas granskningsrapport
av följsamheten till revisionens tidigare granskningar.”
Överläggningar
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Malin Sjölander (M), Anders Andersson (KD), Martin Kirchberg
(SD) och Carl Dahlin (M) föreslår att regionstyrelsen ska göra
följande tillägg till arbetsutskottets förslag till yttrande:
”Uppföljning av regionens arbete sker vid varje regionstyrelse och
där redovisas även det ekonomiska utfallet löpande. Styrelsen noterar
att detta inte är nog och revisorernas påpekande gäller åtgärder för att
uppnå förändring och nå de mål om minskad beroende av
bemanningsbolag som är uttalat i olika handlingsplaner.
Regionstyrelsen avser att komplettera den hittillsvarande
redovisningen med tydliga åtgärdsförslag när man kan se att
målsättningarna inte är uppnådda.”
---
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Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt Christer Jonssons
(C) förslag, och finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Malin
Sjölanders (M) med fleras förslag till tillägg, och finner att det avslås.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 138 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021.
3. Svar på revisorernas granskning av följsamhet till revisionens
tidigare granskningar.
4. Missiv från revisorerna, daterat den 17 december 2021.
5. Granskningsrapport - Granskning av följsamhet till revisionens
tidigare granskningar (EY, november 2020), med bilaga 1–5.
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§ 116

Ärendenummer RS 2021/317

Yttrande över betänkandet När behovet får styra – ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet När
behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att senast den 1 september 2021 yttra
sig över betänkandet När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
Sammanfattning av promemorian

I remissen lämnas förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli
mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som föreslås ska gynna en
regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna
i tandhälsa i befolkningen (dir. 2018:16). Förslag har också lämnats till en ny
reglering av tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser
samt förslag till alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt
högkostnadsskydd.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ser i huvudsak positivt på utredningens intention och på
huvuddelen av de förslag som presenteras i utredningen. Av yttrandet
framgår Region Kalmar läns synpunkter.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 139 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet När
behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.”
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Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Bo Karlsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta att följande
synpunkter inarbetas i regionens yttrande:
”- att eventuella undanträngningseffekter till följd dels av
utrikesföddas genomsnittligt sämre tandhälsa, dels till följd av att
tandvård ges på samma villkor oavsett om svenskt medborgarskap
föreligger eller inte, beaktas
- att det nuvarande systemet med subventionerad tandvård för
personer som vistas illegalt i Sverige bör upphöra, eftersom det drar
bort resurser från ersättningssystemet för tandvård.”
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt Yvonne Hagbergs
(S) förslag, och finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Bo
Karlssons (SD) förslag till tillägg, och finner att det avslås.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 139 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021.
3. Yttrande över betänkandet När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
4. Sammanfattning av betänkandet När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
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§ 117

Ärendenummer RS 2021/289

Delårsrapport april 2021 för Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen godkänner lämnad rapport Delårsrapport 2021–04 Region
Kalmar län.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Bakgrund
Delårsrapporten är en uppföljning av Region Kalmar läns ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat från januari till och med april samt en prognos
för helårsutfall 2021. Uppföljningen följer Region Kalmar läns fyra
målområden, Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi.
Flera av de beslutade måtten i Regionplan 2021–2023 följs upp per halvår
eller helår.
Årets första fyra månader har i stort präglats av den pågående pandemins
andra och tredje våg. Den andra vågen inleddes under november 2020 och
nådde sin topp under andra halvan av januari i år. Efter en kort tid av lättnad
under februari blev Kalmar län ett av de län i Sverige som först fick
spridning av den så kallade brittiska varianten av coronaviruset. I och med
det inleddes den tredje vågen av pandemin som vi nu i bästa fall börjar se
slutet av.
Smittspridningen fortsätter att gå ner i vårt län. Kapaciteten för att testa sig
vid symptom ligger på en hög nivå och med olika lösningar för provtagning
ligger strategin kvar att det ska vara en hög tillgänglighet och en hög
beredskap. Utvecklingen av smittspridningen är beroende av
vaccinationsinsatserna och hur de närmaste veckorna utvecklar sig. Oavsett
utvecklingen framöver så är den samlade bilden att smittspridningen och
belastningen på sjukvården kommer att fortsätta sjunka. Det finns givetvis en
osäkerhet över hur utvecklingen kommer se ut över sommaren och det
kommer att finnas behov av att behöva fundera över hur ett mer nytt normalt
läge kan se ut efter sommaren. Regionen har en hög vaccinationskapacitet
och det går snabbt framåt, men det är leveranserna av vaccindoser som avgör
tempot. Vaccinationerna kommer att pågå under hela sommaren och en bit in
i hösten.
Belastningen och behovet av sjukhusvård sjunker både nationellt och i vårt
län. Om siffrorna fortsätter gå åt rätt håll kan verksamheten anpassas och
förberedas för ett lugnare läge. Det är en stor utmaning för hälso- och
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sjukvården att ställa om för att också möta den vård som tvingats skjutas
upp.
Det är för tidigt att säga vilka långtgående konsekvenser som pandemin ger.
Även konsekvenserna på samhällsnivå behöver stort fokus när det gäller
ojämlikheter i folkhälsan, barn och ungas situation, näringslivets och
kultursektorns påverkan och de stora intäktsbortfall som uppstår i
kollektivtrafiken. Pandemin har också medfört ett omedelbart behov av nya
arbetssätt där exempelvis den digitala utvecklingen gått i en snabb takt.
Utmaningen blir nu att säkerställa att dessa nya arbetssätt blir långsiktigt
bestående.
Prognosen för helåret 2021 beräknas till 191 Mkr vilket är 17 Mkr sämre än
budgeterat resultat. Balanskravsresultatet prognosticeras till 70 Mkr då
orealiserad vinst i placerade pensionsmedel på 121 Mkr minskar resultatet i
balanskravsutredningen. Resultatet efter första tertialet uppgår till 120 Mkr
med ett negativt balanskravsresultat på 1,5 Mkr.
--Inför mötet har följande förslag redovisats:
”Regionstyrelsen godkänner lämnad rapport Delårsrapport 2021–04 Region
Kalmar län.”
Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt det
redovisade förslaget.
2. Jimmy Loord (KD), Martin Kirchberg (SD) och Malin Sjölander (M)
föreslår att regionstyrelsen ska göra följande tillägg till det
redovisade förslaget:
”att vi vid varje styrelsemöte framöver får en särskild redovisning om
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Detta för att
tydligare kunna följa utvecklingen och kunna besluta om eventuella
åtgärder.”
--Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar enligt Yvonne Hagbergs
(S) förslag, och finner att så är fallet.
--Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Jimmy
Loords (KD), Martin Kirchbergs (SD) och Malin Sjölanders (M) förslag till
tillägg, och finner att det avslås.
Reservationer

Samtliga ledamöter från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021.
2.

Delårsrapport 2021–04 Region Kalmar län.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 118

Ärendenummer RS 2021/468

Sammanträdesplan 2022
Beslut
Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelsens arbetsutskott att besluta om
sammanträdesplan för den politiska organisationen 2022.
Respektive instans fastställer sina sammanträdesdatum efter beslutet.
Bakgrund
Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen upprätta en plan över
sina sammanträden samt arbetsutskottets, personalutskottets och
budgetberedningens sammanträden. Regionstyrelsen upprättar därutöver ett
förslag till plan för regionfullmäktiges, nämndernas och beredningarnas
sammanträden. Respektive instans beslutar därefter om slutliga
sammanträdesdatum utifrån förslaget.
En utgångspunkt för sammanträdesplanen är Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) årsplanering. SKR:s styrelse beslutar om årsplanering för
2022 vid sitt möte i juni. Föreslås att regionstyrelsen delegerar till
regionstyrelsens arbetsutskott att besluta om sammanträdesplan för 2022
efter att regionens förslag kunnat fastställas. Respektive instans fastställer
därefter sina slutliga sammanträdesdatum.
--Inför mötet har följande förslag redovisats:
”Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelsens arbetsutskott att besluta om
sammanträdesplan för den politiska organisationen 2022.
Respektive instans fastställer sina sammanträdesdatum efter beslutet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt det redovisade
förslaget.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 119

Ärendenummer RS 2021/465

Anmälan av granskning från Regionrevisorerna –
Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar län
Beslut
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av årsredovisningen 2020
i Region Kalmar län.
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och
återrapportering till regionstyrelsen senast den 15 september 2021.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska årsredovisningen 2020 i Region
Kalmar län.
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits,
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 15 september 2021.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 142 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av årsredovisningen 2020
i Region Kalmar län.
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och
återrapportering till regionstyrelsen senast den 15 september 2021.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 142 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021.
3. Missivbrev - Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar
län.
4. Granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 i Region
Kalmar län.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 120

Ärendenummer RS 2021/480

Medlemsdialog och uppsiktsplikt av kommunalförbund
Beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar år regiondirektören att införa modellen för
regionernas gemensamma kommunalförbund avseende styrningsfrågor,
tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt medlemsdialog.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteperson som
kontaktperson till respektive kommunalförbund.
Bakgrund
Kommunalförbund är en form för regioner och kommuner att samverka
kring gemensamma ansvarsområden. Ett kommunalförbund är en egen
juridisk person. Varje medlem har uppsiktsplikt över kommunalförbundet,
ansvaret för detta ligger enligt 6 kap 1 § kommunlagen på regionstyrelsen.
Den formella styrningen av ett kommunalförbund sker genom
förbundsordningen, som antas av varje medlems fullmäktige. För ett aktivt
ägarskap behövs dock även informell styrning genom samråd och dialog.
Dialogen möjliggör bland annat tydliggörande och utveckling av
medlemmarnas förväntningar på kommunalförbundet, och ger förbundet stöd
och förankring hos medlemmarna.
För att medlemsdialogen och uppsiktsplikten ska vara effektiv och leda till
gemensamt eftersträvat resultat behöver den hanteras på ett strukturerat och
likartat sätt. Regiondirektörsnätverket har tillsammans med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram ett förslag till modell för att
stärka arbetet i regionernas gemensamma kommunalförbund avseende
styrningsfrågor, tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt
medlemsdialog.
Modellen redovisas i bilagorna och innebär följande:


Kommunalförbunden ska erbjuda utbildning/introduktion till nya
styrelseledamöter, vid behov i samverkan med SKR och regionerna.



Samtliga medlemsregioner ska utse en tjänsteperson som
kontaktperson till respektive kommunalförbund. Medlemsregionen
ska vid behov även ge tjänstepersonstöd i styrningsfrågor till politiskt
förtroendevalda i kommunalförbund.



En beredningsgrupp per kommunalförbund skapas för att hantera
frågor som rör relationen mellan medlemsregionerna och förbunden,
exempelvis ekonomi och långsiktig planering. Beredningsgruppen
kan bestå av en eller flera utsedda tjänstepersoner från varje medlem.
Formerna för gruppens sammansättning utvecklas i bilaga 1.
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Medlemsdialogen stärks genom att respektive kommunalförbund
inbjuds till en årlig medlemsdialog med berörda regioner. Vid
dialogen behandlas medlemsregionernas förväntningar, strategiska
utmaningar på kort och lång sikt samt planeringsförutsättningar.



Medlemsregionerna gör en samlad djupare uppföljning av varje
kommunalförbund vart fjärde år beträffande verksamhetens
inriktning, omfattning och kvalitet som ett led i respektive
regionstyrelses uppsiktsplikt.

Regionrådsberedningen föreslog i skrivelse den 9 april 2021 att
regionstyrelsen att besluta följande:
1. Regionstyrelsen uppdrar år regiondirektören att införa modellen för
regionernas gemensamma kommunalförbund avseende
styrningsfrågor, tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt
medlemsdialog.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteperson
som kontaktperson till respektive kommunalförbund.
Tjänstepersonen är även ledamot av Kommunalförbund Avancerad
Strålbehandlings (KAS) styrgrupp.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 143 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”1. Regionstyrelsen uppdrar år regiondirektören att införa modellen för
regionernas gemensamma kommunalförbund avseende styrningsfrågor,
tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt medlemsdialog.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteperson som
kontaktperson till respektive kommunalförbund.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 143 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021.
3. Presentation - Medlemsdialog och uppsiktsplikt av gemensamma
kommunalförbund.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 121

Ärendenummer RS 2021/499

Svar på skrivelse till regionstyrelsen om rapportering
av vakansläget för sjukvårdspersonal
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrandet som sitt svar på skrivelsen om
rapportering av vakansläget för sjukvårdspersonal.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen med
förslag att ett mått på vakansläget för sjukvårdspersonal i de olika
verksamheterna under hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen i fortsättningen
kontinuerligt redovisas vid regionstyrelsens sammanträden.
Yttrande

Inledningsvis kan konstateras att regionens rekryteringsarbete sker
kontinuerligt. Under åren 2016-2021 har antalet vårdpersonal ökat med
ungefär 300 personer. I de siffror som figurerar kring vakanser är det viktigt
att komma ihåg att det är en kombination av medarbetares längre ledigheter
(ex föräldraledigheter), intern rörelse, extern rörelse bland medarbetare och
en nulägesbedömning av verksamheten.
Regionens planering och uppföljning bygger på den verksamhetsplanering
som sker lokalt i verksamheterna. Uppföljning av verksamheterna sker på
respektive nivå och aggregerat på Regionnivå sker uppföljning i
delårsrapport, årsredovisning och löpande i regionstyrelse. Inom
medarbetareområdet sker rapportering om sjukskrivningstal, kostnader för
hyrbolag och mått från medarbetarenkäten. Det är också rapportering vid
varje regionstyrelse om insatser och aktiviteter på Regionnivå så väl som
förvaltningsnivå. Många av aktiviteterna är långsiktiga och ska ge resultat på
sikt. Minskade hyrbolagskostnader för läkare är ett sådant exempel som
Regionen efter många års arbete inom vissa verksamheter ser resultat av.
Inom förvaltningarna sker ett arbeta som berör både på kort och lång sikt och
som inkluderar planering och uppföljning av kompetensbehovet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under de senaste åren arbetat med att
definiera kompetensbehovet inom respektive verksamhet:


Kompetensbehovet definieras med hänsyn till:
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Antal vårdplatser



Vårdtyngd



Beredskap för hantering av sjukdom, vård av barn, ledigheter, etc.

Flera företeelser påverkar det samlade kompetensbehovet. Under det senaste
året har exempelvis antalet vårdplatser påverkats av covid-19 vård. Det kan
också påverkas av hur övrig vård planeras och prioriteras.
Utveckling av yrkesroller och förändringar av hur ett arbete utförs påverkar
och förändrar också bemanningsmålen.
För Primärvårdsförvaltningen finns ett ersättningssystem som styr ekonomin.
Chefen bedömer vad som behövs för att bemanna utifrån uppdraget och
ekonomi. Förvaltningen för dialog med varje enskild chef utifrån varje
enhets unika bemanningssituation. Primärvårdsförvaltningen arbetar också
med arbetsuppgiftsväxling vilket gör att yrkesroller förändras över tid.
Behov av olika yrkesroller ändras utifrån uppdraget och utvecklingen av
yrkesrollen. I praktiken rekryteras dock oftast en medarbetare när en slutar.
För specifikt läkargruppen följs bemanningen på måttet minskat
hyrbolagskostnader.
Inom Psykiatriförvaltningen har under de senaste två åren gjorts en
genomlysning av framtida kompetensförsörjning. Personalorganisationen
utgår från verksamhetens behov av kompetens för att klara
specialistpsykiatrins uppdrag och nå fastställda mål. Förändring av
yrkesroller sker över tid. Förvaltningen följer särskilt
bemanningsutvecklingen inom svårrekryterade grupper.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningarna inte styr sin
rekrytering eller kompetensplanering utifrån antalet vakanser. Många
parametrar påverkar förvaltningarnas kompetensbehov och utveckling sker
kontinuerligt. Självfallet går det vid en given tidpunkt att säga vad
rekryteringsbehovet är för en viss verksamhet, men att följa ett vakansmått
på förvaltningsnivå bedöms inte verkningsfullt.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 149 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrandet som sitt svar på skrivelsen om
rapportering av vakansläget för sjukvårdspersonal.”
Överläggningar
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
skrivelsens förslag:
”att ett mått på vakansläget för sjukvårdspersonal i de olika
verksamheterna under hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen i fortsättningen
kontinuerligt redovisas vid regionstyrelsens sammanträden.”
---
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Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (S)
eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
enligt Mattias Adolfsons (S) förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 149 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021.
3. Skrivelse om rapportering av vakansläget för sjukvårdspersonal, från
Martin Kirchberg (SD).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 122

Ärendenummer RS 2021/496

Yttrande över underlag Pneumokockvaccination som
ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och
äldre
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över underlaget
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer
75 år och äldre.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över underlaget
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer
75 år och äldre.
Yttrande

Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccination till personer
som är 75 år och äldre bör införas som ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Detta är ett välkommet besked av flera skäl, inte minst
ur ett jämlikhetsperspektiv då kostnaden för individen avseende vaccination
mot pneumokocker idag ser olika ut i olika regioner. Ett nationellt
vaccinationsprogram med en nationell informationskampanj bedöms
dessutom öka vaccinationsviljan och vaccinationstäckningen som idag är
ganska låg trots en befintlig rekommendation om vaccination till alla
personer som är 65 år eller äldre. (För mer information se
www.folkhalsomyndigheten.se.)
Då det redan finns en rekommendation om vaccination till alla personer över
65 år vore det önskvärt med ett förytligande kring vad som kommer att gälla
för dem som är 65–74 år när programmet införs.
Folkhälsomyndighetens befintliga rekommendation ovan omfattar även
personer som är yngre än 65 år och som har mycket hög risk för allvarlig
pneumokocksjukdom. Det vore önskvärt att även dessa prioriteras för ett
nationellt vaccinationsprogram.
Vidare bör det förtydligas om programmet när det införs omfattar alla som är
75 år eller äldre eller initialt endast omfattar dem som fyller 75 år det år
programmets införs för att sedan successivt fyllas på med nyblivna 75åringar.
Sammanfattningsvis är pneumokockvaccination i ett särskilt
vaccinationsprogram till personer 75 år och äldre mycket välkommet men en
del saker behöver förtydligas.
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--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 150 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över underlaget
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer
75 år och äldre.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 150 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2021.
3. Sammanfattning av Pneumokockvaccination som ett särskilt
vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 123

Ärendenummer RS 2021/573

Yttrande över Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Förslag till
överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
Yttrandet överlämnas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan
regionerna så kallat mobilitetsstöd. Utbudet av profiler och inriktningar
skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare tillgång till ökade
valmöjligheter.
Remissen syftar till att säkerställa att samtliga regioner ser en möjlighet att
ingå en överenskommelse gällande mobilitetsstödet för folkhögskolorna.
Överenskommelsen planeras gälla från och med 2022.
Förslaget till överenskommelse är framtaget av SKR tillsammans med en
politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M), Region Skåne
(ordförande för gruppen), Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen,
Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen, Åsa Kratz (S), Region
Sörmland, Rune Backlund (C), Region Jönköping samt Irén Lejegren (S),
Region Örebro.
Förslaget till överenskommelse syftar också till ett mobilitetsstöd till
folkhögskolorna som ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge
regionerna en ökad förutsägbarhet.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län välkomnar en framtida överenskommelse gällande
mobilitetsstöd till folkhögskolor vilken syftar till att mobilitetsstödet ska
vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge regionerna en ökad
förutsägbarhet.
Region Kalmar län ställer sig bakom förslaget, dock med förbehåll gällande
kommentarer och synpunkter på följande rubriker i överenskommelsen:


Den administrativa hanteringen



Ersättning

---
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Folkhögskolestyrelsens presidium beslutade den 4 juni 2021 att föreslå
regionstyrelsen att anta redovisat yttrande.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 151 den 2 juni 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Förslag till
överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
Yttrandet överlämnas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 151 den 2 juni
2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2021.
3. Protokollsutdrag från folkhögskolestyrelsens presidium den 4 juni
2021.
4. Yttrande Förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna SKR dnr 21/00735.
5. Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse.
6. Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från
Folkbildningsrådet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-06-15
Regionstyrelsen

§ 124
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen:
1. Yttrande över Förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
(Socialstyrelsen) (RS 2021/297).
2. Yttrande över Rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska
rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 kap. 10 § BegrL
(RS 2021/292).
3. Yttrande över förslag till Meddelandeblad om fast läkarkontakt med
mera (Socialstyrelsen) (RS 2021/366).
4. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis godkänt för
införande (RS 2021/532).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
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§ 125
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till regionstyrelsen:
1. Smittskyddsläkarens regionala rekommendationer förlängs till och
med 30 maj 2021 (RS 2021/9).
2. Delrapport - Scenarier för fortsatt spridning (Folkhälsomyndigheten)
(RS 2021/14).
3. Svar på frågor från Corona-kommissionen om regionens
kommunikation under coronapandemin (RS 2021/17).
4. Kvartalsrapport april 2021 från Kalmar Öland Airport AB (RS
2020/1299).
5. Årsredovisning IT Plattform Småland Öland AB 2020 med
revisionsberättelse (RS 2021/365).
6. Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA april
2021 (RS 2020/1189).
7. Handlingsplaner 2021–2022 för samordnande- och
samverkansområdesgrupperna (Länsgemensam ledning i samverkan)
(RS 2021/463).
8. Överenskommelse - För samverkan mellan kommunerna i Kalmar
län och Region Kalmar län gällande Familjecentralernas verksamhet
(RS 2021/464).
9. Protokoll Regionala utvecklingsnämnden och Folkhögskolestyrelsen
21 april 2021 (RS 2021/161).
10. Protokoll Funktionshinderrådet 5 maj 2021
11. Regionsamverkan Sydsverige 2021 (RS 2021/59):
a. Protokoll från årsmöte 19 maj 2021 med bilagor
b. Anteckningar från styrelsemöte 21 maj 2021
c. Handlingsplan kollektivtrafik fastställd 21 maj 2021
d. Sydsvenska prioriteringar 2021 fastställd 21 maj 2021
12. Skrivelse - Trafikverket ämnar avbryta pågående vägplaner för väg
136; Algutsrum - Sönnerborg och Sönnerborg – Isgärde (RS
2020/1085).
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13. Yttrande över sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om
nationell högspecialiserad vård (Sydöstra sjukvårdsregionen) (RS
2021/171).
14. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i
föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (Sydöstra
sjukvårdsregionen) (RS 2021/324).
15. Deklaration för en stark demokrati (RS 2021/394).
16. Beslut gällande Begäran om inaktivering av krislägesavtalet den 1
juni 2021 (RS 2020/679).
17. Svar på skrivelse Medfinansiering av statlig infrastruktur (RS
2021/467).
18. Utlåtande avseende Åtgärdsvalsstudie triangelspår Berga samt
övergripande synpunkter på: Åtgärdsvalsstudie - Delektrifiering av
Stångådals- och Tjustbanan (Trafikverket).
19. Beslut om upphävande av lokala föreskrifter om deltagarbegränsning
vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (Länsstyrelsen) (RS 2021/14).
20. Skrivelse till infrastrukturministern om Bromma flygplats samt svar
(RS 2021/450).
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