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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 169
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 170
Val av justerare
Beslut
Regionstyrelsen utser Bo Karlsson (SD) att tillsammans med ordförande
justera mötets protokoll.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 171
Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Genomförande strategi Smart Specialisering – Område för
kapacitetsutveckling industriell utveckling

Regionfullmäktige fastställde i mars 2021 Strategi för Smart specialisering i
Kalmar lä 2021–2027. Smart specialisering är ett arbetssätt för att kraftsamla
för förnyelse och tillväxt inom de områden där en region har störst potential.
Lägesrapport för arbetet med genomförande av strategin redovisas, med
fokus på kompetensförsörjning och utveckling.
Delårsrapport för folkhögskolorna januari-augusti 2021

Information om delårsrapport för januari-augusti 2021 för regionens
folkhögskolor redovisas. I rapporten redovisas uppföljning av
verksamhetsmål, det ekonomiska läget och intern kontroll.
Sammanfattningsvis har verksamheten fungerat bra, trots de utmaningar som
uppstått under perioder med distansstudier. Även den digitala omställningen
anges ha fungerat väl. Däremot finns utmaningar med att upprätthålla social
och miljömässig hållbarhet under distansstudier och att något färre av de
studerande har jobb sex månader efter avslutad yrkesutbildning.
--Föredragande

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Carl Sundbring, bildningschef
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 172
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nationell Patientenkät 2021

Nationell Patientenkät är undersökning av patienters upplevelser av vården.
2021 års undersökning genomfördes under våren, vilket innebär att svaren
lämnades mitt under covid 19-pandemin.
Region Kalmar län placerar sig bland de bästa i landet inom öppenvården,
när det gäller dimensionerna delaktighet och involvering, kontinuitet och
koordinering, information och kunskap, respekt och bemötande och
tillgänglighet. Också bland de patienter som legat inlagda på sjukhus rankas
vården högre än snittet för landet i samtliga dimensioner. Under en rad av år
har Region Kalmar län varit överlägsen etta i landet, så även i denna enkät.
Enkäten visar även att mer än var femte person i Kalmar län uppger sig ha
undvikit att söka vård på grund av smittorisken.
De som fått enkäten har också haft möjlighet att ge kommentarer kring sina
erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har över 700 sådana
kommentarer kommit in. Bland de positiva lyfts framförallt bemötandet och
professionaliteten inom vården, och bland den kritiska synpunkterna nämns
att kommunikationen mellan sjukhus och hälsocentral inte fungerat och att
informationen som gavs inte var tillräcklig.
En särskild fördjupning redovisas för Onkologiska kliniken.
Tillgänglighet

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet i september redovisas.
Covid-19-pandemin har fortfarande påverkan på tillgängligheten till vården,
men tecken på förbättringar syns.
66 procent av patienterna i Kalmar län fick tid till operation/behandling inom
vårdgarantins 90 dagar, jämfört med 49 procent för landet. Motsvarande
siffra för första besök var 83 procent, mot 66 procent för landet. Även för
återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bättre.
Vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus var cirka 90 procent respektive 80
procent av patienterna på akutmottagningarna färdigbehandlade inom fyra
timmar. Motsvarande siffra för Kalmar var 60 procent.
Tillgängligheten för första besök till barn- och ungdomspsykiatrin var god,
och cirka 91 procent fick tid inom 30 dagar. Däremot fick bara 40 procent tid
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till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar. 82 procent fick tid
för återbesök inom medicinskt måldatum. För vuxenpsykiatrin fick 97
procent tid till första besök inom 90 dagar, och 92 procent fick tid till
återbesök inom medicinskt måldatum.
Primärvårdens tillgänglighetssiffror var strax över snitt för landet, 85 procent
av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i augusti fick träffa
medicinsk personal inom tre dagar. 100 procent av dem som sökte sig till
barn- och ungdomshälsan under september fick tid inom tre dagar. Under
2021 har tillgängligheten aldrig varit under 93 procent någon månad.
För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden 28,25
minuter. Sex procent av samtalen besvarades inom målet nio minuter.
1177.se har haft en kraftig ökning pandemin, och i september gjordes drygt
250 000 besök på sidan i Kalmar län och knappt 300 000 inloggningar
gjordes i e-tjänsterna. 209 340 länsbor hade i september ett konto på 1177.se.
Efter en nedgång i juli och augusti ökade de digitala vårdmötena återigen.
Totalt 776 sådan genomfördes, jämfört med 434 i september förra året.
Inom folktandvården prioriteras barnen för att senast i januari 2022 uppnå
minst samma tillgänglighet som innan pandemin. Återhämtningen går enligt
plan, men ett fåtal kliniker har ett besvärligt läge på grund av resursbrist. För
att ytterligare öka tempot och hjälpa dessa startas extra helginsatser för de
kliniker med störst behov av hjälp.
Svar på skrivelse om Bröstcancerförbundets årsrapport 2021

Malin Sjölander (M) lämnade den 1 oktober 2021 en skrivelse till
regionstyrelsen med frågor Bröstcancerförbundets årsrapport 2021.
Fördjupad information om läget i Kalmar län när det gäller
bröstrekonstruktioner efter cancerbehandling redovisas. Av antalet
mastektomier under 2020 bedömdes 16 som lämpliga för
direktrekonstruktion. Av dessa valde 4 att genomförs direktrekonstruktion,
medan 6 valde att inte göra detta. 6 tillfrågades ej.
--Föredragande

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Magnus Lagerlund, basenhetschef Onkologiska kliniken och strålningsfysik
Kalmar
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 173
En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Uppföljning redovisas av Region Kalmar läns arbete inom målområdet En av
Sveriges bästa arbetsplatser i delårsrapport augusti 2021.
Fokus under året har legat på arbetsmiljöfrågor och chefskap utifrån
pandemins påverkan på verksamheterna. Inriktningen har varit att
vidmakthålla det långsiktiga arbetet utifrån målet om en attraktiv arbetsplats
som erbjuder utvecklingsmöjligheter och delaktighet.
Fokus ligger fortsatt på friska arbetsplatser och en minskad sjukfrånvaro.
Den totala sjukfrånvaron under januari-augusti var 5,63 procent vilket kan
jämföras med 5,93 procent samma period föregående år.
Samverkan med olika lärosäten löper kontinuerligt och är avgörande för
rekryteringen av nyutbildade medarbetare. Den verksamhetsförlagda
utbildningen för sjuksköterskestudenter har genomförts enligt plan.
Satsningen på utlandsrekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal med
legitimationsyrken har återigen tagit fart i takt med att fler vaccineras.
Regionen rekryterade i år sommarvikarier till drygt 350 tjänster, varav 250
inom vården. Antalet medarbetare var i augusti totalt 7 577.
Region Kalmar län har under lång tid arbetat strukturerat med
lönekartläggning. Under 2021 tillsköts, för andra året i rad, särskilda medel
för att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan könen.
Ett väl fungerande chef- och ledarskap har haft stor betydelse för förmågan
att hantera de utmaningar och den omställning som pandemin har krävt.
Stödet till chefer har inriktats på hantering av nya och utmanande situationer
som omställning av verksamhet och förflyttning av personal inneburit.
--Föredragande

Helen Persson, HR-direktör
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Regionstyrelsen

§ 174
God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ekonomisk uppföljning enligt delårsrapporten för augusti 2021 för Region
Kalmar län redovisas.
Prognosen för helåret 2021 är ett resultat på 426 miljoner kronor, vilket
innebär en positiv budgetavvikelse på 218 miljoner kronor. Resultatet
grundar sig i huvudsak på en god utveckling av statsbidrag för vaccinationer,
test- och smittspårning, skatteintäkter samt avkastning på pensionsmedel.
Det ekonomiska läget dock svårbedömt utifrån osäkerhet beroende på
omställningar på grund av pandemin.
Regionens verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 453
miljoner kronor, där 180 miljoner kan kopplas till merkostnader på grund av
covid-19. Övriga merkostnader är linje med nivån från föregående år.
Utifrån den presenterade prognosen bedöms regionen uppfylla de två
ekonomiska målen; två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning samt att finansiera investeringar utan att behöva låna.
--Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 175

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 20 september 2021) redovisas uppdrag
från regionplanerna 2020–2022 och 2021–2023.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 213 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 213 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021.
3. Uppdraglista daterad den 20 september 2021.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 176

Ärendenummer RS 2020/1265

Utredningsuppdrag 21/01 - Redovisa en plan för en
robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad
kapacitet i vården
Beslut
Regionstyrelsen godkänner delredovisningen av utredningsuppdrag 21/01 Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården.
Bakgrund
I enlighet med Regionplan 2021–2023 ska en plan ska tas fram för en robust
materialförsörjning som bygger på cirkularitet med syfte att minska
sårbarheten i händelse av kris. Alla regioner ska genomföra de förberedelser
som behövs för att verksamheten ska fungera vid särskilda eller
extraordinära händelser, vid störning i samhället och vid höjd beredskap.
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även
vid omfattande och oväntade händelser.
Robusthet och miljöaspekter går ofta hand i hand. Även kvalitet som en
aspekt som är oerhört viktig kopplat till inköp och att de instrument som
handlas upp är patientsäkra. Om man ändå måste prioritera de olika
perspektiven så kommer självklart kvalitetsperspektivet och
patientsäkerheten först. Den är lika viktig i vardag som i kris.
Regionstyrelsen har beslutat att 1,2 miljoner av Klimatkompensationen ska
avsättas för projektet under 2021.
Delredovisning

Förslaget är att den av regionstyrelsen tidigare beslutade
klimatkompensationen på 1,2 miljoner kr fördelas mellan de tre
sterilcentralerna baserat på antal kunder. De inköpta flergångsinstrumenten,
basinstrument av operationskvalitet, föreslås ägas av sterilcentralerna och
fungera som ett extralager. De basinstrument som är identifierade är sax,
peang, pincett och nålförare samt sammansatta suturset. De verksamheter
som har behov av instrument eller set kan vid brist låna dessa.
Enligt fördelningen i exemplet i rapporten kan vi köpa in totalt 2 965
basinstrument för de 1,2 miljonerna. Om dessa instrument antas användas
1000 gånger under sin livstid motsvarar det en användning av 2 965 000
engångsinstrument. Då 1000 engångsinstrument i metall, enligt en LCAstudie som gjorts i Region Stockholm, bidrar till 588 kg CO2-ekvivalenter
innebär det att om motsvarande engångsinstrument använts hade
klimatpåverkan varit ca 1 743 ton CO2-ekvivalenter.
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Region Kalmar län

Rekommendation inför fortsatt arbete

På längre sikt behövs en mer omfattande analys som är kopplad till
försörjningsberedskap i stort och innefattar mer än cirkulära instrument.
En översyn bör göras över vilka engångsinstrument som kan ersättas med
flergångsinstrument samt se över vilka av dessa som behöver steriliseras och
vilka som det räcker med att de är höggradigt rena. Det är enklast att starta
med operationsverksamheten men i förlängningen behöver arbetet fortskrida
även för övriga vårdverksamheters artiklar. För att en storskalig övergång till
flergångsartiklar ska fungera praktiskt bör man göra en utvärdering gällande
hur steriliseringsprocessen behöver förändras/effektiviseras rörande
maskinpark, steriliseringsutrustning, packmaterial, lagringsutrymme och
resurser men även ägandeskap och prismodell. Det fortsatta arbetet kan
göras utifrån rapportens rekommendationer samt förslag på produkter att
utvärdera som är redovisade i bilaga 5 i rapporten.
Omställningen kräver tydliga och långsiktiga ekonomiska stöd för att
realiseras. Efter slutredovisningen av uppdraget får de ekonomiska
konsekvenserna för den långsiktiga omställningen arbetas in i kommande
regionplaner.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 214 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner delredovisningen av utredningsuppdrag 21/01 Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 214 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2021.
3. Uppdrag 21/01 robust cirkulär materialförsörjning inom vården –
Deluppdrag investering cirkulära flergångsinstrument.
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§ 177

Ärendenummer RS 2020/1274

Utredningsuppdrag 21/10 - Redovisa en långsiktig plan
för införandet av PET CT
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 21/10 Redovisa en
långsiktig plan för införandet av PET/CT.
Regionstyrelsen godkänner plan för införande av PET/CT och uppdrar åt
regiondirektören att genomföra planen.
Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande regionplaner.
Bakgrund
I regionplanen för år 2021 framgår att en plan för hur Region Kalmar län ska
bygga upp egen kapacitet för PET/CT ska tas fram.
Förvaltningen har i utredningsarbetet utgått från Rapport PET/CT-verksamhet inom SÖSR 2020. I den framgår att sjukvårdsregionen bör planera för en
framtida kapacitet på cirka 8 000 undersökningar per år från 2026. Detta
motsvarar ett behov av fyra PET/CT-maskiner. I dagsläget finns två
PET/CT-maskiner i regionen, en i Linköping och en i Jönköping. Det planeras för ytterligare en PET/CT med placering i Linköping under de närmaste
åren. För att klara det framtida behovet i regionen och för att få en bra geografisk spridning bör därför en PET/CT-maskin placeras i Kalmar.
Lokalyta till PET/CT är säkrad sedan tidigare och lokalerna bedöms kunna
vara färdigställda för att verksamheten realistiskt ska kunna starta med
verksamhet under första halvåret 2026.
För att möjliggöra verksamhetsstart under 2026 förutsätter det att arbete med
kompetensförsörjning, rekrytering och verksamhetsplanering påbörjas redan
under 2022. Ungefär femton läkare, biomedicinska analytiker,
sjuksköterskor och medicintekniker behöver utbildas och rekryteras
succesivt med början 2022, se förvaltningens tidplan (bilaga 2). Detta
generar ungefär åtta tjänster för den kontinuerliga driften efter uppstart 2026.
I den långsiktiga planen för införandet av PET/CT har förvaltningen tagit
fram tioårskalkyl för åren 2022–2031 (sidan 5 i bilaga 1). Kalkylen tar upp
kostnader kopplat till uppstart och drift av PET/CT-verksamhet inom
regionen.
---
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Region Kalmar län

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 215 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 21/10 Redovisa en
långsiktig plan för införandet av PET/CT.
Regionstyrelsen godkänner plan för införande av PET/CT och uppdrar åt
regiondirektören att genomföra planen.
Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande regionplaner.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 215 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021.
3. PET/CT-verksamhet inom Region Kalmar län till år 2026.
4. Tidplan PET/CT.
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§ 178

Ärendenummer RS 2020/1276

Utredningsuppdrag 21/12 - Redovisa en plan för hur
Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till
Region Kalmar läns kompetenscentrum
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/12 att
redovisa en plan för hur Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till
Region Kalmar läns kompetenscentrum.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i regionplan 2022-2024.
Bakgrund
Av regionplanen 2021-2023 följer ett uppdrag att redovisa en plan för hur
Kliniskt träningscenter (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar läns
kompetenscentrum. Uppdraget syftar till att skapa en plattform där vi genom
lärande och praktisk färdighetsträning möjliggör förnyelse och stärker
förmågan att möta framtida förväntningar.
I slutredovisningen föreslås att KTC utvecklas till länsövergripande
kompetenscenter där tyngdpunkten läggs på möjligheterna till livslångt
lärande och träning av praktiska färdigheter, simuleringsövningar och
scenarioträning i team. Målet ska vara att träningen ska utgå från ett
interprofessionellt arbetssätt från studietiden och genom yrkeslivet. Detta för
att stärka tryggheten för medarbetare och patienter samt hitta arbetssätt med
riktning mot personcentrerad och nära vård.
Huvuduppgiften för kompetenscentrum är att arbeta regionövergripande
med kompetensutveckling i form av teoretiskt och praktiskt lärande.
Det teoretiska lärandet sker genom ett kursutbud riktat till regionens
medarbetare och samverkande parter. Den praktiska kunskapen ska
utvecklas genom färdighetsträning och simuleringsövningar, enskilt och i
team samt interprofessionellt lärande genom scenarioövningar.
De nya utmaningarna för Region Kalmar läns kompetenscenter blir att
fokusera på utvecklingsinsatser inom framför allt tre områden:
-

Person- och familjecentrerat arbetssätt

-

Digitaliserande och E-hälsa

-

Bemötande

Kompetenscentrum kan ta rollen som samordnare när det gäller
regionövergripande utbildningsinsatser. Centrat kan också genomföra
kompetensutveckling på uppdrag av förvaltningarna.
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Samordning och prioritering av insatser sker i dialog med regionens
sjukvårdsledning och ledningsgrupp.
Resursbehov

Kompetenscentrums verksamhet innebär nysatsningar som kräver tillskott av
resurser. Det gäller framför allt samordnande funktioner för
utvecklingsområdena som beskrivs. Det krävs också resurser för invånarnas
medverkan i utvecklingsarbetet.
Det samlade utökade resursbehovet initialt inom KTC uppgår till 1,5
miljoner kronor. De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i regionplanen
2022–2024.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 216 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/12 att
redovisa en plan för hur Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till
Region Kalmar läns kompetenscentrum.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i regionplan 2022–2024.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 216 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021.
3. Slutrapport Utredningsuppdrag 21/12 – Redovisa en plan för hur
Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar
läns kompetenscentrum.
4. Kompletterande anteckning från Central samverkan MBL 19 § den
19 oktober 2021.
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 179

Ärendenummer RS 2021/842

Anmälan av granskning från regionrevisorerna Samverkan mellan regionen och kommunerna
avseende psykisk ohälsa bland äldre
Beslut
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av samverkan mellan
regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför
beslut på regionstyrelsens möte den 14 december.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk hälsa bland äldre.
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 21 december 2021.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 217 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av samverkan mellan
regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför
beslut på regionstyrelsens möte den 14 december.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 217 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021.
3. Missivbrev – Granskning av samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.
4. Granskningsrapport – Granskning av samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.
5. Beslut från regionrevisorerna 2021-08-31 – Fördjupad granskning av
psykisk ohälsa bland äldre.
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§ 180

Ärendenummer RS 2021/654

Svar på granskning av god ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas
granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning.
Yttrandet överlämnas till regionrevisorerna.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har låtit göra en granskning gällande god
ekonomisk hushållning. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer.
Revisorerna har begärt svar från regionstyrelsen om vilka åtgärder som
planeras, respektive har vidtagits, utifrån rekommendationerna.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 218 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas
granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning.
Yttrandet överlämnas till regionrevisorerna.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 218 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021.
3. Yttrande över revisorernas granskning av god ekonomisk
hushållning.
4. Granskningsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning.
5. Missivbrev – Granskning av god ekonomisk hushållning i Region
Kalmar län.
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§ 181

Ärendenummer RS 2021/709

Yttrande över delbetänkandet Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet
Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU
2021:59).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Vägen till
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
Bakgrunden till uppdraget är enligt direktivet att svensk hälso- och
Sjukvård har brister i tillgänglighet. Långa väntetider, liksom bristande
tillgänglighet har varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Sverige har sedan
år 2010 en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur länge en person
som längst ska behöva vänta på vård, men andelen patienter som får vård
inom vårdgarantins gränser har minskat sedan år 2014. För att förbättra
tillgängligheten lämnar betänkandet olika förslag på åtgärder.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ser positivt på den utveckling som utredningen beskriver
kring vägen till tillgänglighet. Regionen kommer att använda utredningens
olika exempel från andra delar i landet som stöd i fortsatta utvecklings- och
förbättringsarbeten i regionens tillgänglighetsarbete.
Region Kalmar län ser positivt på att samtliga regioner ingår i samverkan
och utvecklar en samordnad hälso och sjukvårdsrådgivning som tar
gemensamt ansvar för en god tillgänglighet för invånarna.
Region Kalmar län ser positivt på arbetet med att förbättra kvaliteten på
inrapporterad data till den nationella väntetidsdatabasen.
Region Kalmar län ställer sig mycket tveksam till de förslag i utredningen
som innebär uppenbart ökad statlig styrning och ökad statliga samverkan
med enskilda regioner.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 219 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet
Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU
2021:59).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.”
Överläggningar
1. Christer Jonsson (C) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta att
följande text ska arbetas in i yttrandet:
”Region Kalmar län avstyrker förslaget om att ”erbjuda hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans på de språk, förutom svenska, som är
motiverade utifrån befolkningens behov” i avsnitt ”8.11.4 Krav på
fler språk”, dels med hänvisning till att det blir väldigt
resurskrävande och dels för att det bidrar till att cementera
segregation och utanförskap.”
--Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Christer Jonssons (C)
förslag eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen
beslutar enligt Christer Jonssons (C) förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 219 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021.
3. Yttrande över delbetänkandet Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
4. Sammanfattning av delbetänkandet Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
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§ 182

Ärendenummer RS 2021/723

Yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet
(SOU 2021:44)
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet
Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
I betänkandet lämnas förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster bör
genomföras i Sverige. Tillgänglighetsdirektivet syftar till att skapa en
europeisk standard för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
och därigenom undanröja hinder på den inre marknaden.
Direktivet avser elektroniska kommunikationstjänster (inklusive e-böcker, ehandelstjänster med mera) samt datormaskinvarusystem med allmänna
användningsområden avsedda för konsument (inklusive betalningsterminaler, incheckningsautomater, självbetjäningsterminaler med mera).
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län är positiva till tillgänglighetsdirektivet i stort. Offentliga
aktörer har redan idag krav på tillgänglighet när det gäller tjänster och
information som tillhandahålls genom webbplatser eller mobila
applikationer, genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Bedömningen är att Region Kalmar läns verksamheter i stort idag redan
lever upp till de utökade krav som finns i tillgänglighetsdirektivet.
Utökningen till privata verksamheter är positivt genom att det på sikt kan
bidra till ökad kunskap om och större prioritet för tillgänglighetsfrågorna.
Tillsynen av behöver vara enkel, tydlig och systematisk och utföras av så få
aktörer som möjligt. När det gäller regelverket vill regionen att det finns en
uttalad samtalspart.
Region Kalmar län anser att tillgänglighetskrav i upphandling bör kravställas
genom uppdragsgivaren. En utmaning idag är att respektive beställare är
ansvarig istället för en ansvarig enhet, vilket innebär en risk att kravet
missas.
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Regionen invänder mot förslaget att tillgänglighetskrav ska införas även vid
upphandlingar under tröskelvärdet, eftersom det riskerar leda till en utökad
administrativ börda.
Det är viktigt med förebyggande stöd till regioners arbete med digital
tillgänglighet. Till exempel kan regelbundna utbildningar erbjudas till
regioner, kommuner och myndigheter, och på så sätt effektivisera, få ned
kostnader och göra det enklare att hålla en god nivå.
Region Kalmar län ser positivt på att universell utformning diskuteras på
flera ställen i betänkandet, och efterlyser att även dessa kan ingå i
ovannämnda utbildningar.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 220 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 220 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021.
3. Yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
4. Sammanfattning av betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (SOU
2021:44).
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§ 183

Ärendenummer RS 2021/897

Beslut om förstudie - Framtida lagerhållning av
förbrukningsartiklar inom Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende centralförrådets lokalbehov och lokalisering.
Bakgrund
Utifrån utredningen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården” och erfarenheter efter genomgången pandemi behöver logistik
och lokaler gällande Region Kalmars förrådshantering anpassas utifrån nya
krav och behov. Detta tillsammans med befintliga brister inom
centralförrådet och sterilförrådet ger bedömningen att en utredning är
nödvändig för att säkra framtidens försörjning av förbrukningsartiklar till
regionens verksamheter. Delbetänkandet anger förslag på tidplan kopplat till
de regionala nivåerna. Lager bör vara etablerat och i funktion 2025
respektive 2028.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 221 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende centralförrådets lokalbehov och lokalisering.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 221 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021.
3. Underlag inför beslut om förstudie - Framtida lagerhållning av
förbrukningsartiklar inom Region Kalmar län, daterat den 13
september 2021.

Comfact Signature Referensnummer:
1215630
22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 184

Ärendenummer RS 2021/905

Förlängning av samarbetsavtal inom e-hälsa mellan
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet
Beslut
Regionstyrelsen godkänner att samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan Region
Kalmar län och Linnéuniversitetet förlängs till den 30 juni 2022.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.
Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad
samverkan inom en rad områden och möjligheter till utveckling av ett
nytänkande. Av särskilt intresse är framtida utveckling inom e-hälsoområdet
där Region Kalmar län och Linnéuniversitet tillsammans har e-hälsoinstitutet
samt nu även satsar på en strategisk plattform e-hälsa.
Syftet med samarbetet är att stärka e-hälsoområdet i Kalmar län samt att få
ytterligare kraft i länets digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta
område bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar läns medarbetare
samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala
området.
Avsikten med samarbetsavtalet är att stärka båda parters gemensamma
utvecklingskraft inom e-hälsa.
Av det nu gällande samarbetsavtalet följer bland annat att Region Kalmar län
utger 500 000 kronor per år under åren 2019–2021 till e-hälsoinstitutet och
strategisk plattform e-hälsa inom Linnéuniversitet. För detta åtar sig
Linnéuniversitet att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år, med
tillvaratagande av kompetens inom hälsoinformatik, hälsovetenskap,
farmaci, vårdvetenskap, datavetenskap och design. De ska även erbjuda
medarbetarna i Region Kalmar län kompetenshöjande workshops inom ehälsa motsvarande åtta heldagar per år. För att synkronisera samarbetsavtalet
i tid med projektet eHealth Arena behöver det befintliga avtalet förlängas till
den 30 juni 2022 med en ekonomisk konsekvens om 250 000 kronor.
Kostnaden för avtalet finansieras inom befintlig ram.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 222 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner att samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet förlängs till den 30 juni 2022.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.”
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--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 222 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021.

Comfact Signature Referensnummer:
1215630
24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 185

Ärendenummer RS 2021/942

Verksamhetsplan och budget 2022, Småland Blekinge
Halland South Sweden
Beslut
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland
Blekinge Halland South Sweden 2022, samt att det länsspecifika dokumentet
noteras till protokollet.
Bakgrund
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för
2022 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner,
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas
strategiska dokument.
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
--Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 181 den 7
oktober 2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att godkänna
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden
2022, samt att det länsspecifika dokumentet noteras till protokollet.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 223 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland
Blekinge Halland South Sweden 2022, samt att det länsspecifika dokumentet
noteras till protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 223 den 12
oktober 2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 181 den 7
oktober 2021.
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3. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 23 september 2021.
4. SBHSS Verksamhetsplan 2022
5. SBHSS Budget 2022
6. Länsspecifikt dokument för Kalmar län 2022
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§ 186

Ärendenummer RS 2021/943

Yttrande över Småländska skogsstrategin,
handlingsplan 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på småländska
skogsstrategin – handlingsplan för åren 2022 – 2024.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.
Bakgrund
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.
Strategin var ett resultat av en tvåårig process för att formulera, prioritera
och förankra de sex övergripande målen. Region Kalmar län utgör en av
huvudaktörerna som ligger bakom strategins framtagande och
genomförande. Detta tillsammans med Jönköping University, LRF
Jönköping, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region
Jönköpings län, Region Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra.
Strategins övergripande mål:
1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri.
2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.
3. Öka produktionen och variationen för att nytta en större del av den
småländska skogens potential.
4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.
5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och
friluftslivet.
6. Uppnå balans mellan skog och vilt
Ett tydligt medskick från början var att arbetet både skulle innebära en
förbättrad dialog och konkreta åtgärder att jobba med gemensamt.
Strategins handlingsplan (2018–2020) bestod av ett stort antal inriktade
insatser under de huvudområdena, samt ansvariga och genomförare kopplade
till respektive aktivitet. En del av dessa aktiviteter har genomförts. Andra har
inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat fysiska
aktiviteter och som hämnat effektiva dialog. Samtidigt har det uppstått ett
behov för att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter
och att på ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan
organisationerna bakom strategin.
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Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att
ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten.
Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats,
vilket resulterat i denna remissversion av handlingsplan.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län anser generellt sätt den reviderade handlingsplanen
mycket ambitiös och relevant. De planerade insatser och aktiviteter täcker
brett olika behovsområde i skogen där länets många skogsägare och andra
intressegrupper verkar – och kan alltid bättre samverka.
Många av strategins målområden har fått kraftigt utökade insatser. Vikten av
mer kunskap, information, kommunikation och mer samverkan mellan olika
organisationer och aktörer har betonats. Näringslivsperspektivet som berör
så väl den traditionella skogsindustrin som moderna mångbrukstankande har
förstärkts. Kalmar län är ett skogslän med ett stort antal små skogsägare.
Skogsbrukets fortsatta välmående är viktigt för sysselsättning och
hållbarhetsutveckling i länet. Region Kalmar län ställer sig positiv till
intentionen och kreativiteten bakom dessa insatser som presenteras i
handlingsplanen.
--Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 180 den 7
oktober 2021. Nämnden föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande
som sitt svar på småländska skogsstrategin – handlingsplan för åren 2022 –
2024.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 224 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på småländska
skogsstrategin – handlingsplan för åren 2022 – 2024.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 224 den 12
oktober 2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 180 den 7
oktober 2021.
3. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 8 september 2021.
4. Yttrande - Småländska skogsstrategin, handlingsplan för åren 2022–
2024.
5. Remissversion av Småländska skogsstrategin 2021.
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§ 187

Ärendenummer RS 2021/955

Rekommendation från SKR om nationell finansiering av
Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av
blodstamceller 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Kalmar län följer Sveriges kommuner
och regioners rekommendation att till Tobiasregistret betala 0,75 kronor per
invånare och år med start 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.
Finansiering sker ur den finansiella resursen.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i skrivelse rekommenderat
regionerna att till Tobiasregistret betala 0,75 kronor per invånare och år
under tre år.
Tobiasregistret är ett nationellt register för givare av blodbildande
stamceller. Under de senaste 12 åren har Sveriges kommuner och regioner
(SKR) för fyra treårsperioder rekommenderat att regionerna ekonomiskt
stödjer Tobiasregistret.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 225 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen beslutar att Region Kalmar län följer Sveriges kommuner
och regioners rekommendation att till Tobiasregistret betala 0,75 kronor per
invånare och år med start 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.
Finansiering sker ur den finansiella resursen.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 225 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021.
3. Skrivelse från Sveriges kommuner och regioner daterad den 16
september 2021.
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§ 188

Ärendenummer RS 2021/350

Regionstyrelsens beslut om hel- och delägda bolags
verksamhet 2020
Beslut
Regionstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits av Kalmar Öland
Airport AB, ALMI Företagspartner Kalmar län AB, IT-plattform Småland &
Öland AB respektive Kalmar Länstrafik AB under 2020 varit förenlig med
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regionfullmäktige delges beslutet för kännedom.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen ha uppsikt över verksamhet som
bedrivs ska regionstyrelsen pröva om den verksamhet som hel- eller delägda
kommunala aktiebolag bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Granskning

Översiktlig granskning har genomförts omfattande följande av regionen heleller delägda bolag:
•

Kalmar Öland Airport AB

•

ALMI Företagspartner Kalmar län AB

•

IT-plattform Småland & Öland AB

•

Kalmar Länstrafik AB

Granskningen har genomförts med styrelseprotokoll, bolagsordningar och
ägardirektiv, årsredovisningar med revisionsberättelser samt
granskningsrapporter från lekmannarevisorer.
Under 2020 har Region Kalmar län även varit ägare för bolaget Kalmar läns
beställningscentral AB. Bolaget har sedan en tid varit vilande utan
verksamhet och avvecklades under hösten 2020. Mot bakgrund av detta görs
ingen granskning.
Bedömning

Bedömning för respektive bolag redovisas i bilagda granskningsprotokoll.
Föreslås utifrån den genomförda granskningen att regionstyrelsen bedömer
att verksamheten som bedrivits av bolagen under 2020 varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Comfact Signature Referensnummer:
1215630
30

Datum

2021-10-26

Region Kalmar län

--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 226 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits av Kalmar Öland
Airport AB, ALMI Företagspartner Kalmar län AB, IT-plattform Småland &
Öland AB respektive Kalmar Länstrafik AB under 2020 varit förenlig med
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regionfullmäktige delges beslutet för kännedom.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 226 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021.
3. Granskningsprotokoll med bilagor för:
a. Kalmar Öland Airport AB
b. ALMI Företagspartner Kalmar län AB
c. IT-plattform Småland & Öland AB
d. Kalmar Länstrafik AB
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§ 189

Ärendenummer RS 2021/1016

Projektberättelse efter augusti 2021 avseende
fastighetsinvesteringar
Beslut
Regionstyrelsen godkänner projektberättelse efter augusti 2021 avseende
fastighetsinvesteringar.
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom.
Bakgrund
Projektberättelse efter augusti 2021 omfattar verksamheten avseende
fastighetsinvesteringar för årets första åtta månader och lämnas i samband
med delårsbokslutet.
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 § 227 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner projektberättelse efter augusti 2021 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 § 227 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021.
3. Projektberättelse efter augusti 2021.
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§ 190

Ärendenummer RS 2021/1055

Handlingsplan och budget Regionsamverkan
Sydsverige 2022
Beslut
Regionstyrelsen godkänner handlingsplan och budget 2022 för
Regionsamverkan Sydsverige.
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg
och Region Skåne kring bland annat:
•

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

•

Bredband och digitalisering

•

Infrastruktur och kollektivtrafik

•

Kultur

Samarbete sker på politisk och tjänstepersonsnivå, där både styrande och
oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige. Syftet är att, med
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna
i de sex regionerna.
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare
vilket representerar 26 procent av Sveriges befolkning. Detta faktum gör att
Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till
och möjlighet finns att åstadkomma förändringar.
Det finns tre utskott i Regionsamverkan Sydsverige:
•

Regionala utvecklingsutskottet, som i nuläget fokuserar på
arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och
digitalisering.

•

Utskottet för infrastrukturplanering och kollektivtrafik

•

Kulturutskottet

Det finns positionspapper framtagna inom infrastruktur, kultur,
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör
riktningen inom dessa områden dit Sydsverige strävar. Utifrån
positionspapperen sätts prioriteringar och handlingsplaner som därefter
förverkligas genom insatser. Genom Regionsamverkan Sydsveriges insatser
och påverkansarbete har Sydsverige positionerat sig och blivit en röst som
den nationella nivån, myndigheter och andra regioner alltmer lyssnar till.
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Detta är ett arbete som bör tas till vara och utvecklas betydligt framöver.
Regionsamverkan Sydsverige kan stå för ett nytänkande i såväl arbetsformer
som områden att utveckla.
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2022 att följande uppdrag
ska ges hög prioritet:
a. Kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark
region med möjlighet att göra skillnad.
b. Etablera och implementera överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen samt påverkansarbete gentemot nationella nivån
kring regional kompetensförsörjning.
c. Fortsatt påverkansarbete i infrastrukturfrågor.
d. Genomförande av handlingsplanen för kollektivtrafik.
e. Samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete
gällande bredbandsinfrastruktur och digitalisering.
Budgeten för 2022 är som tidigare år 2 650 000 kronor där Region Skåne
bidrar med 1 150 000 kronor och Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kronoberg samt Region Kalmar län vardera bidrar
med 300 000 kronor.
Handlingsplanen för Regionsamverkan Sydsverige är utsänd till
medlemmarna för godkännande och eventuella synpunkter innan antagande.
Handlingsplanen och budgeten kommer beslutas av styrelsen i
Regionsamverkan Sydsverige den 2 december 2021.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 251 den 25 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner handlingsplan och budget 2022 för
Regionsamverkan Sydsverige.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 251 den 25
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021.
3. Handlingsplan och budget 2022 Regionsamverkan Sydsverige.
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§ 191

Ärendenummer RS 2021/12

Ersättning till enheter inom Hälsoval Kalmar län för
bokningsfri egenprovtagning för covid-19
Beslut
Ersättning ska utgå med 2500 kronor per vecka till de enheter inom Hälsoval
Kalmar län som har en provtagningsbox för bokningsfri egenprovtagning för
covid-19.
Ersättningen gäller från och med den 1 november 2021, under förutsättning
att möjligheten till bokningsfri egenprovtagning införts då.
Bakgrund
Region Kalmar län arbetar för införande av möjlighet till bokningsfri
egenprovtagning för covid-19. Metoden innebär att den som vill provta sig
utan förbokning själv kan hämta och lämna självprovtagningsmaterial vid
någon av ett antal provtagningsboxar som handhas av regionen.
Bokningsfri egenprovtagning både sänker tröskeln för provtagning, genom
att varken bokad tid eller ombud behövs, och frigör tid för den vårdpersonal
som hanterat bokning och utlämning/mottagning av prov. Den säkrar även
regionens framtida provtagningskapacitet genom att regionen får kontroll
över samtliga steg i kedjan.
Inför införandet behöver beslut fattas om ersättning till enheter inom
Hälsoval Kalmar län som får en provtagningsbox. Förslaget är att ersättning
ska utgå med 2 500 kronor per vecka och betalas ut tillsammans med de
övriga månatliga ersättningarna inom Hälsoval Kalmar län. Ersättningen
gäller från den 1 november 2021, under förutsättning att möjligheten till
bokningsfri egenprovtagning införts då.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 252 den 25 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Ersättning ska utgå med 2500 kronor per vecka till de enheter inom
Hälsoval Kalmar län som har en provtagningsbox för bokningsfri
egenprovtagning för covid-19.
Ersättningen gäller från och med den 1 november 2021, under förutsättning
att möjligheten till bokningsfri egenprovtagning införts då.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 252 den 25
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2021.
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§ 192

Ärendenummer RS 2021/12

Ersättning till vårdenheter inom Hälsoval Kalmar län,
kommuner i Kalmar län och externa aktörer för
vaccination av barn 12–18 år mot covid-19
Beslut
Vårdenheter inom Hälsoval Kalmar län, kommuner i Kalmar län och externa
aktörer som på uppdrag av Region Kalmar län utför vaccination mot covid19 för barn 12–18 år ska ersättas med ett schablonbelopp på 200 kronor per
given dos vaccin.
Kommuner och externa aktörer som hjälper till med övervakning och
logistik i samband med vaccinationen, men inte vaccinerar, ska ersättas med
50 kronor per dos.
Beslutet gäller till och med den 31 december 2021.
Bakgrund
Regionerna har genom den nationella strategin för vaccin mot covid-19 och
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) fått i uppdrag att ansvara för vaccination av barn 12–18 år mot covid19. Överenskommelsens inriktning är att alla barn 12–18 år boende i Sverige
ska kunna erbjudas vaccination. Region Kalmar län får 275 kronor per dos i
ersättning av staten.
Vaccination kommer utföras av regionen, kommunerna och externa aktörer
som privata skolor. Regionen tillhandahåller vaccin, sprutor och kanyler.
Ersättning till utförarna föreslås uppgå till 200 kronor per given dos vaccin
och 50 kronor per dos för de kommuner samt externa aktörer som hjälper till
med övervakning och viss logistik i samband med vaccination, men inte
själva vaccinerar. Regionen står för förbrukningsmaterial samt distribution
av vaccin och förbrukningsmaterial.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 253 den 25 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Vårdenheter inom Hälsoval Kalmar län, kommuner i Kalmar län och
externa aktörer som på uppdrag av Region Kalmar län utför vaccination mot
covid-19 för barn 12–18 år ska ersättas med ett schablonbelopp på 200
kronor per given dos vaccin.
Kommuner och externa aktörer som hjälper till med övervakning och
logistik i samband med vaccinationen, men inte vaccinerar, ska ersättas med
50 kronor per dos.
Beslutet gäller till och med den 31 december 2021.”
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--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 253 den 25
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2021.
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§ 193

Ärendenummer RS 2020/1236

Svar på motion om avgift för språktolkning
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om avgift för språktolkning.
Reservationer

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

Hälso- och sjukvård är en obligatorisk verksamhet som Region Kalmar län
är skyldig att bedriva, och för att ta ut avgifter inom en obligatorisk
verksamhet krävs lagstöd.
Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska
myndigheter använda tolk och översätta handlingar, om det behövs för att
den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt, förstå ett ärendes innehåll och göra
sig förstådd.
Ytterligare regleringar finns i hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvården skyldig att ge
patienten information om hälsotillstånd och behandling Vården ska även
särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
samt vara lätt tillgänglig. I kapitel 17 i hälso- och sjukvårdslagen stadgas
vilka avgifter som får tas ut av patienten. Här finns inte stöd för att ta ut
avgift för språktolkning.
I patientlagen stärks och tydliggörs patientens ställning i vården ytterligare. I
lagen stadgas bland annat att informationen till patienten ska anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt
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utformas och genomföras i samråd med patienten. Lagen säger även att den
som ger informationen så långt som möjligt ska försäkra sig att mottagaren
förstått innehållet och betydelsen.
Utifrån detta kan tillgången till tolk vara avgörande för rätten till vård på lika
villkor, patientsäkerheten och kvaliteten i vården, när patienter och
vårdgivare inte kan förstå varandra på samma språk. Tolk kan alltså även
vara nödvändigt för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna säkerställa
att de utför sitt uppdrag och bland annat ger vård på lika villkor samt att inte
missuppfattningar ska leda till felaktiga medicinska bedömningar.
Även kostnadsfrågan som lyfts i motionen kan ifrågasättas, eftersom ökade
kostnader kan uppkomma vid felaktiga medicinska bedömningar och
förlängd vårdtid, som kan bli resultatet om kostnaden för språktolkning i
vården läggs på den enskilde. Avgifter för språktolk kan även medföra att
patienter avstår från att söka vård, vilket kan leda till försenad vård och
allvarliga följder med detta.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 228 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige avslår motionen om avgift för språktolkning.”
Överläggningar
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå
regionfullmäktige att bifalla motionen.
--Ordförande frågar regionstyrelsen beslutar enligt Yvonne Hagbergs (S) eller
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
enligt Yvonne Hagbergs (S) förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 228 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021.
3. Motion - Inför avgift för språktolkning, ställd av Petra Gustafsson
(SD).
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§ 194

Ärendenummer RS 2021/949

Överenskommelse med idéburen sektor
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar, för sin del, Strategidokument för
överenskommelsen i Kalmar län mellan Region Kalmar län och idéburna
nätverket.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
Bakgrund
Överenskommelsen med idéburna nätverket har vuxit fram i dialog och
samspel mellan företrädare för idéburen och offentlig sektor i Kalmar län
under flera års tid. Arbetet har inspirerats av den nationella
Överenskommelsen som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer
och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Genom denna typ av
överenskommelser vill partnerna skapa en jämbördig dialog som i sin tur kan
leda till ett ökat samarbete och samverkan.
Arbetet med att ta fram överenskommelsen har ingått som en del i projektet
samverkansplattform Kalmar län som samordnas via Coompanion Kalmar
län med finansiering via sociala fonden.
Idéburna nätverket är en ideell förening som har till syfte att utveckla den
idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar
samhällsutveckling. Föreningen ska arbeta strategiskt tillsammans med
regionala offentliga aktörer med målsättning att lösa utmaningar i samhället.
Inom ramen för överenskommelsen skapas ett forum för dialog, bestående av
tre representanter från vardera part. Regionen representeras av ansvariga
förtroendevalda och har ansvar för att bjuda in till forum vid två tillfällen per
år. Agendan för dessa forum sätts gemensamt och vid behov kan ytterligare
möten arrangeras efter samråd mellan partnerna. Tjänstepersoner från
regionen deltar vid behov utifrån aktuella sakfrågor på agendan.
--Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 182 den 7
oktober 2021. Nämnden föreslog regionfullmäktige att för sin del, anta
Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län mellan Region
Kalmar län och idéburna nätverket.
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 229 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar, för sin del, Strategidokument för
överenskommelsen i Kalmar län mellan Region Kalmar län och idéburna
nätverket.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.”
Överläggningar
Anders Andersson (KD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Anders
Anderssons (KD) förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 229 den 12
oktober 2021.
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 182 den 7
oktober 2021.
3. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 21 september 2021.
4. Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län.
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§ 195

Ärendenummer RS 2021/947

Återredovisning av ej färdigbehandlade motioner
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade
motioner.
Bakgrund
Motioner som inte slutbehandlats ska årligen redovisas till regionfullmäktige
vid årets sista möte. Under 2021 har hittills 16 motioner inkommit, varav 10
ännu inte slutbehandlats.
Följande motioner har inte slutbehandlats:
1. Inför omsorgsläkare (RS 2021/107), ställd av Malin Sjölander (M),
Carl Dahlin (M) och Jonas Lövgren. Behandlas av regionfullmäktige
den 17–18 november 2021.
2. Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning (RS 2021/556),
ställd av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson
(SD). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
3. Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen (RS 2021/557),
ställd av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson
(SD). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
4. Utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i Kalmar län
(RS 2021/686), ställd av Malin Sjölander (M). Behandlas av
regionfullmäktige den 3 mars 2022.
5. Medborgaren ska få parkeringsbiljett hemskickad (RS 2021/827),
ställd av Martin Kirchberg (SD). Behandlas av regionfullmäktige den
28 april 2022.
6. Kalmar län - framtidslänet? Om vi vill! (RS 2021/830), ställd av Kaj
Holst (M). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
7. Hitta riskbruk innan det blir missbruk! (RS 2021/852), ställd av
Linda Fleetwood (V). Behandlas av regionfullmäktige den 28 april
2022.
8. Insats för att upptäcka mäns våld mot kvinnor (RS 2021/853), ställd
av Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V). Behandlas av
regionfullmäktige den 28 april 2022.
9. Satsa på missbruk- och beroendevården (RS 2021/854), ställd av
Linda Fleetwood (V). Behandlas av regionfullmäktige den 28 april
2022.
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10. Fysträningslokaler vid nybyggnation av ambulansstationer (RS
2021/954), ställd av Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD).
Behandlas av regionfullmäktige den 28 april 2022.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 230 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade
motioner.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 230 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 196

Ärendenummer RS 2021/948

Återredovisning av överlämnade medborgarförslag
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som
överlämnats för beslut.
Bakgrund
Under 2021 har hittills åtta medborgarförslag inkommit. Regionfullmäktige
har beslutat att överlämna följande sju förslag, samtliga till
kollektivtrafiknämnden:
1. Montera upp biljettautomat vid kiosken intill busshållplatsen i
Ljungbyholm eller låt kiosken sälja biljetter (RS 2021/309).
2. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/780).
3. Förbättrad kollektivtrafik Byxelkrok-Kalmar (RS 2021/781).
4. Fria busskort till alla ungdomar (RS 2021/785).
5. Möjlighet att ta med cykel på buss för arbetspendling (RS 2021/820).
6. Tätare kollektivtrafik i Trekanten (RS 2021/977).
Under året har följande överlämnade medborgarförslag slutbehandlats:
1. Montera upp biljettautomat vid kiosken intill busshållplatsen i
Ljungbyholm eller låt kiosken sälja biljetter (RS 2021/309).
Kollektivtrafiknämnden beslutade § 60 den 27 maj 2021 att besvara
medborgarförslaget.
Följande överlämnade medborgarförslag har slutbehandlats efter
redovisningen 2020:
1. Fler bussar i Degerhamn (RS 2020/421). Kollektivtrafiknämnden
avslog medborgarförslaget § 79 den 9 oktober 2020.
2. Tillåt cyklar på stadsbussarna (RS 2020/433).
Kollektivtrafiknämnden besvarade medborgarförslaget § 80 den 9
oktober 2020.
3. Medborgarförslag om att ta fram en kollektivtrafikstrategi som gör
det möjligt för alla att åka kollektivt istället för med egen bil (RS
2020/300). Kollektivtrafiknämnden besvarade medborgarförslaget §
81 den 9 oktober 2020.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 231 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som
överlämnats för beslut.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 231 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021.
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 197

Ärendenummer RS 2021/837

Inriktningsbeslut - Rivning av hus 08, 40 och 41 för pplatser, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionfastigheters uppdrag är att tillgodose och förbereda moderna och
effektiva lokaler för framtidens vård i Region Kalmar län. I de senaste
lokalstrategiplanerna för länssjukhuset i Kalmar framgår det att det
förutsätter att flera äldre byggnader rivs för att lämna plats till
nybyggnationer. För att möta den snabba förändringstakt som finns inom
hälso- och sjukvård behöver framtida byggnader vara flexibla och
förändringsbara.
Förslaget innebär rivning av ett antal byggnader inom länssjukhuset i
Kalmar. Byggnaderna är otidsenliga, tekniskt uttjänta, kostsamma i drift och
underhållsbehovet är stort. Byggnadernas tekniska livslängd har passerats
och ombyggnation är inte ett alternativ. Hus 08, 40 och 41 har så dålig status
att de inte kan nyttjas i befintligt skick utan kräver omfattande underhåll och
större ombyggnader för att överhuvudtaget kunna nyttjas. De kommer trots
omfattande insatser inte att kunna ställas om till vårdverksamhet. Kortsiktigt
kommer delar av ytan att användas som parkeringsplatser och grönyta men
frigör också utrymme för framtida utvecklingsmöjligheter inom fastigheten.
Mål och syfte
Mål och syfte är att genom rivning av byggnader som är otidsenliga, tekniskt
uttjänta, kostsamma i drift och med stort underhållsbehov lämna utrymme
för moderna och effektiva lokaler för framtidens vård i Region Kalmar län.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 21,6 Mkr.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 232 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 232 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021.
3. Underlag för Inriktningsbeslut - Rivning av hus 08, 40, 41 för pplatser, Länssjukhuset i Kalmar daterat den 27 augusti 2021.
4. Bilaga 1 - Situationsplan rivning av hus 08, 40, 41 för p-platser,
Länssjukhuset i Kalmar.
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§ 198

Ärendenummer RS 2021/838

Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 48, arbetsoch fysioterapi, Länsjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Arbetsterapin och fysioterapin bedrivs i lokaler byggda på 1990-talet.
Lokalerna är planerade för de behandlingsmetoder som användes för 20 år
sedan och små förändringar har gjorts i takt med att metoder och
behandlingar utvecklats. I det längre perspektivet behöver verksamheten nya
och moderna lokaler för uppdraget.
I syfte att på ett enkelt och mindre kostsamt sätt förbättra för patienter och
personal har utvalda ytor studerats och enklare ombyggnationer tagits fram i
detta förslag. En begränsad ombyggnad av entré, väntrum, behandlingsrum
samt ytor i anslutning till träningslokal planeras. Ombyggnationen är att
betrakta som en kortsiktig, men nödvändig, lösning för att underlätta och
effektivisera. En mer långsiktig lösning redovisas i lokalstrategiplanen för
länssjukhuset.
Mål och syfte
Mål och syfte med ombyggnationen är att
• effektivisera och ge fler patienter möjlighet till behandling
• säkerställa sekretess och integritet
• undvika trängsel i anmälan och väntrum
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 4,0 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,33 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till
0,22 Mkr/år.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 233 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 233 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 1 september 2021.
4. Bilaga 1 - Ritningar Underlag för inriktningsbeslut Ombyggnation
arbets- och fysioterapin.
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§ 199

Ärendenummer RS 2021/839

Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för IT,
Oskarshamns sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
IT-förvaltningens antal medarbetare har utökats i takt med att vårdens behov
av IT-lösningar utvecklats. IT är i dag en integrerad och verksamhetskritisk
del i kärnverksamheten, vilket ställer höga krav på den IT som levereras. I
Oskarshamn är enheten idag splittrad och lokaliserad i flera olika byggnader.
Förslaget innefattar en ombyggnad av hus 02, plan 6 för en sammanhållen
IT-avdelning vid Oskarshamns sjukhus. Lokalerna byggs om i sin helhet för
att ge IT-avdelningen ändamålsenliga lokaler. Förutom administrativa
expeditionsplatser behövs ett förråd för enklare IT-tillbehör, en lokal där
preparation av datorer kan ske, platser för IT-support och personalytor. I
ombyggnationen ingår även en sprinkleranläggning.
Mål och syfte
Målet med ombyggnationen är att skapa för IT-förvaltningen ändamålsenliga
och säkerhetsklassade lokaler och ge möjlighet till en sammanhållen enhet.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 17,1 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,5 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,96
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 234 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
---
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Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 234 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för IT,
Oskarshamns sjukhus daterat 1 september 2021.
4. Bilaga 1 - Ritningar Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för
IT, Oskarshamns sjukhus.
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Regionstyrelsen

§ 200

Ärendenummer RS 2021/857

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för CK-rum, centralt
nätverksrum, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Alla regionens verksamheter är beroende av någon form av IT-system och
det är extra viktigt att denna utrustning fungerar. I dagens och framtidens
vård är IT en integrerad och verksamhetskritisk del i kärnverksamheten,
vilket ställer extremt högra krav på den IT som levereras.
Regionens IT-miljö är en viktig del för den pågående digitala omställningen
inom hälso- och sjukvården. Flertalet kommuner i regionen börjar använda
Region Kalmar läns journalsystem och bygger upp ett beroende till detta.
Utifrån de ökade kraven på tillgänglighet till IT-system och ökade krav på
robusthet behöver distributionsdelen av nätverket på länssjukhuset byggas
om.
Historiskt sett har IT nätverksutrymmen ofta placerats i källarplan, men efter
större bränder i Kalmar och efterföljande riskanalyser har ett behov av en
geografisk spridning identifierats. Robust IT är ett projekt där denna
ombyggnad är en del i att framtidssäkra IT-driften vid länssjukhuset i
Kalmar.
Med avsikt att geografiskt fördela centrala kopplingspunkter inom
länssjukhuset föreslås att en ombyggnad för nytt nätverksutrymme utförs
högt upp i fastigheten. Intill byggs rum för batterier till avbrottsfri kraft som
kan betjäna hela huset, så kallat ”hus-UPS”. Med förslaget skapas en högre
redundans och större tålighet i nätverket mot yttre påverkan såsom brand,
översvämning, oavsiktlig skada eller sabotage. Förslaget medger också andra
möjligheter till omkoppling och att styra om nätverkstrafik.
Mål och syfte
Den förväntade nyttan är att robustheten och störningståligheten i ITsystemen ytterligare förbättras, men framförallt att IT-driften framtidssäkras.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 8,8 Mkr och
verksamhetsutrustning till 6,3 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 1,1
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 235 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionfullmäktige:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 235 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 9 september 2021.
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§ 201

Ärendenummer RS 2021/858

Inriktningsbeslut - Ombyggnation för
inscanningsutrustning Klinisk patologi och cytologi,
hus 17, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Som ett led i verksamhetens digitalisering finns behov av ytterligare en
scanner för cytologiglasen. Befintliga scannrar går på högtryck och någon
back-up vid service eller driftstörning finns inte. Den nya scannern kommer
även att fungera som back-up och skapa en viss form av redundans för att
minska sårbarhet och undvika driftstopp.
Verksamheten planerar inköp av utrustning under 2022. Förslaget innebär en
omdisponering av verksamhetens intilliggande lokaler för att en utökning av
befintligt rum ska kunna samla alla scannrar och det arbetet i samma rum.
Utrustningen genererar mycket värme och en separat fläktluftskylare
behöver installeras. Arkivyta och expedition i närliggande rum byggs om
och funktionsarbetsplatser inrättas.
Mål och syfte
Målet med ombyggnationen är att säkerställa en bättre arbetsmiljö för
diagnostikerna samt ökad patientsäkerhet då risken för förväxling av glas
minimeras.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 2,3 Mkr och
verksamhetsutrustning till 70 tkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,12
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 236 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 236 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 2 september 2021.
4. Bilaga 1 - Ritningar Ombyggnation för inscanningsutrustning.
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§ 202

Ärendenummer RS 2021/859

Inriktningsbeslut - Laddinfrastruktur för eldrivna
regionbilar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
gällande utredning samt genomföra projektering och byggnation enligt
framtaget underlag.
Bakgrund
Region Kalmar län är en del av omställningen mot en fossilfri och hållbar
framtid. För att kunna nå målen i enlighet med detta krävs bland annat
uppbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna regionbilar vid sjukhusen i
Kalmar och i Västervik.
Vidare krävs en utredning för att säkerställa kraftmatningen till Regionhuset
vilket troligen innebär att en ny elservis krävs för att täcka hela behovet då
utbyggnad till fullskala av elbilar ska bli verklighet. Utöver det behöver en
översyn av det befintliga brandskyddets nivå ses över och kompletteras.
En fördjupad utredning avseende tillkommande åtgärder, omfattning och
kostnader behöver göras med avseende på detta.
Mål och syfte

Uppförande av två ställverk som ger den frammatning av elkraft som behövs
för att täcka både ett initialt och framtida behov av laddstolpar. Ställverk och
laddstolpar behöver vara i drift till 2023 för att kunna säkerställa laddbehov
av de regionbilar som med största sannolikhet till övervägande del kommer
att vara eldrivna från 2023.
Ekonomi

Byggproduktionskostnader beräknas till 9,9 miljoner kronor.
Verksamhetsutrustning beräknas till 1,47 miljoner kronor.
Kapitaltjänstkostnad beräknas till 0,77 miljoner kronor per år. Övriga
driftskostnader beräknas till genomförandebeslutet.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 237 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
gällande utredning samt genomföra projektering och byggnation enligt
framtaget underlag.”
--Comfact Signature Referensnummer:
1215630
58

Datum

Region Kalmar län

2021-10-26

Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 237 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021.
3. Underlag Inriktningsbeslut - Laddinfrastruktur för eldrivna
regionbilar.
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§ 203

Ärendenummer RS 2021/860

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut Nybyggnation för medicinsk andningsoxygen (LOXtank), Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionfastigheter har ansvaret för att försörja länssjukhuset i Kalmar med
medicinska gaser. Försörjningen av andningsoxygen sker via ett
centralgassystem bestående av en tömningscentral, en 10 m3 LOX-tank samt
ett reservgaspaket. Den medicinska gasen distribueras i en ringledning ut till
förbrukare inom sjukhuset. Reservpaketet används vid störningar på LOXtank och är dimensionerat för att kunna försörja sjukhuset i minst två dygn
med andningsoxygen. Normal förbrukning av andningsoxygen har historiskt
legat på ca 250 kg/dygn.
Förbrukningen under våren 2021 har legat mellan 600-900 kg/dygn.
Framgent behöver det säkerställas att den under pandemin uppnådda
förbrukningsnivån vid nya liknande situationer kan hanteras även vid
tryckfall i gasförsörjningen.
Riskanalyser har påvisat en sårbarhet då vi ej längre kan garantera en
reservkapacitet för två dygn. Det har också visat sig att leverantörer inte
alltid kunnat tillgodose leveranser med det behov länssjukhuset har på grund
av ökad konkurrens under pandemin.
Förslaget innefattar en nybyggnad för en andra LOX-tank inom fastigheten
och ett teknikrum för styrning av den medicinska gasförsörjningen.
Mål och syfte
För att kunna tillgodose en högre robusthet i tillförseln av medicinskt
andningsoxygen till sjukhusets patienter är ett redundant system ett krav för
att kvalitetssäkra tillförseln och nå en utökad reservkapacitet. Sårbarheten
reduceras då beroendet av frekventa leveranser minskar.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,9 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,09 Mkr/år. Årliga
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.

Comfact Signature Referensnummer:
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 238 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 238 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 1 september 2021.
4. Bilaga 1 – Förslag placering LOX-tank.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 204

Ärendenummer RS 2021/861

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut Läkemedelsförsörjning i egen regi, Ombyggnation av
hus 21 Länssjukhuset i Kalmar och hus 17 Västerviks
sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra ombyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Läkemedelsförsörjningen till sjukvården, inklusive tillverkning av
cytostatika och radiofarmaka, sker för närvarande via upphandlad
apoteksaktör. Region Kalmars avtal med Apoex går ut Q2 2022.
Idag finns det flera regioner som har organiserat sin läkemedelsförsörjning i
egen regi, helt eller delvis. Dessa regioner vittnar om en mängd fördelar i
och med övertagandet. Betydligt bättre inblick, styrning och en mer
kostnadseffektiv verksamhet är dokumenterade erfarenheter. Kvalitets- och
utvecklingsarbete underlättas av att inte vara beroende av utomstående part.
För att bäst kunna ta till vara regionens sammanlagda farmaceutiska
kompetens och resurser bör alla fortsatt inrymmas under samma
organisation, dvs inom Regionstaben.
Läkemedelssektionens medarbetare är placerade på de tre sjukhusen samt i
regionhuset. Att bedriva läkemedelsförsörjning i egen regi kräver lokaler
anpassade för läkemedelsleveranser, -förvaring och -hantering på Västerviks
sjukhus respektive länssjukhuset i Kalmar. Lokalerna på länssjukhuset
behöver också inrymma arbetsplatser för de nya farmaceuter som kommer
att ha sin arbetsplats där. Antalet medarbetare kommer i och med den nya
verksamheten att utökas.
Framtaget förslag tillgodoser läkemedelsförsörjningens lokalbehov i tid
innan avtalet med extern leverantör går ut och säkerställer regionens tillgång
på läkemedel. Lokalisering för läkemedelsförsörjning i egen regi föreslås
använda hus 21 inom länssjukhuset i Kalmar och hus 17 inom Västerviks
sjukhus.
Mål och syfte
Mål och syfte med ombyggnationen är att:
•

Tillgodose läkemedelsförsörjningens lokalbehov innan avtalet med
ApoEx går ut för att säkerställa patienters tillgång på läkemedel.
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Region Kalmar län

•

Placera lokalerna så effektivt som möjligt med goda förutsättningar
för inleveranser och transport för försörjning till vårdenheterna.

Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 9,5 Mkr och
verksamhetsutrustning till 2,2 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,7
Mkr/år.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Driftkostnader för lokalvård beräknas öka avseende Kalmar till 220 tkr per
år och för Västervik till 40 tkr per år. Driftskostnader för fastighet beräknas
öka med 25 tkr för Kalmar och för Västervik 26 tkr årligen.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 239 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige 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 § 239 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut daterat den 1
september 2021.
4. Bilaga 1 - Ritningar för inriktnings- och genomförandebeslut
Läkemedelsförsörjning i egen regi, Länssjukhuset i Kalmar.
5. Bilaga 2 - Ritningar för inriktnings- och genomförandebeslut
Läkemedelsförsörjning i egen regi, Västerviks sjukhus.
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Regionstyrelsen

§ 205

Ärendenummer RS 2021/862

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut - Mobilt
fastighetsnät vid länets sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra nybyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
I samband med arbetet i pågående utredning ”Teknisk kommunikation”
uppdagades att stora delar av regionens lokaler saknar mobil täckning. Det
publika nätet används mestadels och upphandlad leverantör för telefoni
kommer under 2021 att göra uppdateringar i frekvensbanden, vilket riskerar
att innebära utebliven mobiltäckning inomhus i sjukhusens befintliga
byggnader. Modern teknik gör att utvecklingen går mot mobiltelefoni.
Region Kalmar läns behov av telelösningar innebär ett utökat användande av
mobiltelefoni vilket får till följd att egna fastigheter och vissa inhyrda lokaler
behöver förstärkas med mobilt fastighetsnät.
Ett inomhusnät med täckning för mobiltelefoni och Rakel, som står för
RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella
kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel är
frekvensoberoende och klarar framtida utbyggnad för 5G föreslås byggas
upp inom alla befintliga byggnader inom sjukhusområdena.
Mål och syfte
Mål och syfte är att:
• Regionens sjukhusområden skall ha ett heltäckande nät för
mobiltelefoni.
•

Bygga upp en infrastruktur som möjliggör en utökad användning av
Rakelsystemet.

•

Öka valmöjligheterna av teleoperatör/er och höja säkerhetsnivån.

Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 27,0 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 1,5 Mkr/år.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Driftskostnader för Rakel beräknas öka med 12 tkr per år.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 240 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra nybyggnad enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 240 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut Mobilt
fastighetsnät vid länets sjukhus, daterat den 27 augusti 2021.
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§ 206

Ärendenummer RS 2021/863

Inriktningsbeslut - Ombyggnation för
akutmottagningen hus 19, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Länssjukhusets akutbesök av patienter till ögon- och öronklinik kan inte ske
på akutmottagningen då det inte finns tillräckligt med undersökningsrum.
Det saknas också administrativa platser och specifikt utrustade
undersökningsrum inom verksamheten för det aktuella flödet av patienter.
Aktuella patienter skickas idag vidare till ett undersökningsrum där klinikens
inneliggande patienter befinner sig. Denna rutin har säkerhetsmässigt varit
ett problem under lång tid men har accentuerats under pandemin.
Förslaget innebär att akutmottagningen utökas med två undersökningsrum
och en expedition med funktionsarbetsplatser. Åtgärderna kommer att
möjliggöra att öron- och ögonpatienter kan tas emot och undersökas inom
akutmottagningens yta. I förslaget ryms även en expedition för
läkarstudenter samt ombyggnationer av sjukhuskyrkans lokaler.
Mål och syfte
Syftet med ombyggnationen är att säkerställa att alla patienter som söker
akutmottagningen oaktat symtom eller vilken specialitet som behövs ska ges
utrymme för undersökning och bedömning. Samtidigt ökas säkerheten
genom att antalet personer som rör sig fritt inom sjukhuset reduceras under
den tid då sjukhusets övriga entréer är stängda.
Bedömning enligt barnrättsperspektivet

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 aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela
processen.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 5,4 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,63 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,4
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 241 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 241 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021.
3. Underlag för inriktningsbeslut – Ombyggnation för
akutmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar daterad den 27 augusti
2021.
4. Bilaga 1 - Ritningar för inriktningsbeslut – Ombyggnation för
akutmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar.
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Regionstyrelsen

§ 207

Ärendenummer RS 2021/970

Avveckling av Kust till Kust AB
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
-

Avveckla Kust till Kust AB org. nr. 556481–7822 om samtliga
aktieägare fattar likalydande beslut.

-

Det kallas till en extra bolagsstämma i bolaget för att verkställa
avvecklingen.

-

Trafikdirektör Christer Holmgren får fullmakt att föra Region Kalmar
läns talan vid avvecklingen av bolaget Kust till Kust AB.

Bakgrund
Bolagets syfte enligt bolagsordningen är följande ”Bolaget skall värna och
utveckla järnvägstrafiken till, från och inom kust- till kustbanans
trafiksystem”. Under år 2020 beslutade styrelsen i Kust till Kust AB att
lägga verksamheten i bolaget vilande, som en konsekvens av de gjorda
trafik- och avtalsförändringar avseende persontrafiken på kust till kustbanan.
Kust till Kust AB har också behållits för att ”skydda” bolagsnamnet.
Region Blekinge (Blekingetrafiken) har skött administrationen i bolaget
under ca 10 år. Ingen av övriga aktieägare har visat sig villiga att ta över och
sköta administrationen. Nu har diskussionen varit uppe med alla aktieägare
och samtliga har uttryckt att det inte finns något syfte med att behålla
bolaget. Därför föreslås att detta bolag avvecklas. För att kunna hantera
detta, behövs till att börja med att alla aktieägare fattar samma beslut. När
detta är gjort kommer det att behövas en extra bolagsstämma för att ta detta
beslut.
Aktieägare i Kust till Kust AB org nr 556481–7822 är enligt nedan:
Region Kalmar län
Jönköpings Länstrafik AB
Region Kronoberg
Västtrafik AB
Region Blekinge
SJ AB
Summa
---

12,50 %
12,50 %
12,50 %
25,00 %
12,50 %
25,00 %
100,00 %
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 242 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige beslutar att
-

Avveckla Kust till Kust AB org. nr. 556481–7822 om samtliga
aktieägare fattar likalydande beslut.

-

Det kallas till en extra bolagsstämma i bolaget för att verkställa
avvecklingen.

-

Trafikdirektör Christer Holmgren får fullmakt att föra Region Kalmar
läns talan vid avvecklingen av bolaget Kust till Kust AB.”

--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från § 242 den 12 oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021.
3. Årsredovisning Kust till Kust AB år 2020.
4. Kust till Kust AB likvidation 210914.
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§ 208

Ärendenummer RS 2021/980

Lokalt tillägg till Bestämmelser gällande
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar lokalt tillägg till Bestämmelserna gällande
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL samt OPF-KL
18) enligt redovisat förslag.
Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden
med mera under mandatperioden 2019–2022 kompletteras under rubriken
Pensionsbestämmelser.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige antog den 5 mars 2014, § 26, Bestämmelser gällande
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för nya
förtroendevalda. Härefter antog regionfullmäktige uppdaterade bestämmelser
(OPF-KL 18) den 28-29 november 2018, § 110. I dessa bestämmelser saknas
övergångsregler för förtroendevalda som byter huvudman. För att stimulera
en viss rörlighet mellan huvudmän och inte låta pensionsbestämmelserna
hindra en sådan rörlighet föreslås följande lokala tillägg till bestämmelserna.
-

Förtroendevalda som omfattats av Pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF) i tidigare uppdrag och som byter uppdrag, på
heltid eller minst 40 procent omfattning, mellan Region Kalmar Län
och kommun eller kommunalförbund ges möjlighet att fortsätta
omfattas av PBF.

-

Förutsättningen för att få fortsätta omfattas av PBF vid byte av
huvudman är att den förtroendevalda, vid tidpunkten för avgången
från uppdraget hos föregående huvudman, inte hunnit fylla 50 år och
därmed inte kvalificerat sig för visstidspension och ålderspension.

-

När den förtroendevalde avgår från uppdraget med egenpension eller
avgångsersättning görs en kostnadsfördelning mellan
organisationerna som utgår från uppdragstid, aktuellt prisbasbelopp
och intjänat arvode. Möjligheten gäller under förutsättning att
lämnande organisation åtar sig framtida ekonomiskt ansvar.

Regionstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för Region Kalmar
län och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och
tillämpning av bestämmelserna i OPF-KL i enlighet med arbetsordning för
regionstyrelsens arbetsutskott.
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 243 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar lokalt tillägg till Bestämmelserna gällande
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL samt OPF-KL
18) enligt redovisat förslag.
Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden
med mera under mandatperioden 2019–2022 kompletteras under rubriken
Pensionsbestämmelser.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 243 den 12
oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021.
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§ 209

Ärendenummer RS 2021/981

Ägardirektiv Kalmar läns pensionskapitalförvaltning,
KLP
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar för sin del Ägardirektiv för Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln av
en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv för
att säkerställa det kommunala ändamålet och att de kommunala
befogenheterna utgör en ram för verksamheten.
Region Kalmar län äger tillsammans med Emmaboda, Hultsfred, Högsby,
Oskarshamn, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och
Vimmerby kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund, aktier i Kalmar
Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av
kommunala bolag utfärda ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den
kommunala verksamheten. Sedan tidigare finns konsortial- och
samarbetsavtal samt placeringspolicy antagna av samtliga delägare.
Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och
att delägarna har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det
finns också ett ägaransvar inför medborgaren.
Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i
första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad
placeringspolicy.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 244 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar för sin del Ägardirektiv för Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning enligt redovisat förslag.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 244 den 12
oktober 2021.
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2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021.
3. Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskaptialförvaltning AB (KLP).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 210

Ärendenummer RS 2021/660

Regionplan 2022–2024
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2022–
2024 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra
årsbudget för 2022, varvid:
•

bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget

•

bilaga 2 driftramar

•

bilaga 3 kassaflödesbudget

•

bilaga 4 balansbudget

•

bilaga 5 A och B investeringsbudget

•

bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till 11:86 kronor per
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård,
att gälla från och med den 15 januari 2022.
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och
med den 1 januari 2022.
Reservationer

Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för respektive egna förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas för kommande kalenderår.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Regionplan 2022–2024 är ett strategiskt plan- och styrdokument som binder
samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska
vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och
kvalitet.
I samband med behandling av regionplanen behandlas också förändringar av
priser och avgifter.
---
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 245 den 12 oktober 2021 följande
förslag till regionstyrelsen:
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2022–
2024 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra
årsbudget för 2022, varvid:
•

bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget

•

bilaga 2 driftramar

•

bilaga 3 kassaflödesbudget

•

bilaga 4 balansbudget

•

bilaga 5 A och B investeringsbudget

•

bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till 11:86 kronor
per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård,
att gälla från och med den 15 januari 2022.
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från
och med den 1 januari 2022.
Överläggningar
1. Ordförande Angelica Katsanidou (S), Christer Jonsson (C), Peter
Wretlund (S) och Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen ska
besluta enligt arbetsutskottets förslag.
2. Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD), Anders Andersson (KD) och
Carl Dahlin (M) föreslår att regionstyrelsen ska göra ändringar och
tillägg enligt protokollsbilaga 1.
3. Linda Fleetwood (V) föreslår att regionstyrelsen ska göra ändringar och
tillägg enligt protokollsbilaga 2.
4. Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) föreslår att regionstyrelsen
ska göra ändringar och tillägg enligt protokollsbilaga 3.
--Ordförande frågar i tur och ordning enligt vilket förslag som regionstyrelsen
beslutar. Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Angelica
Katsanidous (S) med fleras förslag.
Omröstning begärs, och genomförs enligt följande:
1. Ordförande finner att ordförande Angelica Katsanidous (S) med fleras
förslag är huvudförslag. Hon frågar regionstyrelsen i tur och ordning
vilket av de övriga förslagen som blir motförslag. Hon finner att förslaget
från Malin Sjölander (M) med flera blir motförslag.
2. Omröstning genomförs enligt följande:
-

Ledamot som röstar för ordförande Angelica Katsanidous (S) med
fleras förslag röstar ja.
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-

Ledamot som röstar för Malin Sjölanders (M) med fleras förslag
röstar nej.
Omröstning får följande resultat:
Ledamot

Ja

Malin Sjölander (M)

Nej

Avstår

Nej

Christer Jonsson (C)

Ja

Johanna Wyckman (L)

Ja

Yvonne Hagberg (S)

Ja

Peter Wretlund (S)

Ja

Mattias Adolfson (S)

Ja

Peter Högberg (S)

Ja

Christel Alvarsson (C)

Ja

Carl Dahlin (M)

Nej

Jimmy Loord (KD)

Nej

Anders Andersson (KD)

Nej

Martin Kirchberg (SD)

Avstår

Bo Karlsson (SD)

Avstår

Linda Fleetwood (V)

Avstår

Angelica Katsanidou (S),
ordförande

Ja

Resultat

8

4

3

Regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Angelica Katsanidous (S) med
fleras förslag med resultat 8 ja, 4 nej och 3 som avstår.
Reservationer

Samtliga ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för sina respektive egna förslag.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från § 245 den 12 oktober 2021.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021.
3. Regionplan 2022–2024 med bilagor.
4. Prislista för allmän- och specialisttandvård.
5. Prislista Kalmar länstrafik.
6. Protokollsbilaga 1. Förslag till regionplan 2022–2024 med yrkanden
från Moderaterna och Kristdemokraterna.
7. Protokollsbilaga 2. Förslag till regionplan 2022–2024 med yrkanden
från Vänsterpartiet.
8. Protokollsbilaga 3. Förslag till regionplan 2022–2024 med yrkanden
från Sverigedemokraterna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 211

Ärendenummer RS 2021/945

Delårsrapport samt intern kontroll januari-augusti 2021
Beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder/förvaltningar som uppvisar
underskott i prognosen efter delårsrapport till och med augusti 2021
att vidta åtgärder för att begränsa underskottet 2021 och anpassa
kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar.
I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.
2. Regionstyrelsen uppmanar nämnderna/förvaltningarna att ha fortsatt
fokus på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i regionplanen.
3. Regionstyrelsen godkänner rapport om genomförd intern kontroll
samt gör bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig.
4. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige lägger delårsrapport för perioden januari – augusti
2021 handlingarna.
Bakgrund
För kommuner och regioner gäller lag om kommunal redovisning. I lagen
stadgas bland annat att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild
redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från
räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Delårsrapport avseende perioden januari – augusti 2021 har upprättats.
Rapporten finns som bilaga till denna framställning. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs årets första åtta månader med utgångspunkt
från de fyra målområdena Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare
samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av Region Kalmar läns
strategiska mål. Allt siffermaterial redovisas därefter under rubriken
Finansiella rapporter.
Region Kalmar län uppvisar i delårsrapporten ett positivt resultat, det vill
säga att intäkterna överstiger kostnaderna, med 653 Mkr. För helåret 2021
beräknas ett resultat på 426 Mkr, vilket är 218 Mkr bättre än det budgeterade
resultatet.
Förvaltningarna/nämnderna beräknar ett underskott mot budget exklusive
merkostnader för covid-19 på 228 Mkr medan gemensamma poster för
pensioner, skatter och finansnetto lämnar ett överskott mot budget med 446
Mkr.
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De största budgetunderskotten, exklusive merkostnader, uppvisas för hälsooch sjukvårdsförvaltningen med 214 Mkr och för Kalmar Länstrafik med 49
Mkr. Pandemins utveckling med en tredje våg har inneburit högre kostnader
och lägre intäkter i flera delar av verksamheten under inledningen av året.
Under resterande delen av året prognostiseras en kostnadsökning för att
bland annat komma ikapp med tillgänglighet så snabbt som möjligt. Den
positiva budgetavvikelsen avseende gemensamma poster för finansieringen
beror i huvudsak på en stark utveckling på börsen under året men också på
ökade skatteintäkter och statsbidrag.
Nämnder/förvaltningar som uppvisar budgetunderskott i prognosen arbetar
kontinuerligt med handlingsplaner för att minska kostnaderna.
Verksamhetsdialoger förs kontinuerligt med samtliga förvaltningar.
Region Kalmar läns revisorer ska behandla delårsrapporten inför
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
--Inför regionstyrelsens möte har följande förslag redovisats:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder/förvaltningar som uppvisar
underskott i prognosen efter delårsrapport till och med augusti 2021
att vidta åtgärder för att begränsa underskottet 2021 och anpassa
kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar.
I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.
2. Regionstyrelsen uppmanar nämnderna/förvaltningarna att ha fortsatt
fokus på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i regionplanen.
3. Regionstyrelsen godkänner rapport om genomförd intern kontroll
samt gör bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig.
4. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige lägger delårsrapport för perioden januari – augusti
2021 handlingarna.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt det redovisade
förslaget.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2021.
2. Delårsrapport januari-augusti 2021 för Region Kalmar län.
3. Intern kontroll augusti 2021 med underbilaga Inter kontroll
uppföljning.
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 212
Revisorernas granskning av delårsrapport
Revisorernas granskning av delårsrapport januari-augusti 2021 för Region
Kalmar län redovisas inför regionfullmäktige den 17–18 november 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 213
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmält till regionstyrelsen för kännedom:
•

Yttrande över Nationellt stöd för fast läkarkontakt, Socialstyrelsen,
RS 2021/770.

•

Yttrande över detaljplan för del av Namnerum 10:1 med flera
Halltorp Kriminalvårdsanstalt, Kalmar kommun, RS 2021/553.

•

Yttrande över promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte
av sprutor och kanyler (2006:323), RS 2021/805.

•

Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda
förkunskapskrav för utbildningar med inriktning vårdadministratör,
RS 2021/623.
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Datum

2021-10-26
Regionstyrelsen

§ 214
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande anmälningsärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Kalmar Öland Airport AB – tertialrapport augusti 2021, RS
2020/1299.
2. Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59:
a. Anteckningar ledningsgruppsmöten 19 augusti och 16
september 2021.
b. Samlade handlingar styrelsemöte 24 september.
c. Handlingsplan och budget 2022.
3. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB – portföljrapport 31
augusti 2021, RS 2021/39.
4. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA 2021, RS
2020/1189:
a. Protokoll förbundsfullmäktige 19 augusti 2021.
b. Protokoll förbundsstyrelsen 10 augusti 2021.
c. Protokoll förbundsstyrelsen 16 september 2021.
5. Protokoll regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen
25 augusti 2021, RS 2021/161.
6. Protokoll kollektivtrafiknämnden 26 augusti 2021, RS 2021/1058.
7. Svar på begäran om uppgradering av Kalmar Central till klass 2station, Trafikverket, RS 2021/702.
8. Avtal mellan Europeiska Kommissionen och Moderna Switzerland
GmbH, RS 2021/8.
9. Beslut från regionrevisorerna – Granskning av följsamhet till
revisionens tidigare granskningar i Region Kalmar län, RS 2021/16.
10. Regleringsbrev och statsbidrag budgetåret 2021, RS 2020/1296:
a. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Postoch telestyrelsen.
b. Statsbidrag till regionerna för stöd att utöka
läkarkompetensen inom äldreomsorgen.
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c. Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.
d. Tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring
av använt kärnbränsle och kärnavfall.
e. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring
av använt kärnbränsle och kärnavfall.
f. Uppdrag att utveckla förutsättningar för insamling av
väntetidsdata.
11. Ekonomiska uppföljningar, månads- och delårsrapporter för Region
Kalmar län 2021, RS 2021/289.
a. Regionala utvecklingsnämnden - månadsrapport juli 2021.
b. Kollektivtrafiknämnden - månadsrapport juli 2021.
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Protokollsbilaga 1

Realism och optimism
Budget och regionplan 2022-2024
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Kapitel 1. Inledning
Politikens uppgift är att planera för framtiden. Det måste vi göra med både realism och
optimism. Realism betyder att våga se problemen och tala om dem. Optimism innebär att vi
tror att problem går att lösa och att det hela tiden öppnas nya möjligheter. Den snabba utveckling
som har skett i spåren av coronapandemin är en tydlig påminnelse om det.
Vilka utmaningar och påfrestningar väntar efter coronapandemin? Vilka nya arbetssätt och
erfarenheter från pandemin kan användas för att klara även morgondagens utmaningar? Dessa
frågor har varit vår utgångspunkt i budgetarbetet.
Den största utmaningen som vi ser under 2020-talet och kommande årtionden är
sammanhållningen, både inom länet och i landet.
Med nuvarande utveckling kommer förutsättningarna att leva ett gott liv skilja sig åt allt mer
beroende på var man bor. Sveriges befolkning väntas växa med drygt 900 000 personer fram
till 2040. Kalmar läns befolkning, däremot, väntas minska. Landets befolkning väntas växa med
nästan nio procent, men Kalmar läns befolkning väntas minska med 0,7 procent.

Källa: Statistiska centralbyrån

I hela länet väntas andelen äldre öka samtidigt som andelen yngre och andelen i de mest
förvärvsaktiva åldrarna minskar. Andelen invånare i åldern 65+ väntas uppgå till mellan
omkring 30 och 45 procent i länets kommuner år 2040, med undantag för Kalmar kommun där
den väntas uppgå till 23 procent.
Länet kommer ha Sveriges näst högsta medelålder. Andelen invånare i åldern 80+, som i dag
är landets största med sju procent, kommer enligt prognosen fortfarande vara den största år
2040 – men då med hela elva procent. Detta innebär även att antalet sköra äldre kommer öka
kraftigt, en ökning som i sin tur leder till ett ökat behov av vård.
Denna utveckling kräver nytänkande kring hela regionens verksamhet: hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och regional utveckling. Vårt län löper risk att halka efter resten av landet, och
delar av länet riskerar att halka efter andra. I synnerhet landsbygden riskerar att bli lidande.
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Denna utveckling vill vi i Moderaterna och Kristdemokraterna bryta. För att lyckas krävs två
saker: realism och optimism.
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Kapitel 2. Närmare vård
Omställningen till nära vård är en historisk reformchans. Den för med sig stora möjligheter till
en bättre vård för medborgarna, inte minst invånare i ett glest befolkat län som Kalmar län.
Nära vård är också effektiv vård. Därför är hög tillgänglighet och generösa öppettider i
primärvården avgörande. Detta gäller också de decentraliserade sjukhusmottagningar/röntgen
som finns på hälsocentraler.
1177 Vårdguiden på telefon ska vara länsinvånarnas första kontakt med vården. Dessvärre lider
tjänsten av långa väntetider och har så gjort under lång tid. Alternativ för att tjänsten ska kunna
fungera som tänkt måste utredas.

Källa: Inera

Den digitala tjänsten 1177 måste också utvecklas för att kunna hjälpa medborgarna i ännu fler
av deras vårdärenden. Vi vill att man ska kunna boka in tider för vårdbesök i 1177-appen och
på nätet.
Att 1177 Vårdguiden på telefon och den digitala tjänsten 1177 har olika funktioner och drivs
på olika sätt men samtidigt heter likadant skapar förvirring och frustration bland medborgarna.
1177 Vårdguiden på telefon får också hantera en stor mängd ärenden som snarare hör till den
digitala tjänsten 1177. Vi anser att detta är en dålig lösning. Det gemensamma varumärket
skapar ingen nytta. Regionen bör verka för att den digitala tjänsten 1177 byter till ett lämpligare
namn, men även se över och förstärka organisationen på 1177.
Regionen bör ansöka hos regeringen om att i ett pilotprojekt få överta huvudmannaskapet för
elevhälsan. Vi vill att förslaget implementeras i dialog och samverkan med kommunerna.
Det är ett faktum att många i vårt län bor långt från sjukhusen och att vägarna i många fall är
eftersatta. Det är också ett faktum att vissa behandlingar kräver den kapacitet som ett
universitetssjukhus har, och det snabbt. Därför är en ambulanshelikopter en nödvändighet för
Kalmar län.
För att Kalmar län ska kunna bibehålla välfärden utanför de större tätorterna måste vi även
kunna erbjuda våra landsbygdsinvånare god och nära vård. Vi vill genom ett pilotprojekt
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bemanna Överums hälsocentral som filialmottagning, med
undersköterska, tillsammans med en kompetens inom e-hälsa.

distriktssköterska

och

För att kunna utveckla den nära vården ytterligare och locka fler aktörer, måste det bli enklare
att öppna upp filialer och nyetableringar. Dessa verksamheter skulle då inte behöva uppfylla
alla krav som ställs genom Hälsovalet.
Många människor har i dag stor vana av att använda digitala lösningar, och förväntan på att
vårdbesök ska kunna göras digitalt växer. Privata företag har sedan länge visat att det är fullt
möjligt. Flera regioner har också samlat sina digitala erbjudanden till invånarna i digitala
hälsocentraler. Detta bör göras även i Region Kalmar län. Den som vill ha den digitala
hälsocentralen som sin primära vårdkontakt bör kunna ha det.
En central del av individens vårdupplevelse är bemötandet. Att bli bemött med respekt, empati
och värdighet är hälsobringande i sig. Att bli illa bemött kan reducera effekten av en i övrigt
god behandling. För att inskärpa bemötandets betydelse för den som kommer i kontakt med
vården vill vi införa en bemötandegaranti.
Vi yrkar att
• Det införs en digital hälsocentral med eventuell möjlighet till listning
•

Att regionen verkar för att den digitala tjänsten 1177 byter namn och 1177-varumärket
förbehålls rådgivningstjänsten på telefon, samt att organisationen ses över och
förstärks

•

Regionen ansöker hos regeringen om att i ett pilotprojekt få överta huvudmannaskapet
för elevhälsan

•

Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans
med övriga regioner i sjukvårdsregionen

•

Region Kalmar län påbörjar projektering av ambulanshelikopterplattor vid länets
sjukhus

•

Att under 2022 etablera minst en ny vårdenhet utanför någon av kommunkärnorna

•

Hälso- och sjukvårdsberedningen ges i uppdrag att utarbeta en Informations- och
bemötandegaranti, en garanti som därefter inarbetas i överenskommelser, avtal och
regelböcker för 2022
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Kapitel 3. Äldre
Bristerna i vården för äldre har varit en av de djupaste och mest tragiska erfarenheterna under
coronapandemin.
Regionen måste ta ett större ansvar för att höja den medicinska kvaliteten i äldreomsorgen.
Sjukvården för äldre behöver också stärkas genom inrättande av ”äldremottagningar”. En
äldremottagning behöver inte vara en särskild byggnad eller en egen hälsocentral. Snarare
innebär det att en hälsocentral under en eller ett par dagar i veckan riktar sin verksamhet mot
äldre och anpassar den till deras förutsättningar, exempelvis genom längre besökstider. På en
äldremottagning ska vården ta hänsyn till äldres behov av helhetsöversyn gällande
hälsotillståndet och förebyggande av sjukdomar.
Psykisk ohälsa bland äldre personer blir alltmer vanligt, och tilltog redan innan coronapandemin
bröt ut. Detta måste uppmärksammas mer, därför vill vi se en större satsning på äldres psykiska
hälsa. Vi vet att primärvården hanterar en stor del av den psykiska ohälsan i dag. Vi vet också
att det kan kännas svårt att söka hjälp för ofrivillig ensamhet. Vi vill förstärka arbetet mot
ensamhet genom att Regionen kommer överens med ideella föreningar och organisationer om
att ta ansvar för sociala aktiviteter. Vi tror att sådan “social aktivitet på recept” skulle vara en
viktig insats för att bryta ensamheten.
Vi yrkar att
• Förutsättningarna för att inrätta äldremottagningar i primärvården utreds och minst en
hälsocentral i vårdvalet ges möjlighet att bli en äldremottagning
•

Samverkan mellan Regionen och civilsamhället stärks genom ett
civilsamhälleskontrakt för social aktivitet på recept
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Kapitel 4. Sjukhus
De tre sjukhusen i Kalmar län ska inte bara bevaras, de ska utvecklas.
Under coronapandemin har en stor vårdskuld till patienterna byggts upp i Kalmar län liksom i
övriga Sverige. Att betala av denna skuld är den viktigaste uppgiften för vården i regionen under
det kommande året.
De nya arbetssätt som har utvecklats för att hantera vårdköerna - effektivisering och
användande av privata aktörer - bör vidareutvecklas efter att den extraordinära situationen som
har orsakats av coronapandemin har klarats av.

Källa: väntetider.se

Vårdköerna fanns dock redan före pandemin. För att de inte ska byggas på vill vi se en
generalplan för tillgänglighet. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig.
Med generalplan avser vi en tydlig och transparent plan för hur vårdköerna ska minska, månad
för månad. Verksamheterna är fria att utifrån generalplanens delmål arbeta med de metoder
som de själva bedömer mest lämpliga för att nå målen. Medborgarna ska lätt kunna följa hur
arbetet är tänkt att fortgå och hur det lyckas.
Vi måste skapa incitament för att minska uteblivna besök. Uteblivna läkarbesök, operationer
och sjukvårdande behandlingar leder bland annat till ökande kostnader och växande vårdköer.
Det är därför rimligt att ett uteblivet besök debiteras högre än i dag.
Även tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin brister. Den behöver förbättras genom
ökade resurser. Fler aktörer inom barn- och ungdomspsykiatrin kan också möjliggöra bättre
tillgänglighet. Därför bör BUP bli en del av vårdvalet. En större del av de neuropsykiatriska
utredningarna bör göras av privata aktörer för att öka tillgängligheten.
Vi vill också utveckla, samt stärka cancervården i länet. Cancerpatienter är en utsatt och skör
patientgrupp som är i stort behov av såväl sjukvård som rehabilitering. Både under och efter
behandling. Genom att etablera ett cancercentrum på sjukhusen i Kalmar och Västervik, kan vi
skapa en tryggare och mer patientsäker vård.
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Invånare som får vänta på vård i Region Kalmar län har rätt att söka vård i andra regioner.
Enligt patientlagen har vårdgivaren en skyldighet att informera patienter om de rättigheter de
har, bland annat när det gäller möjligheten att söka vård utanför den egna hemregionen. För att
patienten ska ha realistiska förutsättningar att använda denna rättighet krävs att information
görs tillgänglig.
Det ska vara lätt för länsinvånarna att hitta information om bäst kvalitet och väntetider i andra
delar av landet. All nödvändig information om detta ska samlas på regionens hemsida under en
lättillgänglig patientportal.
Vi yrkar att
• En generalplan för tillgänglighet utarbetas
•

Barn- och ungdomspsykiatrin blir en del av vårdvalet

•

Regionen höjer avgifterna för uteblivna sjukvårdsbesök

•

Regionen påbörjar arbetet med att etablera cancercentrum på sjukhuset i Kalmar och
Västervik

•

Regionen ökar tillgängligheten genom att upphandla en större andel av de
neuropsykiatriska utredningarna

•

Informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare vårdköer förbättras
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Kapitel 5. Medarbetare
Enligt alla prognoser kommer Kalmar län ha en befolkningsutmaning under kommande
årtionden. Andelen invånare i arbetsför ålder kommer att ligga stilla eller minska. Det ställer
ännu högre krav än i dag på att Regionen klarar att locka till sig och behålla medarbetare. Det
växande beroendet av inhyrd personal är ett tydligt tecken på att det behövs nytänkande och
högre ambitioner inom personalpolitiken.
En viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare är att lönen gör rättvisa åt individens
kompetens och erfarenhet. Lönespridningen ska därför öka. Möjligheterna att göra lönekarriär
och vidareutbilda sig ska utvecklas. Möjligheten att höja Ob-tillägget ska ses över.
Vi vill se en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Särskilt yrkesskicklig är den
som med sin erfarenhet och kompetens på ett alldeles speciellt vis bidrar till verksamheten, som
kan handleda nya medarbetare och som utmärker sig genom sin praktiska kunskap. Satsningen
ska genomföras stegvis. Målet är att de ska tjäna drygt 10 000 kronor mer per månad när
reformen är genomförd. Kriterierna för vem som är yrkesskicklig sätter facket i dialog med
arbetsgivaren.
En annan viktig faktor är att personalstyrkan får rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Underbemanning leder till ökad belastning och ökat beroende av tillfälliga lösningar, till
exempel hyrpersonal. Därför måste en översyn av grundbemanningen genomföras.
På arbetsplatser som har svårt att rekrytera medarbetare förekommer det i dag att anställda ges
möjlighet att resa till arbetet på arbetstid. Vi ser det som ett värdefullt alternativ till att anlita
hyrpersonal och anser att lösningen bör prövas i fler fall. Vi vill även se ett ökat inslag av
flexibla tjänster för att attrahera till exempel studenter och seniorer. Det kan exempelvis handla
om nattjänster.
Äldre medarbetare är en viktig tillgång. Det ska vara möjligt och attraktivt att arbeta länge i
Region Kalmar län. Därför behöver Regionen uppmuntra fler medarbetare över 65 års ålder att
arbeta kvar. Det ska antingen kunna ske på ordinarie tjänst i önskad utsträckning eller i
kombination med att de fungerar som handledare och mentorer för yngre medarbetare.
Vi yrkar att
• En stegvis satsning för att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor ska tjäna 10 000
kronor i månaden mer inleds
•

Regionen tydliggör att kostnaderna för hyrbemanning inte ska övergå 2 procent av den
totala personalkostnaden

•

En genomlysning av grundbemanningen genomförs

•

Regionen ser över möjligheten att höja Ob-tillägget
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Kapitel 6. Hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är en förutsättning för utveckling i hela Kalmar län. Att företag startas och växer
är helt avgörande för Kalmar läns framtid. Ett blomstrande näringsliv är förutsättningen för att
Region Kalmar län ska kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet som står sig i jämförelse
med andra regioner.
Länet har länge haft en ekonomisk utveckling som släpar efter landet som helhet. Flera av
kommunerna hamnar långt ner på listan när företagarna själva utvärderar företagsklimatet i
länets kommuner. Därför är det viktigt att regionen tar ett större ansvar för ett förbättrat
företagsklimat i hela länet.
Befolkningsutvecklingen i Kalmar län är svagare än i landet som helhet och enligt prognoserna
negativ de närmaste åren. Konsekvensen blir lägre skatteintäkter i förlängningen. Genom fokus
på bättre förutsättningar för bland annat företagande, utbildning och infrastruktursatsningar vill
vi vända den utvecklingen och i förlängningen öka tillväxten och skatteintäkterna.
Regionen har i dag ett övergripande ansvar för länets utveckling. Samtidigt bedrivs mycket av
den regionala utvecklingen i små och tidsmässigt avgränsade projekt. Det behövs en utökad
budget för långsiktig finansiering av strategiska satsningar för innovation och tillväxt. Vi vill i
detta sammanhang prioritera den för länet så viktiga tillverkningsindustrin.
För att företag ska kunna etableras och växa är det grundläggande att det finns säker och god
tillgång till elektricitet. Det krävs också att den är rimligt prissatt. Vi bedömer att det på detta
område i dag finns stora risker för länets långsiktiga tillväxt. Elförsörjningen är också en
förutsättning för att klara omställningen till fossilbränslefria transporter i länet. Därför vill vi
tillsätta en energikommission som kan göra en grundlig analys av länets behov av både el och
överföringskapacitet utifrån nuläge och behov i framtiden.
Infrastrukturens status i Kalmar län är en hämsko för utveckling och får genomgående låga
betyg av företagen. Det kommer att ta lång tid att ge Kalmar län samma möjligheter att
utvecklas som övriga landet. Därför måste regionen intensifiera och lyfta sitt påverkansarbete
till högsta politiska nivå, för att se till att få väsentligt högre statliga satsningar i kommande
nationella transportplan – ett riktigt Kalmar länspaket.
Regionen måste även från dag ett i nästa planeringsperiod avdela större resurser till ökat arbete
med att göra fler infrastrukturobjekt planeringsmogna. Beslutsunderlagen inför nästföljande
transportplaner måste stärkas. I begreppet infrastruktur inkluderar vi även bredband, där
regionen behöver genomföra ett liknande påverkansarbete.
Kalmar län är en av Sveriges främsta turistdestinationer. Många av företagen i sektorn är dock
små och saknar egna resurser för nationell marknadsföring. Vi vill att Regionen ska ta ett ökat
ansvar för att marknadsföra länets besöksmål.
Kalmar län har ett levande kulturliv som är viktigt för länets attraktivitet. Region Kalmar län
ger ett omfattande stöd till kulturverksamheter men stödet behöver förnyas. Vi anser att
verksamheter som i dag får ekonomiskt stöd från Regionen bör bli mer effektiva. Då ökar
regionens möjligheter att stötta nya aktörer och bidra till att kulturen görs mer tillgänglig i hela
länet. Regionen bör också ställa tydliga krav på kulturinstitutionerna att öka sina intäkter från
försäljning och sponsring.
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Folkhögskolorna är viktiga för länets utveckling och tillväxt genom att rusta människor till att
söka jobb. Därför bör folkhögskolorna ges i uppdrag att i samverkan med samhället få till stånd
fler yrkesutbildningar inom bristyrken i länet samt genomföra fler uppdragsutbildningar.
Folkhögskolorna har också en viktig roll i integrationsarbetet. De som läser på folkhögskolorna
ska komma ut på arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier.
Kommunal vuxenutbildning är också en viktig möjlighet för invånare att öka sina chanser till
jobb. I dag är människor i praktiken begränsade till det komvuxutbud som finns i deras
hemkommuner. Detta vill vi ändra på. Man ska kunna söka komvuxutbildning i alla länets
kommuner. Genom att ta del av den utbildning som passar bäst, får man också störst chans att
komma i arbete.
Vi yrkar att
• Regionen ska ta ansvar för nationell marknadsföring vad gäller besöksnäringen i länet
•

Regionen sätter tydliga mål och krav på kulturinstitutionerna att aktivt jobba med att
öka sin självfinansieringsgrad

•

Regionen tillsätter en energikommission

•

Regionen tar initiativ till att ett avtal tas fram mellan länets kommuner som möjliggör
för länsinvånarna att ta del av och söka komvuxutbildning i länets alla kommuner i de
fall då utbildningen inte finns i hemkommunen

•

Regionen tar fram säkra, effektiva och tillförlitliga metoder för att mäta
företagsklimatet i länet samt i samverkan med kommunerna arbetar för ett förbättrat
företagsklimat

•

Regionen ger folkhögskolorna i uppdrag att ta fram fler yrkesutbildningar inom
bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar

•

Regionen avdelar resurser för ett intensifierat påverkansarbete för ökade statliga
infrastruktursatsningar och ett Kalmar länspaket
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Kapitel 7. Resor

Källa: Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2021-2029

Vid 2020-talets början skedde omkring 85 procent av alla motoriserade resor i Kalmar län med
bil. Vid 2020-talets slut väntas också 85 procent av alla motoriserade resor i Kalmar län ske
med bil. Som länet ser ut är bilen för många en direkt nödvändighet för resor till arbete, skola
och fritidsaktiviteter.
Det är i detta ljus den kollektivtrafik som Region Kalmar län bedriver måste ses. Kollektivtrafik
kan och ska inte konkurrera med alla andra transportslag överallt. Kollektivtrafiken ska vara
stark där konkurrenskraften och behovet är störst. Medborgarnas efterfrågan och behov ska
styra.
För kollektivtrafiken har coronapandemin inneburit att dagens affärsidé i princip har blivit
ogiltig. Det kommer varken vara försvarbart eller populärt att i framtiden bygga ekonomin på
rusningstider med fulla bussar.
Pandemin har också etablerat nya resmönster som väntas bli bestående. Vi vill se
tidsdifferentierade biljettpriser som minskar kostnaderna, höjer intäkterna och bidrar till att
resandet sprids ut över dagen. På så vis skapas ökad komfort samtidigt som kostnaderna
minskas.
I stadstrafiken vill vi se elbussar introduceras för ökad bekvämlighet.
Att kombinera olika sätt att resa, så kallad kombinerad mobilitet, har lyfts upp som ett intressant
spår både i gällande trafikförsörjningsprogram och i tidigare program. Nu är det dags att
utveckla kombinerad mobilitet till ett koncept som passar Kalmar län. Fokus ska ligga på att
underlätta kollektivt resande för personer som bor på landsbygden och mindre orter.
Visionen om att hela länet lever ett gott liv gäller inte bara geografiskt utan också alla invånare.
Men i dag finns stora och växande skillnader i förutsättningar. Den som är beroende av
färdtjänst kan inte resa utanför den egna kommunen utan att behöva anlita så kallad
riksfärdtjänst. För att skapa ökad jämlikhet och bättre möjlighet till resor för personer med
funktionsnedsättning vill vi införa länsfärdtjänst i länet.
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Även när det gäller sjukresor råder stor ojämlikhet. Sjukresor är till för personer som av
medicinska skäl behöver transport med specialfordon. Regelverket för dessa resor måste formas
så det tar hänsyn till den enskildes situation och behov. Det är inte rimligt att länsinvånare med
långt avstånd till sjukhus eller annan vårdenhet också ska drabbas av extra lång väntetid, vilket
är ett faktum i Region Kalmar län.
Vi yrkar att
• Tidsdifferentierade biljettpriser införs i kollektivtrafiken
•

Elbussar i stadstrafik introduceras i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet

•

Det utvecklas ett koncept för kombinerad mobilitet med syfte att underlätta kollektivt
resande för invånare på landsbygden och mindre orter

•

Länsfärdtjänst införs

•

En väntetidsgaranti för sjukresor införs
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Kapitel 8. Ekonomi
De senaste åren har varit avvikande även när det gäller Regionens ekonomi. Inget tyder på att
regionerna kan räkna med lika stora statliga stöd i framtiden. Vi måste själva hitta lösningarna
som gör Regionens verksamhet ekonomiskt hållbar på längre sikt.
Under coronapandemin har det visat sig att snabb omställning i effektiviserande syfte är fullt
möjlig. Vi vill att politiken, med hjälp av digitaliseringen, gör sitt för att fortsätta driva denna
omställning i Region Kalmar län och föreslår en besparing på en miljon kronor.
Vi vill att ambitionerna för innovationer höjs. “Varje dag lite bättre” är en otillräcklig
målsättning. Förnyelse kan och måste gå snabbare än så. Innovationer ska främjas genom
tydliga ekonomiska incitament.
Regionen behöver dessutom dra nytta av den förnyelse som sker i näringslivet. Det vill vi göra
genom att i högre grad upphandla digitala lösningar istället för att Regionen utvecklar egna.
Under 2021 har kollektivtrafiken tappat omkring hälften av biljettintäkterna. Det är ohållbart.
Regionen ska inte subventionera kollektivtrafik med mer än 50 procent. Vi måste ha ett
kostnadseffektivt utbud av resor med buss och tåg, där kollektivtrafiken till större del
finansieras av intäkter via biljetter och avgifter. En utredning som har gjorts på uppdrag av
Kalmar länstrafik har visat på en potential att stärka ekonomin med 30 miljoner kronor genom
att tidsdifferentierade priser införs. Denna potential vill vi tillvarata.
Kollektivtrafiken är en idealisk plattform för marknadsföring. Vi vill se högre mål för
försäljning av reklam ombord på bussar och tåg samt utreda införande av reklam på fordonen.
I dag lägger Regionen omkring en kvarts miljard kronor per år på att hyra in personal. Hade
dessa pengar istället satsats på befintliga medarbetare hade behovet av att hyra in personal aldrig
blivit så stort. Vi vill att de resurser som i dag läggs på hyrbemanning förs över till den egna
personalen i form av högre löner och bättre arbetsmiljö.
Pengar som i dag tas in i regionskatt hade kunnat användas till annat om medborgarna hade fått
behålla dem. Inte minst hade de kunnat användas för konsumtion av lokalt producerade varor
och tjänster och på så vis bidragit till ökad tillväxt och framtidstro i näringslivet. Vår ambition
på sikt är att sänka skatten.
Genom aktivt folkhälsoarbete kan resurser som i dag går till vård för sjukdomar som hade
kunnat undvikas komma till bättre användning. En stor del av arbetet för bättre folkhälsa utförs
av föreningar och ideella organisationer. Vi vill uppmärksamma detta genom att införa ett
folkhälsopris som ska utdelas årligen.
Vi måste intensifiera arbetet med att sänka kostnaderna för bland annat inhyrd personal. Därför
bör regionstyrelsen under den period budgeten avser, arbeta med effektiviseringar och möjliga
besparingar. En av målsättningarna ska vara att kostnaderna för hyrbemanning inte överstiger
2 procent av den totala personalkostnaden.
Vi yrkar att
• Digitala lösningar i större utsträckning upphandlas
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•

Region Kalmar län inför ett ersättningssystem som premierar utvecklingsarbete inom
alla verksamheter

•

Införa reklam på bussar och tåg

•

Regiondirektören ges i uppdrag att stegvis överföra kostnaderna för hyrbemanning till
insatser på den egna personalen och arbetsmiljön

•

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska vara minst 50 procent

•

Ett folkhälsopris införs

•

Regionstyrelsen arbetar med effektiviseringar och möjliga besparingar, samt vidtar
åtgärder för att nå tvåprocentsmålet för hyrbemanning

•

Att nedanstående satsningar och besparingar adderas till ekonomikapitlet
Satsningar i mkr:
Personal/särskilt yrkesskickliga 20
BUP/neuropsykiatriska utredningar 6
Länsfärdtjänst 7
Ambulanshelikopter 10
Äldremottagningar 2
1177 2
Pilotprojekt i Överum 1
Cancercentrum inklusive rehabilitering 2
Digital hälsocentral 3,4
Tillväxt och besöksnäring 2
Energikommission 0,5
Summa: 55,9
Besparingar i mkr
Effektivisering 4,9
Tidsdifferentierade biljettpriser 24
Digitala möten 4
Reklam länstrafiken 5
Uteblivna besök 3
Hyrbemanning 15
Summa: 55,9
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Kapitel. 9 Sammanställning budgetplan
Satsningar i mkr
Personal/särskilt yrkesskickliga
BUP/neuropsykiatriska utredningar
Länsfärdtjänst
Ambulanshelikopter
Äldremottagningar
1177
Pilotprojekt i Överum
Cancercentrum inklusive rehabilitering
Digital hälsocentral
Tillväxt och besöksnäring
Energikommission

20
6
7
10
2
2
1
2
3,4
2
0,5
Summa: 55,9

Besparingar i mkr
Effektivisering
Tidsdifferentierade biljettpriser
Digitala möten
Reklam länstrafiken
Uteblivna besök
Hyrbemanning

4,9
24
4
5
3
15
Summa: 55,9
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Kapitel. 10 Bilaga
Tilläggsyrkanden på Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv Regionplan 2022 2024
5.1 Hälsa och välbefinnande
• Samverkan mellan Regionen och civilsamhället stärks genom ett
civilsamhälleskontrakt för social aktivitet på recept
• Ett folkhälsopris införs
5.2 Bra bemötande och delaktighet
• Hälso- och sjukvårdsberedningen ges i uppdrag att utarbeta en Informations- och
bemötandegaranti, en garanti som därefter inarbetas i överenskommelser, avtal och
regelböcker för 2022
6.0 Verksamhet: Hållbar utveckling i hela länet
• Regionen tillsätter en energikommission
6.1 Kompetensförsörjning i Kalmar län
• Regionen tar initiativ till att ett avtal tas fram mellan länets kommuner som möjliggör
för länsinvånarna att ta del av och söka komvuxutbildning i länets alla kommuner i de
fall då utbildningen inte finns i hemkommunen
• Regionen ger folkhögskolorna i uppdrag att ta fram fler yrkesutbildningar inom
bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar
6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse
• Regionen ska ta ansvar för nationell marknadsföring vad gäller besöksnäringen i länet
• Regionen tar fram säkra, effektiva och tillförlitliga metoder för att mäta
företagsklimatet i länet samt i samverkan med kommunerna arbetar för ett förbättrat
företagsklimat
6.5 Infrastruktur och kommunikationer
• Regionen avdelar resurser för ett intensifierat påverkansarbete för ökade statliga
infrastruktursatsningar och ett Kalmar länspaket
6.7 Kollektivtrafik
• Elbussar i stadstrafik introduceras i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet
• Det utvecklas ett koncept för kombinerad mobilitet med syfte att underlätta kollektivt
resande för invånare på landsbygden och mindre orter
• Länsfärdtjänst införs
• En väntetidsgaranti för sjukresor införs
6.9 Kultur i hela länet
• Regionen sätter tydliga mål och krav på kulturinstitutionerna att aktivt jobba med att
öka sin självfinansieringsgrad
7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
• Det under planperioden fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans
med övriga regioner i sjukvårdsregionen
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•
•
•

Region Kalmar län påbörjar projektering av ambulanshelikopterplattor vid länets
sjukhus
Att under 2022 etablera minst en ny vårdenhet utanför någon av kommunkärnorna
Förutsättningarna för att inrätta äldremottagningar i primärvården utreds och minst en
hälsocentral i vårdvalet ges möjlighet att bli en äldremottagning

7.2 Hälsa för barn och unga
• Regionen ansöker hos regeringen om att i ett pilotprojekt få överta huvudmannaskapet
för elevhälsan
• Barn- och ungdomspsykiatrin blir en del av vårdvalet
7.4 En tillgänglig vård
• Det införs en digital hälsocentral med eventuell möjlighet till listning
• Att regionen verkar för att den digitala tjänsten 1177 byter namn och 1177-varumärket
förbehålls rådgivningstjänsten på telefon
• En generalplan för tillgänglighet utarbetas
• Regionen ökar tillgängligheten genom att upphandla en större andel av de
neuropsykiatriska utredningarna
• Informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare vårdköer förbättras
7.6 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
• Regionen påbörjar arbetet med att etablera cancercentrum på sjukhuset i Kalmar och
Västervik
8.0 Medarbetare: En av Sveriges bästa arbetsplatser
• En genomlysning av grundbemanningen genomförs
8.1 Strategisk kompetensförsörjning
• Regionen tydliggör att kostnaderna för hyrbemanning inte ska övergå 2 procent av den
totala personalkostnaden
8.2 Utveckla och behålla medarbetare
• En stegvis satsning för att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor ska tjäna 10 000
kronor i månaden mer inleds
• Regionen ser över möjligheten att höja Ob-tillägget
• Regiondirektören ges i uppdrag att stegvis överföra kostnaderna för hyrbemanning till
insatser på den egna personalen och arbetsmiljön
9.1 God ekonomisk hushållning
• Digitala lösningar i större utsträckning upphandlas
• Region Kalmar län inför ett ersättningssystem som premierar utvecklingsarbete inom
alla verksamheter
• Införande av reklam på bussar och tåg utreds
• Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska vara minst 50 procent
• Regionstyrelsen arbetar med effektiviseringar och möjliga besparingar för att nå
tvåprocentsmålet för hyrbemanning
• Att nedanstående satsningar och besparingar adderas till ekonomikapitlet
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Satsningar i mkr:
Personal/särskilt yrkesskickliga 20
BUP/neuropsykiatriska utredningar 6
Länsfärdtjänst 7
Ambulanshelikopter 10
Äldremottagningar 2
1177 2
Pilotprojekt i Överum 1
Cancercentrum inklusive rehabilitering 2
Digital hälsocentral 3,4
Tillväxt och besöksnäring 2
Energikommission 0,5
Summa: 55,9
Besparingar i mkr
Effektivisering 4,9
Tidsdifferentierade biljettpriser 24
Digitala möten 4
Reklam länstrafiken 5
Uteblivna besök 3
Hyrbemanning 15
Summa: 55,9
9.5 Förändringar i priser och avgifter
• Tidsdifferentierade biljettpriser införs i kollektivtrafiken
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En röd budget för grön
omställning, jobb och jämlikhet
Vänsterpartiet Region Kalmar län 2022 – 2024
1. Inledning
Det är tillsammans vi bygger framtiden. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser för att bygga
ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Det är många som pratar om jämlikhet och jämställdhet,
men det är vänstern som har förslagen och politiken för förändring. Koldioxidutsläpp och arbetslöshet
ska ned, den ekonomiska jämlikheten ska upp.
Under de senaste decennierna har glappet mellan de rikaste och de fattigaste i samhället vuxit. Trots
överflödssamhället är det många som har knappa resurser och flera grupper som har svikits av samhället
under alla år av nyliberal politik. Socialdemokraterna har haft regeringsmakten under lång tid och trots
det har omfördelningspolitiken uteblivit. Skatterna har sänkts för dem med överflöd samtidigt som fler
blivit utförsäkrade och fler lever i fattigdom. Det är många som upplevt hur tryggheten försvunnit och
gemenskapen slagits sönder när marknadsideologin fått styra. Resultaten ser vi i en polarisering i
samhället och ökad ohälsa. Vänsterpartiet däremot ställer solidariteten i främsta rummet och vill
omfördela resurserna så att de rikedomar som finns kommer alla till del.
Under större delen av 2000-talet ingick Vänsterpartiet i en majoritet med Socialdemokraterna och
Miljöpartiet som styrt Kalmar läns landsting sammanhängande i 12 år. Under våra år i den styrande
majoriteten har landstinget varit en förebild för andra landsting. Med ordning på ekonomin och Sveriges
mest effektiva vård med de kortaste köerna och de nöjdaste patienterna. Vi har genomfört en rad
reformer som bla avgiftsfri mammografi och cellprovsscreening, stora satsningar på att förbättra
cancervården, ökat patientinflytande genom utvecklingsrådet och intressebanken, Seniorkort i
kollektivtrafiken och glasögonbidrag till barn. Krav om ökat socialt och etiskt ansvar vid upphandlingar.
Miljösatsningar som fossilbränslefri kollektivtrafik, minskat energiförbrukningen, sett över
lustgasanvändningen, minskat läkemedelsresterna i vårt vatten, återanvändning av spillvatten. Beslut
om nya psykiatrilokaler och betald specialistutbildning för sjuksköterskor är andra frågor vi drivit
framgångsrikt.
För Vänsterpartiet har det alltid varit viktigt att värna våra fyra folkhögskolor och ge dem en central roll
i regionen. Då utbildningsnivån överlag är lägre i Kalmar län än i övriga Sverige är folkbildningen och
folkhögskolornas mål att höja den nivån hos våra invånare nödvändig. Inte minst för våra nyanlända
som har erbjudits bland annat svenska som andraspråk, etableringskurser och svenska i vården. Vi har
satsat på att tillgängliggöra de äldre lokalerna i största möjliga mån, byggt nya tillgängliga lokaler med
solceller och bra kök med minst 40 % ekologisk mat. Inom kulturen arbetade vi hårt för att bredda med
fler kulturutövare i länet som får regionala bidrag och att fördubbla anslaget till Byteatern. Vi jobbade
också hårt med Kultur och Hälsa där många goda exempel skapades, tex Kultur på recept.
Sedan valet hösten 2018 befinner vi oss i opposition, vilket självklart påverkar vårt arbetssätt. Vi ska
fortsätta att driva den tydligaste vänsterpolitiken men nu ligger större fokus på att skapa en
vänsterrörelse genom opinionsarbete och samverkan med andra aktörer.
Klimatförändringen är en allvarlig och akut utmaning. Men den innebär också en historiskt unik
möjlighet att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle, där social välfärd och global rättvisa kan uppnås
inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. Det krävs en politik som gör skillnad för invånarna i Kalmar
län och minskar klyftorna för att få en jämlik och jämställd region som sätter klimatet och miljön först.
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Pandemin har drivit på utvecklingen av digitaliseringen och de allra flesta verksamheter har nu
möjliggjort digitala möten. Resorna har minskat då fler digitala möten hålls inom alla områden som
regionen ansvarar över. Samverkan över gränser och avdelningar har förbättrats när alla har arbetat mot
ett gemensamt mål. Krisen har visat på de stora behoven av centrala lager av medicin och
skyddsutrustning. Bra arbetsmiljö har med stor tydlighet varit avgörande för att medarbetare ska vilja
och orka arbeta i regionen. Nu krävs fler insatser för medarbetarna som tid för återhämtning,
sammanhållen ledighet och arbetstidsförkortning.

2. Socialism, feminism och klimatomställning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och vår politiska strategi tar
alltid avstamp från detta. Vi arbetar utifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, med
särskilt fokus på jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, folkbildning, miljö och klimat. Vänsterpartiet är en
del av flera rörelser som arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen såväl internationellt som
nationellt. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål att förverkliga ett samhälle grundat på
demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi vill ha ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle befriat från
klass-, köns- och rasistiskt förtryck där människor bygger sin framtid på frihet och samverkan.
Jämlikhet och folkhälsa
Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling, hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Folkhälsa
lägger grunden för befolkningens välmående. Ett gott folkhälsoarbete sker främst genom samhälleliga
insatser då de faktorer som påverkar hälsan är sysselsättning, utbildning, inkomst, ensamhet, inflytande
och boende. Vilken klass man tillhör och vilka förutsättningar som samhället skapar är enskilt den
viktigaste orsaken till om man har en god eller dålig hälsa. Därför måste folkhälsoperspektivet
genomsyra all verksamhet.
Pandemin har påverkat folkhälsan på olika sätt. Äldre personer, män, personer med sämre
socioekonomiska förutsättningar, personer födda i vissa länder och boende i vissa bostadsområden har
drabbats hårdare än andra. Det finns också ett samband mellan utbildningsnivå och covid-19-dödlighet.
De som drabbas hårdast av arbetslöshet är främst unga och utrikes födda då vanliga ingångsbranscher
inom till exempel hotell och restaurang och handel har drabbats hårt av samhällets nedstängningar. Den
tudelning mellan svagare och starkare grupper som existerade på arbetsmarknaden i regionen redan
innan pandemin riskerar nu att förstärkas och det är nödvändigt med insatser som motverkar detta.
Krisen riskerar att skapa en "Covid-förlorad generation" av ungdomar. På lång sikt riskerar
socioekonomiska skillnader i matvanor att förstärkas på grund av fallande hushållsinkomster i
pandemins och den ekonomiska krisens spår.
Region Kalmar län måste verka för att alla ska klara grund- och gymnasieskolan och därefter ha en
sysselsättning. Ersättningsnivåer i socialförsäkringssystem måste gå att leva på. Det krävs åtgärder för
att skapa en jämnare inkomstfördelning, förbättra arbetsmiljöer och en bostadspolitik som bidrar till att
skapa bra bostadsområden och levnadsmiljöer.
Det behövs en god och offentlig samhällsservice i hela länet och insatser som motverkar hälsoskillnader
och kompenserar för olikheter. Rätten till bästa möjliga hälsa måste gälla alla oberoende av klass, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är generellt sämre hälsa för personer med
funktionsnedsättning, personer med kort utbildning, låga inkomster och kvinnor har generellt. Detta
måste regionen självklart motverka. Likaså måste särskilda insatser göras för att minska rökning och
fetma. Vi behöver också öka kunskapen om de olika förutsättningarna mellan inrikes och utrikes födda.
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I spåren av pandemin behöver fokus läggas på olika socioekonomiska grupper och inomregionala
skillnader.
Hälsocentralerna och levnadsvanemottagningarna ska inspirera och stötta till ett hälsosammare liv.
Folkbildningen ger alla människor nya möjligheter och chanser till att lära nytt och utvecklas. Kulturen
berikar och har positiv påverkan på hälsan. Närhet till naturen och bra stadsplanering skapar
förutsättningar för att alla ska kunna ha ett mer rörligt liv. Allt folkhälsoarbete innebär en ökad
livskvalitet, den är också nödvändigt för att klara av den framtida befolkningsutvecklingen.
Befolkningen i regionen blir allt äldre och färre ska försörja en större skara. För att klara de
utmaningarna behöver regionen arbeta mycket för att utjämna skillnader i hälsa och förbättra folkhälsan
inte minst inom psykisk hälsa.
Region Kalmar län behöver en befolkning med god hälsa!
Vi vill att:
-

Folkhälsoperspektivet med fokus på Kunskapsunderlaget ska genomsyra all verksamhet i
Region Kalmar län
Fokus ska ligga på främjande och förebyggande arbete samt nya arbetssätt för hälsocentraler
med större patientunderlag som lever i socioekonomisk utsatthet
Det tillförs tydliga resurser för att prioritera förebyggande vård
Regionen använder sig av kollektivtrafiken, folkbildningen och kulturen för att bygga ihop vårt
län och minska folkhälsoklyftorna mellan inland och kustland

Feminism och jämställdhet
För Vänsterpartiet handlar ett feministiskt samhälle inte bara om att kvinnor ska vara representerade i
beslutssammanhang. Ett feministiskt samhälle är ett samhälle fritt från våld och ett samhälle som bygger
på en annan ekonomisk logik än kapitalismens ständiga vinstjakt. Vänsterpartiets politik går ut på att
utjämna orättfärdiga skillnader mellan män och kvinnor, skillnader i makt och inflytande, ekonomi och
arbetsmiljö samt tillgång till vård. Kvinnor är överrepresenterade i jobb med dåliga arbetsmiljöer och
har oftare sämre möjligheter att påverka sin arbetssituation.
För att förebygga mäns våld mot kvinnor krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs
också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka våldsutsatta. Inga fler kvinnor ska behöva dö innan
samhället reagerar.
För att öka kvinnors tillgång till samhällets olika resurser behövs en större medvetenhet om jämställdhet
och om hur jämställdhet kan bidra till ökad utveckling i regionen. Skillnader mellan kvinnor och män
syns tydligare beroende på var i länet man bor. Jämställdhetsarbetet måste vara en integrerad del av allt
regionalt utvecklingsarbete. Det måste prägla arbetssätt, rutiner, analyser och uppföljningar för att
säkerställa att kvinnor och män ges samma förutsättningar. Att kvinnor och män i hög grad arbetar i
olika sektorer och yrken gör arbetsmarknaden trögrörlig och försvårar matchningen på
arbetsmarknaden. Komplexa verksamheter med många medarbetare har ofta kvinnliga chefer.
Vänsterpartiet vill se en snabbare utveckling för jämställda löner.
Vi vill att:
-

Genusperspektiv används i all verksamhet som bedrivs i regionen
SKR:s checklista för jämställda beslut antas och följs
SKR:s checklista för jämställdhetsintegrering antas och följs
Regionplanen årligen genomgår granskning för jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
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-

Region Kalmar län i sitt arbetsgivaransvar rutinmässigt frågar om våld i nära relation i samband
med medarbetarsamtal
Insatser görs för att minska regionala skillnader mellan kvinnor och män.

Grön omställning
Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden kräver att vi agerar. Klimatförändringarna
leder till förändrade temperaturer och mer dramatisk väderlek som i sin tur får svåra konsekvenser i
många led för jordbruk, skogsbruk, levnadsmiljö, biologisk mångfald och tillgången till vatten.
Ansvaret kan inte läggas enbart på individen utan hela samhället måste agera. För Vänsterpartiet är
detta en allvarlig klimatkris som kräver politiska beslut hur vi måste förändra för att bygga ett hållbart
samhälle. Det behövs en omställning som ser helheten, där produktion, tillgång och efterfrågan av
smarta gemensamma lösningar kommer att vara avgörande. Vi måste samverka brett med offentlig
sektor, entreprenörer, industri och näringar för att snabbare skapa en hållbar region. Ett strukturerat
sätt att kartlägga vad som behöver göras i Kalmar län är att ta fram en regional koldioxidbudget. I
första hand för att ta ansvar för den egna verksamheten men även som ett stöd och för ett samarbete
med kommunerna och alla andra aktörer.
För oss är ett ekologiskt förhållningssätt viktigare än kortsiktiga vinstintressen. För att få en levande
landsbygd vill vi ha stärkt stöd från Eu till ekologiskt jordbruk. Genom att ha höga krav på både
ekologiska och närproducerade livsmedel kan vi gemensamt ta ansvar för vår natur och biologiska
mångfald. Vi vill också koppla EU:s jordbruksstöd till miljöåtgärder inom jordbrukssektorn för
minskad övergödning, minskad användning av bekämpningsmedel, ökad biologisk mångfald och en
bättre vattenhushållning. För att bevara gammelskogar och skogar med höga naturvärden måste vi öka
skyddet i produktiv skogsmark. För att minska läckaget av växthusgaser från mark vill vi att
långsiktigt stöd för anläggning av våtmarker i utdikade torvmarker i jordbruks och skogsmark
utvecklas. Det handlar om miljöer som är avgörande för en hållbar framtid.
Stränderna, vid sjöar, vattendrag och kust, är viktiga för rekreation, det rörliga friluftslivet och särskilt
för den biologiska mångfalden. Stränderna kommer också att påverkas av klimatförändringarna, både
av höjda havsnivåer och översvämningar i samband med skyfall respektive minskad vattentillgång vid
torrperioder. Därför måste strandskyddet vara kvar i minst den omfattning det har idag. Detta är också
viktigt för att minska skada på bebyggelsen. Det är känt att havsnivåerna kommer att stiga utmed
kusterna i och med klimatförändringarna. Många orter i Kalmar län är belägna utmed kusten. För att
höja beredskapen och ställa om bebyggelse behöver det tas fram hot och riskkartor för alla dessa orter.
Kalmar län, såväl Öland som fastlandet, är en av de delar av Sverige som har flest soltimmar under
året. Här krävs en satsning på att underlätta för att sätta upp solpaneler på enskilda och offentliga
byggnader samt även för solenergiparker. Även regelverket för att leverera egen el behöver ses över.
Vattenkraften genererar en förnybar energi, men trots det utgör den ett av de större miljöproblemen
idag enligt Vattenmyndigheterna. Det krävs att vattenkraften miljöanpassas genom tidsbestämda
vattendomar och att vattenlevande organismer och fiskar kan ta sig förbi fördämningarna och att
tappningen görs på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden gynnas i vattendragen.
Det krävs en satsning på fossilfritt inom alla sektorer inte minst inom transporter och
livsmedelsproduktion. Det är nödvändigt med kraftigt ökade investeringar i det som ställer om, i
förnybar energi, elnät, järnvägar, cykel- och kollektivtrafik, energirenoveringar och nybyggnation av
lokaler och klimatsmarta bostäder. Kalmar län har en utspridd bebyggelse, vilket ger sämre
förutsättningar för effektiva tekniska försörjningssystem och genererar mer reserelaterade
klimatpåverkande utsläpp än samlad bebyggelse. Det är därför angeläget att på bästa sätt samordna
kollektivtrafiken med bebyggelsen och där kollektivtrafiken redan i dag kan konkurrera med
bilpendlingen. Resandet med flyg måste minskas som en del i arbetet för en fossilbränslefri region och
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i enlighet med målet om klimatneutrala samhällsbetalda resor till år 2020. Vi vill att järnvägen byggs
ut så att restiden med tåg till Stockholm minskar och tågresan är ett naturligt val. Även resor med bil i
regionens tjänst behöver minska medan samåkning liksom nyttjande av kollektivtrafik måste öka.
Coronapandemins effekter visar på möjligheterna för grön omställning av transportsystemet till följd
av förändrade beteenden och förstärkning av redan pågående trender med minskad klimatpåverkan.
Utsläppen måste minska från livsmedelskonsumtionen genom mindre köttkonsumtion, mindre
matsvinn och ökad satsning på hållbara gröna näringar. Användandet av plast måste minskas och
fokus på att öka flergångsartiklar är nästa steg. Att använda ny teknik och ställa högre krav i
upphandling är viktigt för att ställa om till ett hållbart samhälle. Offentlig upphandling och
konsumtion är centralt för att både klara klimatomställningen och skapa jobb som är både gröna och
vita. Vi vill utvidga och bättre utnyttja de möjligheter som idag finns att i offentlig upphandling låta
såväl miljö- som klimat- samt sociala hänsynstaganden väga tyngre än jakten på lägsta kostnader. Att
beräkna livscykelkostnader och att cirkulär ekonomi införs på bredden krävs för en grön omställning
av regionens verksamheter.
Vi vill att:
- Cirkulär ekonomi ska prioriteras i regionens verksamheter
- Region Kalmar län arbetar fram en regional koldioxidbudget
- Miljö- och klimatanalys ska integreras i varje verksamhet och ny investering
- Strandskyddet ska vara kvar så att alla får tillgång till stränderna
- Det tas fram hot och riskkartor för låglänt och kustnära bebyggelse
- Solpaneler monteras på alla offentliga byggnader där det är möjligt
- Möjligheterna för att leverera ”egen el” från solpaneler underlättas
- Vattenkraften tar sitt miljöansvar och miljöanpassar sina anläggningar
- Fler flergångsprodukter skall identifieras så att engångsartiklar kan bytas mot flergångs
- Kollektivtrafiken byggs ut för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle
- Göra en nystart av kollektivtrafiken enligt ”Wienkonceptet”
- Mätbara mål kopplas till Agenda 2030 för att mäta regionens omställning till ett hållbart
samhälle
- Policy för förmånsbilar uppdateras och efterföljs, med ett tydligt miljöfokus
- Se över regionens förmånsbilar för att minska på kostnader
- Klimat- och miljökrav ställs vid upphandlingar för hållbar upphandling
- Andelen ekologisk och närproducerad konsumtion ökar i den offentliga sektorn
- Mängden kött som serveras i regionens verksamheter minskar
- Erfarenheterna av pandemin används för en grön omställning för att minska resandet och öka
digitaliseringen i all regional verksamhet

3. Regional Utveckling
Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional utveckling bland annat genom bättre
resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Därför måste Region
Kalmar län arbeta för att alla oavsett kön ges möjlighet att bredda sina utbildnings- och yrkesval utan
att hindras av normer, fördomar och diskriminering, vilket gör att kunskap och kompetens används
maximalt. Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män ägnar mer av
den tiden åt förvärvsarbete och kvinnor mer tid åt hemarbete. För att öka antalet arbetande timmar måste
regionen verka för att kvinnors deltidsarbete minskar och mäns hemarbete ökar så att kvinnor och män
deltar på arbetsmarknaden på lika villkor. Regionen måste aktivt arbeta med att förbättra arbetsvillkoren
samtidigt som man arbetar med företagsklimatet i hela regionen.
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Under många år har landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. Pandemin har förändrat
efterfrågan på bostäder. Även om många fortfarande flyttar från landsbygden och mindre samhällen till
större orter och städer så har önskemålen att bo på landsbygden strax utanför centralorten blivit allt fler.
För att detta ska bli möjligt i enighet med målet om en hållbar region krävs stora satsningar på
kollektivtrafik, men också på sociala strukturer som gör det möjligt för invånarna att få sina dagliga
servicebehov tillfredsställda inom sitt närområde. Ett jämställt och jämlikt samhälle är en viktig
framgångsfaktor för lokal och regional utveckling och är en förutsättning för social hållbarhet.
Bredbandsutbyggnaden är också en avgörande komponent för att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle
samt minska behovet av transporter. Bredband är också avgörande för att företag ska kunna etablera sig
på landsbygden. Hållbarhetstanken måste genomsyra alla regionens geografiska områden. Regionen har
en stor uppgift att kräva förändring från regeringen och att styra vården, folkbildningen, kulturen och
kollektivtrafiken så att servicen på landsbygden blir mer tillgänglig.
Vänsterpartiet vill att socialt entreprenörskap ska stärkas och vi vill ha ett riktat innovationsstöd som
bryter könsmönster och mönster som härrör sig till etnicitet. Regionen behöver också fortsätta utveckla
samarbetet med olika aktörer inom den sociala ekonomin. Anställning för dem som står längre ifrån
arbetsmarknaden som personer med funktionsnedsättningar, asylsökande och flyktingar ska prioriteras.
Vi vill att regionen ska erbjuda fler praktikplatser och anställningar med lönestöd. Regionens deltagande
i samordningsförbundens verksamhet kan och ska utvecklas och bli en verksam del i att skapa
sysselsättning för fler utsatta grupper. Folkrörelserna och föreningslivet utgör grundpelarna bland våra
samarbetspartners inom regional utveckling. Vänsterpartiet vill att regionen använder sig av dessa för
att minska klyftorna mellan inland och kustland.
Regionen arbetar med strategier och ställningstagande för hur infrastruktur och transporter ska stödja
utveckling mot en hållbar och funktionell region. Vänsterpartiet anser att det är avgörande att hela länet
är överens om en gemensam prioritering och målbild för att få bättre utfall av nationella medel. För att
transporter av personer och gods ska verka för funktionalitet och hållbarhet behövs olika transportslag.
Vänsterpartiet vill kraftigt öka andelen transporter och resor som är hållbara för klimatet och miljön,
därför driver vi i riksdagen en politik för ökade investeringar i nya järnvägar och förbättrat underhåll av
banorna. Det ska alltid vara billigare att ta det klimatvänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället
för att flyga. Flyget är ett stort problem för klimatet och vi måste snabbt se till att minska flygets
klimatpåverkan.
Vi vill att:
-

SKR:s strategi för långsiktig hälsa ska användas i det regionala utvecklingsarbetet
Jämlikhet och jämställdhet tas med i analysen och utvecklingen av landsbygden och
kollektivtrafiken
Regionen stärker och utvecklar det sociala företagandet
Regionen ger innovationsstöd till företag som bryter köns- och etnicitetsmönster samt de som
satsar på hållbara lösningar
Satsningar görs på bredbandsutbyggnad för att täppa till vita fläckar där marknaden inte räcker
till

Folkbildning
Folkbildning är ett viktigt redskap för att skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Den bidrar till att
stärka demokratin och utveckla den enskilda människan, arbetslivet och ett långsiktigt hållbart samhälle.
Folkbildningen och folkhögskolorna bör ges en större plats i det regionala utvecklingsarbetet.
Studieförbunden tillsammans med folkhögskolorna ska ses som självklara att samverka med när
satsningar görs för att stärka kompetensförsörjningen. Regionens fyra folkhögskolor är viktiga för att
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öka människors möjligheter att få ett arbete men också för att stimulera personlig utveckling och
kreativitet. Folkbildning handlar om att kunna lära hela livet.
Våra folkhögskolor och studieförbund är demokratiskt uppbyggda, deltagarstyrda och grundar sig på
alla människors lika värde. De erbjuder plats för människor med olika bakgrund och med olika politiska
och religiösa tillhörigheter. Deras unika arbetsformer bidrar till ett jämlikt och jämställt samhälle.
Regionens bidrag till folkbildning är därför viktig. Det är en del av det regionala demokrati- och
folkhälsoarbetet och bidrar till människors lika värde, jämställdhet och kulturellt utbyte.
Folkhögskolorna har även en unik utbildningsform som ger möjlighet att kombinera kreativ verksamhet,
demokratiskt engagemang och hälsa med att samtidigt komplettera tidigare skolgång och förberedelser
till högre studier. Inte minst i vårt län där den generella utbildningsnivån är låg. Folkbildningens roll
att ge människor flera chanser och att vara en viktig del i det livslånga lärandet ska framhållas. Stödet
till folkhögskolor och satsningar på folkbildning är nödvändigt för ett jämlikt och demokratiskt Region
Kalmar län. Ibland har andra utbildningsformer svårt att nå grupper som t.ex. nyanlända,
funktionsnedsatta eller de som står långt från arbetsmarknaden men där har folkbildningen varit väldigt
framgångsrik.
Våra folkhögskolor tillsammans med studieförbunden främjar också mötesplatser där demokrati,
integration, jämställdhet, inkludering, psykisk hälsa, kunskap och kultur är grunden. Vi behöver öka
resurserna till studieförbunden och sprida folkhögskolornas arbete som gott exempel.
Vi vill att:
-

Folkhögskolorna ska användas och ses som en utvecklingskraft för regionen
Folkbildningen används aktivt för att minska klyftorna i länet
Stödet till studieförbunden ökas
Folkhögskolorna ska vara pådrivande i arbetet kring Agenda 2030 utifrån målen om jämlikhet,
jämställdhet och miljö
Folkbildningen används i klimatomställningen
Regionen undantar folkhögskolornas besparingskrav på 0,5%

Kollektivtrafik
Vänsterpartiet vill ha en billigare och stärkt kollektivtrafik. Målet är att trafiken ska vara så pass väl
utbyggd och billig att förstahandsvalet alltid är att åka kollektivt. För att underlätta för pendlare att göra
en hel resa utan bil ska cykel kunna tas med på buss och tåg. Många resor börjar och slutar med en cykel.
Avgiftsfri kollektivtrafik har genomförts i en rad kommuner i Sverige de senaste tjugo åren. Försöken
har visat att antalet kollektivtrafikresenärer ökat kraftigt och att antalet bilister minskar. Försöken har
också visat sig vara rent samhällsekonomiskt lönsamma. Genom rimlig prissättning och service kan
människor som inte är starka ekonomiskt förflytta sig på ett sätt som gör att ekonomin inte begränsar
deras möjligheter lika mycket. Om du har bil eller var du växer upp blir inte avgörande för vilka
valmöjligheter du har i livet. Sommarlovskortet för unga var ett mycket lyckat försök i vårt län och
Vänsterpartiet vill att det återinförs med sikte på att permanenta det. Sommarlovskortet gör så att alla
ungdomar kan åka fritt och dels ökar det resandet dels hjälper det familjer med låga inkomster. Vårt
långsiktiga mål är en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik som funkar för alla. Ett steg på vägen är att
kollektivtrafiken görs fri för barn och unga och för de som är 65 år och äldre.
Idag premieras snabbhet på bekostnad av indragna turer på landsbygden. Utvecklingen av
kollektivtrafiken måste innebära både snabbare resande i arbetsmarknadsområde samtidigt som man
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skapar en kollektivtrafikpolitik som gynnar en levande landsbygd. Kollektivtrafiken behöver byggas ut
så att fler i glesbygd kan nyttja den, vid små orter är det närtrafiken som måste bli mer lättillgänglig.
Vi kommer att ha ändrade resebehov efter pandemin att ta hänsyn till, men det ger också en möjlighet
att utveckla kollektivtrafiken. Det finns behov av utbyggnad i storstäderna och på landsbygden.
Biljettpriserna borde vara lägre än i dag så att priset inte är ett tillgänglighetshinder. Vänsterpartiet
anser att kollektivtrafiken är nödvändig för att bygga ihop hela länet och öka jämlikheten.
Historiskt sett har planering och organisation av kollektivtrafik, arbetsplatser och bostäder inte varit
jämställt utan utgått från mäns perspektiv. Avgångar har exempelvis planerats så att det går att ta sig
från sitt boende till sitt arbete och sedan hem igen på vissa bestämda tider och trots att kvinnor vanligen
har kortare resor till sina arbeten än män får de ofta längre restid. Det är dessutom fler kvinnor än män
som åker kollektivt och de behöver ofta hämta barn på förskola, vilket ger avvikelser från de restider
som anses standardmässiga. Många arbetsplatser med hög andel kvinnliga anställda har sämre
infrastrukturplanering än arbetsplatser för män. Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken ska planeras för
alla, för en ökad jämställdhet.
Färdtjänsten är en grundläggande trygghet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Därför
har vi under många år arbetat för att komplettera nuvarande färdtjänst med fler resor, huvudsakligen
inom folkbokföringskommunen, och riksfärdtjänsten med en länsfärdtjänst. Länsfärdtjänst är ett
önskemål som funktionsrätts rörelsen framfört under lång tid och som skulle skapa ökad frihet och
jämlikhet. I flera län finns denna möjlighet idag. Länsfärdtjänst innebär att personer med
funktionsnedsättning får lättare att boka resa och slipper den begränsning som idag finns med max 40
km från kommungränsen.
Det krävs en nystart av kollektivtrafiken för att den ska återhämta sig efter pandemin och för att den ska
bidra till grön omställning. Arbetet för att återställa förtroendet för trafiken och öka resandet är en stor
utmaning. Det är hög tid att prova nya grepp för att både stärka finansieringen och samtidigt använda
låga priser för att få fler att resa kollektivt. Det är förutom en satsning på klimatet även en satsning på
jämlikhet och jämställdhet. Det är viktigast att de som inte har råd med bil kan ta sig till jobb, studier
och fritidsaktiviteter och vi vet att det är främst kvinnor som åker kollektivt. Därför föreslår vi en
sänkning av biljettpriserna inspirerat av "Wienmodellen” som innebär ett erbjudande av årskort till en
kostnad av tio kronor om dagen. Priset blir 3650 kronor per år och kan betalas via autogiro på 305 kronor
per månad. Detta har i Wien tredubblat antalet inköpta årskort!
Vi vill att:
-

Sommarlovskort återinförs för alla våra ungdomar i länet, åk 6 - 9 samt år 1 - 2 på gymnasiet,
även serviceresor
Biljettpris under lågtrafik sänks
Närtrafiken på landsbygden kommuniceras och utvecklas
Fri kollektivtrafik för barn upp till 12 år och de som fyllt 65 år och äldre
Busstrafik på helger ska finnas på landsbygd
Stadstrafik i Västervik och Oskarshamn byggs ut
Cykel ska kunna tas med i kollektivtrafiken
Jämställdhetsanalys görs vid utveckling och planering av kollektivtrafiken
Resor i kollektivtrafiken ska mätas utifrån nytta för miljö och klimat
Det satsas på våra befintliga järnvägar
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Kultur
För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden som inte kan prioriteras bort. Kulturen har ett
eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter. Kultur måste precis som kollektivtrafik
och hälso- och sjukvård få kosta skattepengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den ska
finnas för alla. Vänsterpartiet ser kulturen i dess mångfald av yttringar som en positiv livgivande kraft
som ger människor verktyg att hantera sin egen verklighet. En offensiv och expansiv kulturpolitik är
därför nödvändig för välfärden, yttrandefriheten och demokratin.
Oberoende av vilket kulturbegrepp man använder, så framgår det tydligt att kultur i hög grad handlar
om samverkan och relationer mellan människor, mellan människor och omgivningen och mellan
människor och föremål – vardagliga så väl som betydelsebärande. Det handlar om att vi skapar dem
eller att vi skildrar dem. Under pandemin har det blivit väldigt tydligt hur betydelsefull och viktig
kulturen är för oss alla, just för att samverkan har blivit begränsad.
All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. Inte minst i den regionala planeringen spelar
lokaliseringen av kulturella händelser och institutioner en viktig roll. Möjligheten att utöva och möta
kultur där man bor är viktigt, särskilt för de som saknar erfarenhet eller vana att gå på museum eller
teater. De centralt belägna kulturinstitutionerna måste därför öka sin uppsökande verksamhet och
försöken att nå nya grupper. Vi vill att kultur ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara lätt att uppleva
och utöva oavsett var i länet man bor eller vem man är. I ett landsbygdslän som Kalmar är måste
möjligheten att skapa och ta del finnas över hela länet.
Mindre barn, äldre och personer med funktionshinder har svårare än andra att förflytta sig till de platser
där kulturaktiviteter och konst finns. Det måste ändras. Det finns många lokaler i Bygdegårdarnas, Våra
Gårdars och Folkets Hus och Parkers regi, som kan utnyttjas som samlingslokaler och för olika
konstnärliga uttryck. Arrangörsskapet behöver därför stöttas och utvecklas tillsammans med
institutioner och fria grupper. Regionen behöver initiera kartläggning och tillgänglighet för lokalerna
och även avsätta bidrag till upprustning och digitalisering.
Bland de kulturaktiviteter som erbjuds särskilda grupper som barn, äldre och personer med
funktionshinder är det viktigt att möjligheten till eget skapande finns med, helst under ledning av
professionell konstnär. Det är en viktig del i att ta bort trösklarna till konsten och skapar arbetstillfällen
för regionens konstnärliga utövare.
Jämlikhet i tillgång till kultur och kulturella uttrycksmedel minskar klyftorna både mellan grupper och
mellan individer. Ett fungerande kulturliv kräver kontinuitet. Näringslivet kan aldrig erbjuda och
garantera en sådan kontinuitet. Därför ska den kultur som bedöms vara samhällsviktig finansieras med
offentliga medel. Kultur utgör i sig en motkraft till ett samhälle präglat av vinstmaximering, eftersom
dess egentliga värde inte kan mätas kommersiellt.
De regionala konstnärliga utövarna måste stödjas. Det innebär att de regler för ersättning tex enligt MUavtalet, författarförbundet med flera, ska följas vid arrangemang inom länet. Utövarna saknar ofta arenor
för att ”visa upp sig”. Möjligheten att ge bidrag för lokalhyra vid egna arrangemang eller till
lokalhållaren bör ses över.
För Vänsterpartiet handlar kulturen om samhällsanalys, befrielse och uppror, allt uttryckt i konstnärliga
former som får oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur berikar inte bara människors liv, kultur bidrar
även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och är del i att den enskilda människan får ett friskare,
tryggare och rikare liv. På senare år har det uppmärksammats att kulturupplevelser och deltagande i
kulturaktiviteter har en positiv påverkan på hälsan därför måste kulturen göras än mer lättillgänglig.
Kulturen i vården och kultur på recept är viktiga som komplement till övrig behandling och
rehabilitering.
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Vänsterpartiet vill tillskapa en kulturpott varifrån kliniker och vårdavdelningar ska kunna söka pengar
för att finansiera kulturupplevelser för sina patienter. På så sätt har våra lokala kulturutövare som inte
får regionala medel en möjlighet att utvecklas och att kunna leva på sitt kulturskapande under rimliga
förhållanden.
Vi vill att:
-

Erfarenheterna från Kultur och Hälsa-projektet ska implementeras i samverkan med kommuner
och kulturverksamheter
Regionen uppmuntrar och underlättar skapande av ett nätverk mellan lokalhållarna och att en
beskrivning av lokalerna och deras utrustning görs på ett likformigt sätt.
Beskrivningen ska vara underlag för beslut om viss upprustning av utrustningen, som delvis ska
finansieras av regionen.
Samverkan mellan lokalhållarna, liknande nätverket SamSam i Östergötland ska
uppmuntras
Regionen inför kulturpott som kliniker kan söka pengar från
Kultur på recept införs och används aktivt på alla hälsocentraler
Stöd för digitala lösningar fortsätter att utvecklas för att sprida kultur och kulturella uttryck
Talentcoach ska få permanent förutsättning att fortsätta bedriva hållbar artistutveckling
Pandemins digitala lösningar tas tillvara för att göra kulturen tillgängligt för hela Kalmar län

4. Hälso- och sjukvård
Vänsterpartiet vill ha en sjukvård att lita på. Därför ska vården vara demokratisk och styras med god
insyn och hög transparens. Det innebär att invånarna ska ges insyn, att personalen ska ha makt och
inflytande över sitt arbete och att patienter får del av sin rätt att vara delaktig i sin vård. Hälso- och
sjukvården ska vara lättillgänglig och ges efter behov. Den som skriker högst ska inte få tränga sig före.
Marknadens intrång i sjukvården har lett till att ojämlikheterna har ökat. Vårdval och privatiseringar har
krävt fler vårdval för att kunna ge alla invånare en jämlik vård. En betydande majoritet av Sveriges
befolkning vill sätta stopp för de nyliberala privatiseringarna och stoppa vinstjakten i välfärden. Trots
det är det bara Vänsterpartiet som går i takt med väljarna. Synen på hälsa som en rättighet innebär att
människors behov, inte privata vinstintressen, ska vara styrande för hälso- och sjukvårdens utformning
och inriktning. Det innebär också att alla i Sverige, även de som är asylsökande och papperslösa, måste
omfattas av denna rättighet.
I digitaliseringens tidsålder öppnas det upp nya möjligheter till direktkontakt med hälso- och sjukvården.
Det är oerhört viktigt att hälso- och sjukvårdens arbetssätt garanterar jämlikhet och att den nya tekniken
introduceras på ett tydligt sätt. Digitaliseringen kan innebära fantastiska möjligheter dock är det viktigt
att se att den digitala tekniken aldrig kommer att kunna ersätta det mänskliga mötet. Användningen av
digitala tjänster, erbjudanden och produkter i välfärden behöver däremot införas med målet om ökad
jämlikhet, annars är risken att digitaliseringen fördjupar ojämlikheter. Det finns risk för att tekniken
tvingar fram en utveckling där folkhälsoarbetet allt mer blir en fråga för den enskilda vilket är ett stort
avsteg från den folkhälsopolitik som svensk hälso- och sjukvård byggt på tidigare.
Det e-hälsosystem som påbörjats inom regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter har goda
förutsättningar för att öka patienters makt och insyn i sin egen vård. Samtidigt föreligger en risk för
lösningar som fokuserar mer på teknik än på patientens behov. Många har inte tillgång till eller möjlighet
att hantera den nya teknikens lösningar. Regionen måste säkerställa jämlik tillgång och likabehandling
vid utökande och övergång till tekniska vårdlösningar inom e-hälsa. Det får aldrig vara så att den som
är högutbildad och har tillgång till den nyaste tekniken därigenom har försprång till den vård hen har
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behov av. Störst behov måste allt gå först enligt hälso- och sjukvårdslagen. Både personal och patienter
måste ges möjlighet att vara aktiva i utvecklingen av digitala vårdtjänster. Utvecklingen måste bygga på
vad patienterna vill och behöver ha därför är delaktigheten från personal och patient central för
Vänsterpartiet. Alla patienter har rätt till trygghet oavsett om man är inlagd på sjukhus, behandlas
hemma eller besöker en mottagning under dagtid. Det mänskliga mötet mellan patient och
sjukvårdspersonal är grunden för en god patientsäkerhet. Personalen ska ha tid och avdelningen bör
kunna tillhandahålla kontinuitet i möten mellan patient och personal. Därför är arbetet med
personcentrerad vård och patientkontrakt nödvändigt. Omgivningen och maten är viktig när man är
under behandling. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att satsningen på Sveriges bästa sjukhusmat
med valmöjligheter och nybakat bröd på sjukhusen fortsätter då det utgör en positiv del av tiden under
behandling. Hur maten serveras är också en viktig del av omvårdnaden under tiden på sjukhuset därför
är bevarandet av våra måltidsvärdar av stor vikt.
Tandhälsan i Sverige är fortfarande en klassfråga trots förbättringar som avgiftsfrihet för yngre.
Vänsterpartiet anser att tänderna är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet. Därför måste
tandvården komma in i det reguljära systemet för hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet vill på sikt införa
ett högkostnadsskydd i tandvården där alla kostnader över 2 000 kronor subventioneras fullt ut. På kort
sikt föreslås att de vanligaste behandlingarna får en bindande nationell taxa som innebär ett tak på vad
respektive behandling får kosta, oavsett vårdgivare.
Tandhälsan är även en viktig folkhälsofråga. På kort sikt behövs riktade insatser för att förändra
levnadsvanor i grupperna med störst behov. Det gäller t.ex. vanor som rör tobak, alkohol, mat och fysisk
aktivitet. Skillnader mellan barn från olika socioekonomiska grupper finnas kvar och påverkar deras
tandhälsotillstånd genom hela livet. På längre sikt behövs därför breda förebyggande insatser redan
under tidig barndom. Förebyggande insatser som fokuserar på barn och unga kan på sikt bidra till en
god och mer jämlik tandhälsa och därmed folkhälsa men lika viktiga är munhälsobedömningar hos äldre.
Världshälsoorganisationen (WHO) framhåller att tandhälsa är en integrerad del av människors generella
hälsa, att god tandhälsa i sig är en viktig del av individers livskvalitet och välbefinnande och att dålig
tandhälsa utgör ett hinder för människors möjligheter i skolan, arbetet och privatlivet.
Jämlik och jämställd vård
Vänsterpartiet vill ha en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla. Vi behöver ständigt arbeta för
att förbättra den fysiska, sociala och ekonomiska tillgängligheten. Vi behöver se över all infrastruktur,
ny teknik och bemötande.
Fördomar och okunskap leder tyvärr till att människor får olika vård och bemötande. En jämlik och
jämställd vård är också en vård fri från fördomar, diskriminering och rasism. Vänsterpartiet vill fortsätta
att utbilda medarbetare i jämställdhet och hbtqi samt fortsätta med arbetet med hbtqi-certifiering av
verksamheterna i vården. Förutsättningarna att få vård ska vara jämlika för alla, utifrån varje människas
individuella behov.
Människor med funktionsnedsättningar måste ges likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor och
kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Vänsterpartiet vill ta hjälp
av Funktionsrätt Kalmar län för att tillgängliggöra regionens verksamheter och lokaler för alla deras
grupper. En viktig förutsättning för att vården ska bli mer jämlik är att personer med
funktionsnedsättning får ett bra bemötande. Kunskapen kring variationer i funktionalitet måste därför
bli bättre så att en funktionsnedsättning inte blir ett hinder.
Regionen och hälso- och sjukvården måste uppmärksamma att människor med funktionsnedsättningar
är en riskgrupp för sämre hälsoläge med högre andel av de riskfaktorer som ökar risken för ohälsa:
arbetslöshet, dålig ekonomi, låg utbildningsnivå, begränsade möjligheter till motion samt även lågt
socialt deltagande och ensamhet. Detta måste mötas med samhällsinsatser och särskilt riktade insatser.
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Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i drygt tio år i Sverige.
Den samlade bilden från organisationer är dock att utvecklingen gått bakåt på flera områden. Regionen
behöver ständigt arbeta för att undanröja hinder för tillgänglighet och integrera universell utformning i
offentligt finansierad forskning och utveckling. Fler aktiva åtgärder för att barn och unga med
funktionsnedsättningar behöver tas fram för att de ska ha samma möjlighet att delta i samhället som
andra barn och unga. Tillgång till bra hjälpmedel är för många med funktionsnedsättning nödvändigt
för att klara det dagliga livet och för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället.
Brukarorganisationernas viktiga roll i att bevaka och föra fram de funktionsnedsattas kunskaper,
intressen och krav måste säkras liksom vilka hjälpmedel som behövs.
En viktig grund för en jämställd vård är att kvinnovården får tillräckligt med resurser. Kvinnors hälsa
har historiskt underprioriterats och detta måste förändras. Jämställdhet inom vården innebär inte att män
och kvinnor alltid ska ha samma typ av vård. Eftersom människor är olika behöver vi delvis könsspecifik
vård. Den medicinska forskningen tillsammans med hälso- och sjukvården behöver aktivt arbeta
genusmedvetet så att alla får den vård de behöver. Idag finns könsgrundade orättvisor i vården som bl.a.
handlar om att överdriva skillnader, att bortse från skillnader och att patienter behandlas könsstereotypt
vilket drabbar alla men främst hbtqi-personer. Kvinnor drabbas oftare än män av kvalitetsbrister inom
vården. Exempel på brister syns inom läkemedelsanvändning där kvinnor oftare rapporterar
biverkningar och vid hjärtinfarkter där kvinnor får sämre behandling än vad män får. Ytterligare
exempel på brist i vården är de som drabbas av Lipödem och Lymfödem. Region Kalmar län behöver
uppdatera behandlingsmetoder och öka kompetensen om kvinnosjukdomar.
En jämställd hälso- och sjukvård handlar om att utforma samhället och vården utifrån människors behov.
När det är dags att gå hem från arbetet minskar mäns halter av stresshormoner medan kvinnors halter
ökar. En förklaring till detta är att kvinnor utför en större andel av hushållsrelaterat arbete än vad män
gör vilket gör hemmet till en andra arbetsplats. Att samhället ser ut så är en bidragande faktor till
kvinnors högre sjukskrivningstal. Detta kan vården behandla, men samhället behöver i grunden blir mer
jämställt. Jämställd vård handlar också om att satsa resurser på kvinnors hälso- och sjukvård genom hela
livet. Förlossningsvården och kvinnovården har fått ökade resurser under de senaste åren, men mycket
kvarstår att göra för att bygga en modern vård för kvinnor.
Våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem. Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom
mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar
om dessa. Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de yrkeskårer som möter människor som är
utsatta. För hälso- och sjukvårdens del handlar kampen mot våldet både om stöd till våldsutsatta och
anhöriga och om utökad kompetens inom hela vården rörande signaler kring våld och psykologiskt stöd.
Samarbete mellan hälso- och sjukvård och kvinnojourer samt brottsofferjour bör stärkas. Bostaden är
den plats där våld mot kvinnor är vanligast. Det är naturligtvis inte acceptabelt att många kvinnor inte
är trygga i sitt eget hem därför krävs krafttag mot våld i hemmet, och ett förebyggande arbete för att
hantera våld mot barn i hemmet. Regionen och kommunerna måste ta ansvar för och stötta de barn som
växer upp i familjer med fysiskt och psykiskt våld som en del av vardagen. En särskilt utsatt grupp är
kvinnor med funktionsnedsättning eller i missbruk och dessa måste vården bli bättre på att
uppmärksamma och stödja.
Att ha ett riskbruk, missbruk eller beroende är fyllt av skuld och skam. Det behövs bättre och enklare
vägar för att få stöd, behandling och vård. Vänsterpartiets utgångspunkt är att de som arbetar med
beroendevården gör ett fantastiskt arbete men de behöver ytterligare resurser för att utveckla sitt arbete.
Enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns det fyra
behandlingsmetoder som rekommenderas, bla MET som är motivationshöjande behandling och som
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Socialstyrelsen anser ska erbjudas inom primärvården. Hälsocentralerna måste ges möjlighet att ta
ansvar för att hitta och hjälpa unga och vuxna som drabbats av riskbruk oavsett om det gäller spel, sex,
alkohol, läkemedel eller narkotika.
Det är särskilt viktigt att riskbruk, missbruk och beroende uppmärksammas hos ungdomar. Det kräver
ännu mer samverkan, utbildning och kunskap samt resurser för att fler ska få tillgång till de
rekommenderade åtgärderna.
Personer med samsjuklighet har en ökad risk att inte få den vård de behöver. I de nationella riktlinjerna
rekommenderas bland annat att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda integrerad
behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår
psykisk sjukdom. En prioritering av integrerad behandlingsmetod för personer med samsjuklighet krävs
för att regionen ska klara av de nationella riktlinjerna och ge nödvändig vård för en bortglömd grupp.
Om regionen ska kunna införa flera av rekommendationerna krävs en generell kompetenshöjning och
utbildnings- och handledningsinsatser såväl när det gäller kunskapen om missbruk och beroende som i
specifika metoder.
Alkohol- och narkotikamissbruk och större privatimport av alkohol utgör allvarliga problem som hotar
folkhälsan. För Vänsterpartiet är alkoholmonopolet viktigt och därför arbetar vi aktivt mot
gårdsförsäljning av öl och vin.
Sprututbyte och substitutionsbehandling är exempel på åtgärder som hjälper många med ett beroende.
Alla som har problem med missbruk och beroenden ska ges möjlighet till snabba hjälpinsatser. I
missbrukssammanhang kan varje dag vara livsavgörande. Det är därför väldigt viktigt att lång väntan
på vård och hjälp undviks.
Vi vill att:
-

Region Kalmar län ska i årsredovisningen särskilt redovisa de insatser som har genomförts för
att uppnå en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
Hälsocentralerna får ett tydligt uppdrag för att upptäcka riskbruk av alkohol, narkotika,
läkemedel, sex och spel både för unga och vuxna
Vård och behandling för personer med dubbeldiagnoser säkerställs inom öppenvård och
kommunerna
Generell kompetenshöjning genomförs för att klara de nationella riktlinjerna för vård och stöd
av missbruk och beroende
Tandvården för den enskilda ska bli billigare
Tandvård är avgiftsfri upp till 23 år och från 80 år och uppåt
Regionen gör riktade insatser för screening av livmoderhalscancer och mammografi till kvinnor
med utländsk bakgrund
Regionen gör riktade åtgärder mot pojkar för att besöka Ungdomsmottagningen
Fler kuratorer anställs på ungdomsmottagningarna
Preventivmedel upp till 25 år är avgiftsfria
Mensskydd för unga kvinnor upp till 20 år är avgiftsfria
Menskopp ska erbjudas från åk 8
Journaler ska anpassas för transpersoner
Riktade insatser för yngre hbtqi-personer görs
Hbtqi-certifieringar av regionens vårdinrättningar fortsätter
Regionen genusgranskar vårdresurser i verksamhetsplaner för kartläggning och åtgärder
Alla invånare ska få stöd för digitala tjänster i samverkan med länets kommuner och deras
servicepunkter
Tillgänglighet till naprapat och kiropraktor ska vara jämlik i länet
Habilitering och rehabilitering ska stärkas samt att hjälpmedel ska vara en del av vården
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-

Hälsovalsmodellen ska utvecklas för att möjliggöra mobila lösningar
Utreda möjligheten att införa mobil dialys
Utreda möjligheten att införa mobil röntgen
Arbetsmetoder och resurser ska ses över där köerna är långa
Det ska finnas tillgänglig information för de som inte har tillgång/möjlighet till digital
information
Aktiva åtgärder genomförs med utgångspunkt att barn och unga med funktionsnedsättningar ska
få likvärdiga möjligheter som de utan funktionsnedsättning
Mötesplatser för cancerpatienter och deras anhöriga ska etableras på våra sjukhusorter
Stärka samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst

Nära vård
Begreppet Nära vård är ett synsätt som utgår från patientens individuella behov och förutsättningar.
Detta kräver kontinuitet och trygghet som är viktiga delar för omställning till Nära vård där alla
vårdaktörer runt individen både samverkar och tar gemensamt ansvar. Nära vård kräver direktkontakt
med fler kliniker och verksamheter så att alla behov runt patienten täcks. Tryggheten ska vara central.
Den Nära vården innefattar den kommunala vården liksom den regionala och vård för fysiska problem
liksom för psykiska. Folktandvården är en nyckelspelare i den Nära Vården, de möter alla barn och
ungdomar och kan tidigt upptäcka hälsoproblem.
Arbetet med att utveckla den Nära vården kommer att fortgå och fördjupas under de kommande åren.
Det är viktigt att vi från politiken kan följa detta arbete och se vilka eventuella effekter det gör för
närstående. Detta kan handla om alltifrån att ens hem, till följd av en sjuk anhörig blir ett mindre sjukhus,
till att man som anhörig förväntas ställa upp med omvårdnad på en nivå som man inte är beredd till eller
har möjligheter att göra. Den Nära vården får inte bli en anhörigfälla i tider när välfärden har svårt att
få resurserna att räcka till. Därför måste regionen erbjuda och ge stöd så att förflyttningen sker utifrån
invånarnas och deras anhörigas förutsättningar.
Under de senaste decennierna har antalet människor som gått ner i arbetstid eller slutat arbeta för att
vårda en anhörig ökat, s.k anhörigvårdare. Över 1,5 miljoner människor vårdar anhöriga idag och
kvinnor uppger i högre utsträckning att det påverkar deras hälsa negativt. Vissa gör detta för att de vill,
andra för att de upplever att de måste eftersom välfärden inte stöttar upp när deras anhöriga blir sjuka,
äldre eller råkar ut för en olycka. Det är framförallt kvinnor som betalar ett högt pris för detta – med sin
inkomst, pension och med sin hälsa.
Vi vill att:
-

Fler sjukhuskliniker är med i arbetet för att utveckla Nära vård
Hälsocentralerna ges möjlighet att möta behovet av fler hembesök.
Folktandvården ska ges en större roll i utvecklingen av Nära vård
Samarbetet stärks mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
Anhörigas roll beaktas särskilt vid utveckling av Nära vård

Psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige så att den idag utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
För att vända denna trend behöver samhällsstrukturen i sig förändras, men redan nu har hälso- och
sjukvården en avgörande roll i att möta människor tidigt för att ge hjälp till ett friskt liv. Fördomar och
negativa attityder gör att många tycker det är svårt att prata om sina psykiska problem, trots att så många
som var fjärde människa i Sverige upplever psykisk ohälsa. Arbetet med suicidprevention och
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utbildandet av ”Första hjälpare” måste fortsätta för att kunna ge behandling i tid och möjlighet att
förhindra självmord. Det kräver större fokus på normer inte minst för att få fler män att prata om sitt
mående. Mobil psykiatrivård är en nödvändig komplettering till den psykiatriska
rehabiliteringsverksamheten. Pandemin har visat att vårdpersonal och personer som intensivvårdas för
coronaviruset covid-19 löper stor risk för nedsatt psykisk hälsa. En stor andel väntas få postraumatisk
stressyndrom. Det är också sannolikt att våld mot barn, depression, missbruk och oro i befolkningen
ökar till följd av den ekonomiska krisen i pandemins spår.
Ingångarna till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa måste vara många och enkla. Det behöver finnas fler
mötesplatser för psykiskt sjuka och samordnandet och ansvaret för dessa mötesplatser behöver vara klart
fördelat mellan kommun och region. Hälsocentralerna, liksom barn och ungdomshälsan, har en viktig
roll i att fånga upp människor med psykisk ohälsa på ett tidigt stadium och snabbt påbörja behandling.
Det ska vara lika naturligt att söka hjälp vid psykiska problem som vid öroninflammation eller ett brutet
finger. Det är viktigt med en samlad vård för människor som lider av psykisk ohälsa och att det finns
god samverkan inte minst mellan alla aktörer för barn och unga. Detsamma gäller för äldre med psykisk
ohälsa. Vänsterpartiet vill att det ska finnas psykiatrisk kompetens i de geriatriska teamen.
Människor med svår psykisk sjukdom rapporterar sämst livskvalitet och dör i genomsnitt många år
tidigare i sjukdomar som inte är kopplade till deras psykiatriska diagnos, en samsjuklighet som vården
inte alltid uppmärksammar. Deras medellivslängd minskar medan övriga människors ökar. Denna
ojämlikhet måste stoppas och all vård behöver ha än mer fokus på hela människan för att förbättra
livskvalitén och förlänga livet på sina svårt sjuka patienter samtidigt som det behöver satsas på
psykiatrin.
Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer
med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att
stödja och lotsa andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Det har visat sig framgångsrikt och minskat
på slutenvårdstiden för patienter, bl.a. i Västra Götaland och Region Jönköpings län. Tanken att personer
med egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter
hjälp kompletterar den befintliga vården. Det vill Vänsterpartiet att Region Kalmar län också ska erbjuda
Ungdomars psykiska besvär ska tas på största allvar och samhället måste ge allt tänkbart stöd för att ge
hjälp tidigt och snabbt. Vänsterpartiet vill att ungdomsmottagningarna utvecklas med bredare
kompetens för ungdomar med psykiska besvär. Elevhälsan är en viktig aktör i sammanhanget. Idag är
det ofta i samarbetet det brister, då många barn och ungdomar slussas mellan olika system. Att kunna
erbjuda tidiga insatser för barn och unga är att ta ansvar för deras framtida hälsa och utgör ett intelligent
sätt att bedriva vård som undviker onödiga kostnader i framtiden. Att dela på de personella resurserna
mellan Barn- och ungdomshälsan och BUP kan vara nödvändigt för att förbättra tillgängligheten.
Vi vill att:
-

De geriatriska teamen förstärks med psykiatrisk kompetens
Extra fokus läggs på unga kvinnor med psykisk ohälsa
Samverkan och samarbetet mellan alla verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska
vara sömlöst och ha ett personcentrerat arbetssätt
Det skapas tillgång och tydlig vägledning för barn och ungas olika vårdbehov vid psykisk ohälsa
Ungdomsmottagningarna utvecklas för att bättre nå pojkar
Invånare med psykisk ohälsa ska kunna klicka in, ringa in eller gå in för en första kontakt
Allvarliga psykiska besvär alltid ses som ett akut tillstånd liksom allvarliga somatiska besvär
Peer Support inrättas som en ny yrkesgrupp
Självvald inläggning fortsätter utvecklas
Trepartssamtal utvecklas inom specialistpsykiatrin för att förbättra tillgängligheten för barn,
unga och vuxna
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-

Tillgänglighet för personer med samsjuklighet får särskild prioritet

5. Medarbetare och kompetensförsörjning
Medarbetarna är det viktigaste regionen har och de som ser till att hälso- och sjukvård,
kulturinstitutioner, folkhögskolor, kollektivtrafik och sammanhållen regional utveckling fungerar. Den
pågående pandemin har alltför tydligt visat vilka det är som bär upp samhällsviktiga funktioner och nu
behöver vi visa att de alla är värda mycket mer än bara applåder. Därför kan vi inte gå med på att fortsätta
spara på regionens verksamheter. Det viktigaste vi kan göra för jämlikhet och jämställdhet är att ta bort
besparingen. Den drabbar främst kvinnor och de med lägsta löner. Medarbetarna behöver tid för
återhämtning, sammanhållen ledighet och arbetstidsförkortning istället för att hela tiden springa fortare
och dra ned på kostnader. Grundbemanningen kan behöva höjas, visstidsanställningar minimeras, ökad
delaktighet och tillitstyrning istället för ekonomisk styrning samt ett ordentligt omtag för jämställda
löner. Vi vill därför påbörja ett medarbetarlyft. För att möta samhällets och arbetsmarknadens ständiga
utveckling och säkerställa en framtida hållbar kompetens- och arbetskraftsförsörjning behöver regionen
arbeta med alla berörda aktörer.
Samtliga av regionens arbetsplatser måste präglas av mångfald och jämställdhet. Mångkulturell och
språklig kompetens är av värde för att verksamheterna ska kunna motsvara invånares behov. Både
privata och offentliga arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att underlätta för anställda med
funktionsnedsättning, motverka diskriminering, ta vara på kompetens i mångfald och skapa öppningar
till arbete som riktar sig till alla invånare i arbetsstyrkan. Vi måste hushålla med våra resurser för att ha
rätt kompetens för rätt arbetsuppgifter. Vi kan behöva förändra genom att flytta arbetsuppgifter och
genom att anställa nya yrkesgrupper.
Jämlikhet, jämställdhet och arbetsplatsdemokrati måste råda på alla regionens arbetsplatser. En
välfungerande arbetsplatsdemokrati kan bara garanteras av dem som utför arbetet. Som arbetsgivare
måste regionen visa stor respekt för de anställdas erfarenheter och ge dem möjlighet till faktiskt
inflytande över det arbete de utför. Arbetsplatsdemokratin måste utvecklas och fackliga rättigheter
respekteras. Starka fackförbund är viktiga för de anställda, för verksamhetens utveckling och därigenom
viktigt för Vänsterpartiet. Facklig samverkan ska vara en självklar del av allt
utvecklingsarbete. Under pandemin blev brister i hälso- och sjukvården tydliga inte minst inom
arbetsmiljö och kommunikation. Information och delaktighet är avgörande för att regionen ska vara en
bra och attraktiv arbetsgivare och för att medarbetare ska ha bästa förutsättningar att utföra ett gott
arbete. Bättre arbetsvillkor är avgörande.
Idag skylls många ojämlika löneskillnader på att mansdominerade yrken konkurrerar på marknaden och
därför motiveras till högre lön än kvinnligt dominerande. Att minska löneskillnaderna mellan
traditionellt manliga och kvinnliga yrken är en avgörande politisk fråga för att öka jämställdheten i
Sverige och i Region Kalmar län. Utbildning ska löna sig även inom kvinnodominerade yrken.
Lönepolitiken är en viktig del i jämställdhetsarbetet och särskilt fokus måste sättas på de lågavlönade
yrkesgrupperna. Högre löner till de lägst avlönade och utplånad löneskillnad mellan män och kvinnor
måste ha högsta prioritet.
Jämställda arbetsplatser fria från diskriminering innebär också att Region Kalmar län som arbetsgivare
ska ta hänsyn till behov grundade i människors livssituation. Idag ser det mycket olika ut och arbetet
med att öka hälsotalen måste prioriteras och vi behöver hitta lösningar för att möta de kraftigt ökade
hyrpersonalkostnaderna. Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid är ett sätt att vara en
attraktiv arbetsgivare. Personalfrämjande åtgärder framtagna tillsammans med verksamheten och de
fackliga organisationerna är avgörande för att möta behov från medarbetare som i sitt arbete påverkats
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av spridningen av covid-19. Vänsterpartiet vill att regionen även tar fram förslag för sammanhållen
återhämtning och åtgärder för hur kompledighet för övertidsarbete erbjudas.
En trygg anställning är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Regionens medarbetare bör därför
vara tillsvidareanställda med en heltidstjänst i botten. Detta borde även gälla regionens lokalvårdare.
Tyvärr utgör de en grupp som sällan uppmärksammas trots att de fyller en viktig roll, inte minst för att
vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. Förutom ett fysiskt tungt och krävande jobb med
ständigt ökande krav så upplever dessa, oftast kvinnor, att de inte hinner städa rent på avsatt tid och
känner ökad stress. Bakom detta ligger att priset ständigt pressas när städningen upphandlas. Förutom
att kvalitén, och därmed patientsäkerheten, riskerar bli lidande, så innebär den ständiga oron att förlora
jobbet vid nästa upphandling ett stort arbetsmiljöproblem. Vänsterpartiet vill därför att regionen ska
upphöra med upphandlingarna av lokalvården och fortsättningsvis driva den helt i egen regi.
Att vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera nya medarbetare är ett ständigt pågående arbete. Många
människor väljer att byta yrkesbana och de närmsta åren ökar pensionsavgångarna. Enligt SKRs
rekryteringsprognos behövs 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor i hela landet rekryteras
till 2022. Det innebär en stor utmaning som förutsätter att de kompetenser som finns används på bästa
sätt. Vårdnära service är något som används i regionen som en del för att skapa bättre förutsättningar
för vården. För att möta ett ökat vårdbehov och bristen på vårdpersonal behöver arbetssättet vårdnära
service utökas i regionen. Genom att nyttja servicepersonal till de patientnära uppgifterna där
vårdkompetens inte är obligatoriskt får sjuksköterskor och undersköterskor mer tid för patienterna.
Som ytterligare ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, underlätta rekrytering och minska både
sjukskrivningar och ofrivilliga deltider behöver heltidsmåttet ses över. Vänsterpartiet vill införa 6timmars arbetsdag och föreslår därför ett försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst
en arbetsplats i regionen. Projektet ska pågå under minst två år för att därefter utvärderas.
Vi vill att:
-

Vita jobb-modellen tillämpas genom krav om kollektivavtal eller motsvarande
Upphandlingsförfarandet ska utvecklas för att inkludera även mindre företag
Semesterdagstillägg ska kunna växlas mot ledig tid
Friskvård ska schemaläggas
Heltid ska vara norm i all verksamhet
Se över heltidsmåttet ur ett hälsoperspektiv
Regionen fortsätter anställa med lönebidrag och anställningsstöd
Praktikplatser utökas för dem med störst behov
Fler digitala utbildningstjänster införs
Vårdnära tjänster utvecklas och används i större omfattning
Jämställdhetsutbildning för alla medarbetare genomförs
Se över skiftarbete med fokus på hälsa
Åtgärder tas fram för möjlighet till återhämtning och vila
6-timmars arbetsdag införs på prov i en av regionens verksamheter
Region Kalmar län tar arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att i samband med
medarbetarsamtal rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relation
Sociala krav införs vid upphandling
Upphandling av lokalvård upphör för att driva den i egen regi
Patientnära städ utförs av lokalvård i egen regi
Delaktighet och demokrati i samverkan mellan politik, ledning, medarbetare, fackförbund och
brukare utökas
Information och delaktighet ska förbättras och säkerställas genom kunskapsinsatser för
att bedriva arbetsmiljöarbete
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Kunskap- och tillitsstyrning
Välfärden står idag inför hot från kommersiella intressen som skapar ökad segregation och ojämlik
fördelning av välfärdens resurser. Intressen som vill bana väg för ökad privatisering och stärka den
kapitalistiska ekonomin. Den offentliga sektorns organisation och styrning har tagit metoder från det
privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten, men som i realiteten har inneburit resursslöseri och en
dålig arbetsmiljö för välfärdsarbetarna. Välfärden kan inte och ska inte drivas som företag. Istället ska
dessa marknadsorienterade styrmodeller, köp- och säljsystem, detaljerade krav på rapportering och
uppföljning ersättas av tillit till professionerna.
Under de senaste decennierna har denna systematiska förändring av styrning pågått inom hälso- och
sjukvården. Den nya styrmetoden kallas New Public Management (NPM) och började influera offentlig
styrning under början av 90-talet. Så även i Region Kalmar län. Grundidén med NPM är att den
offentliga sektorns verksamheter ska drivas som en samling vinstdrivande företag. Genom att vården
tillåts styras som en marknad omkullkastas hälso- och sjukvårdslagen som utgör fundamentet för
behovsstyrd och jämlik vård. NPM trotsar två principer i lagstiftningen: människovärdesprincipen som
fastställer att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och behovs- och solidaritetsprincipen
som fastställer att den som har störst behov av vård ska ges företräde. NPM som styrmetod för offentlig
verksamhet måste avskaffas.
Vänsterpartiet vill arbeta för att komma bort från New Public Management som innebär ekonomi- och
detaljstyrning. Vi vill i stället styra enbart med kunskap och tillit. Strategin Varje dag lite bättre - Kraften
hos många har visat sig framgångsrik och den vill vi fortsätta att utveckla.
I Skottland arbetar alla enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för barn och unga. Modellen
heter Getting it right for every child, GIRFEC, och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt. Införandet av modellen
har lett till tydliga förbättringar av barns uppväxtvillkor. Skottland följer utvecklingen bland annat
genom befolkningsdata om social utsatthet, som visar att både ungdomsbrottslighet och antalet
omhändertagna barn har minskat sedan GIRFEC började införas. GIRFEC utvärderas också av familjer
och yrkesverksamma, och den samlade bilden är att modellen har gett bättre möjligheter att ge barn det
stöd de behöver genom en smidigare, tydligare arbetsprocess.
Vi vill att mätverktyget BRP, Better life initiative, används för att ge bättre kunskap om livskvalitén i
nutid och om utvecklingen är hållbar, därmed kan politiska beslut bli mer baserade på våra regionala
förutsättningar.
Vi vill att:
-

Regionen använder sig enbart av kunskaps- och tillitsstyrning
Regionen följer Skottlandmodellen
Regionen arbetar enligt BRP

6. Ekonomi
För oss som värnar en stark offentlig sektor och gemensamt finansierad välfärd är det viktigt att varje
skattekrona används på mest effektiva sätt. Regionens ekonomiska strategier ska gynna länets invånare
och vi ska använda resurserna så att de kommer våra invånare till del på bästa sätt. Dagens ekonomiska
system kan beskrivas som en rak linje eftersom det i huvudsak bygger på att vi producerar varor genom
att utvinna och utnyttja naturens resurser, som sedan slängs och blir till avfall. Sedan den industriella
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revolutionen har den ekonomiska tillväxten gått hand i hand med ökad användning av naturresurser och
ökande avfallsmängder. Många är överens om att det inte går att fortsätta tära på jordens resurser på
samma sätt som sker idag. Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Så även
regionen genom sitt arbete med Agenda 2030. För att en ekonomi ska bli cirkulär krävs stora
förändringar i samhället, såsom minskad konsumtion, återanvända och återvinna mer, förpacka smartare
och utnyttja energin i det som inte kan återvinnas.
Regionen köper in material och livsmedel för stora belopp varje år och det krävs tydliga strategiska mål
och riktlinjer i upphandling för att regionen ska bidra till en hållbar verksamhet och arbeta för att uppnå
cirkulär ekonomi.
Den ekonomiska situationen som Region Kalmar län står inför innebär att det inte finns många
möjligheter att göra större satsningar. Istället behöver vi koncentrera våra resurser för att kunna möta de
utmaningar som vi står inför och fortsätta arbeta för ett mer jämlikt Kalmar län, idag och i framtiden.
Budgeten för förtroendevalda blev högre vid regionbildningen trots tidigare löfte om att detta inte skulle
ske. Därför vill Vänsterpartiet att våra förmåner ses över så att även vi kan bidra med effektiviseringar
liksom alla andra verksamheter måste göra. Förmåner vi vill ska förändras är bl.a. att prisbasbeloppet
ska minska från tre till två på politikerpensionen när f.d. politiker får ett nytt jobb, förmånsbilar enbart
kan erbjudas till de som behöver dem för arbetsresor. Behövs den enbart till tjänsteresor kan regionbil
användas och antalet olika förmånsbilar ska minskas till två eller tre.
Skatten ska alltid tas i beaktning för att bedriva en jämlik och jämställd verksamhet för regionens
invånare.

Vänsterpartiets budgetförändringar 2022 – 2024:
-

26 Mkr. Satsning på verksamheterna genom borttagen besparing
5 Mkr. Nystart av kollektivtrafik

-

- 11 Mkr. Regionens budgeterat resultat 2022 skall vara 184 Mkr.
- 11 Mkr. Omställningsresursen sänks
- 3,6 Mk. Det fasta arvodet sänks med 20 000 kr per regionråd/månad.
- 0,5 Mkr. Minskad avsättning för klimatkompensation för att resandet med flyg ska minska.
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En röd plan för
grön omställning,
jobb och jämlikhet

Vänsterpartiets
yrkanden till
regionplan
2022-2024

Vänsterpartiet Kalmar län
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Tillägg i 3 stycke sju
Våra arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald.
Jämställdhetsanalys ska användas vid all beredning, beslutsfattande
och uppföljning. Genusperspektiv används inom all verksamhet som
bedrivs av regionen.

Tillägg i 4 stycke två
Regionplanen är vägledande för förvaltningar och nämnders
verksamhetsplaner/styrkort med mål, mått och aktiviteter. Baserat
på detta upprättas verksamhetsplaner/styrkort för
sjukhus/diagnostiskt centrum, förvaltningsområde, basenheter
och enheter. Uppföljning sker i två delårsrapporter,
årsredovisning, periodrapporter och i samband med
verksamhetsdialoger. Samtliga förvaltningar skriver
verksamhetsberättelser som ligger till grund för delårsrapport och
årsredovisning. Vid en utvärdering av god ekonomisk hushållning
ska regionens samtliga mål och målsättningar vägas samman och
en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både ekonomi och
verksamhet är en nödvändig förutsättning för att leva upp till
kravet på god ekonomisk hushållning. Regionplanen ska årligen
genomgå en granskning ur jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Tillägg i 5.1 stycke åtta
Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
könsstympning ska utvecklas och ingå i en gemensam
handlingsplan för jämställdhet från 2022. Särskilt fokus ska läggas
på att motverka mäns våld mot kvinnor och arbetet mot
könsstympning. Samarbetet med andra aktörer, såsom
kvinnojourerna är en viktig del i detta arbete. Mäns våld mot
kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som påverkar kvinnors
hela livssituation. Bostaden är den plats där våld mot kvinnor är
vanligast. Det är naturligtvis inte acceptabelt att många kvinnor
inte är trygga i sitt eget hem därför krävs krafttag mot våld i
hemmet, och ett förebyggande arbete för att hantera våld mot barn
i hemmet. Regionen och kommunerna måste ta ansvar för och
stötta de barn som växer upp i familjer med fysiskt och psykiskt
våld som en del av vardagen. En särskilt utsatt grupp är kvinnor
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med funktionsnedsättning eller i missbruk och dessa måste vården
bli bättre på att uppmärksamma och stödja.

Tillägg i 5.1 stycke nio
Riskbruk och beroende av alkohol och andra droger, tobaksbruk
samt spel är ett hot mot en god hälsa både för den enskilda
individen och personer i hens omgivning. Enligt nationella
riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns det
fyra behandlingsmetoder som rekommenderas, bla MET som är
motivationshöjande behandling och som Socialstyrelsen anser ska
erbjudas inom primärvården. Hälsocentralerna måste ges möjlighet
att ta ansvar för att hitta och hjälpa unga och vuxna som drabbats
av riskbruk oavsett om det gäller spel, sex, alkohol, läkemedel eller
narkotika.

Tillägg i 5.1 stycke tolv
En större andel personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa
som dålig. Region Kalmar län ska förebygga ohälsa hos personer
med funktionsnedsättning och dessa personer ska vara delaktiga och
ha inflytande. Regionen ska ha god samlad kunskap om personer
med olika funktionsnedsättningars särskilda behov. Konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i
drygt tio år i Sverige. Den samlade bilden från organisationer är
dock att utvecklingen gått bakåt på flera områden. Regionen behöver
ständigt arbeta för att undanröja hinder för tillgänglighet och
integrera universell utformning i offentligt finansierad forskning och
utveckling. Fler aktiva åtgärder behöver tas fram för att barn och
unga med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att delta
i samhället som andra barn och unga. Tillgång till bra hjälpmedel är
för många med funktionsnedsättning nödvändigt för att klara det
dagliga livet och för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället.
Brukarorganisationernas viktiga roll i att bevaka och föra fram de
funktionsnedsattas intressen och krav måste säkras liksom vilka
hjälpmedel som behövs. Även detta arbete ska inkluderas i
samverkansavtalet.

Tillägg i 5.1 stycke femton
Rehabilitering är en viktig del i att främja hälsa. Patienten ska själv
ha möjlighet att vara delaktig och ges inflytande i sin
rehabilitering. Region Kalmar län arbetar med tidiga och
strukturerade insatser i samband med sjukskrivning.
Arbetsmetoder för tidiga insatser och ett enhetligt arbetssätt ska
fortsätta att utvecklas och spridas i hela länet. Patienter med cancer
ska uppleva större delaktighet under sin rehabilitering. Exempel på
insatser är den digitala tjänsten Min vårdplan Cancer som är ett
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individualiserat patientstöd inom ramen för 1177.se. Mötesplatser
för cancerpatienter och deras anhöriga ska etableras på de tre
sjukhusorterna.

Tillägg i 5.4 stycke fyra
Regionen har tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län instiftat
ett Agenda 2030-råd i syfte att kraftsamla länets alla kommuner i
arbetet med att få bättre kunskap, uppdaterad lägesbild om
utmaningar och möjligheter med de regionala målen för Agenda
2030. Folkhögskolorna är också en viktig aktör i arbetet med
Agenda 2030 utifrån målen om jämlikhet, jämställhet och miljö.

Nytt i 6.1 mellan stycke tre och fyra.
För att Kalmar län ska ha en hållbar utveckling måste
arbetsmarknaden vara öppen, jämställd och inkluderande.
Möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden behöver öka för
grupper som idag är underrepresenterade. Det är också viktigt att
bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Som det är idag arbetar
kvinnor och män till stor del i olika yrken, inom olika sektorer och
på olika nivåer i hierarkierna. Därmed är också makten i samhället
ojämnt fördelad mellan kvinnor och män. Region Kalmar läns
arbetsmarknad är starkt segregerad efter kön. Därför behövs insatser
för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.
Det behövs insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och
som motverkar att invånare hamnar i ett utanförskap. Behov finns
också att kraftsamla för att stödja dem som av olika skäl hamnat
utanför arbetsmarknaden en längre tid. Vikten av samverkan mellan
samhällssektorer och aktörer kan inte underskattas.

Tillägg i 6.1 sista stycket.
För att klara utmaningen med invånare som står utanför
arbetsmarknaden att etablera sig krävs bland annat validering, ett
verktyg för att synliggöra, tillvarata och säkerställa kompetens. Ett
annat exempel är att erbjuda praktikplatser som kan ge individer
arbetslivserfarenhet. Regionen ingår i ett nationellt projekt som
samordnas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Syftet är att
utveckla systemet på nationell och regional nivå.

Nytt i 6.2 mellan stycke ett och stycke två.
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Våra folkhögskolor och studieförbund är demokratiskt uppbyggda,
deltagarstyrda och grundar sig på alla människors lika värde. De
erbjuder plats för människor med olika bakgrund och med olika
politiska och religiösa tillhörigheter. Deras unika arbetsformer bidrar
till ett jämlikt och jämställt samhälle. Regionens bidrag till
folkbildning är därför viktig. Det är en del av det regionala
demokrati- och folkhälsoarbetet och bidrar till människors lika
värde, jämställdhet och kulturellt utbyte.

Nytt stycke i 6.2 innan stycke två
Studieförbunden och folkhögskolornas roll att ge människor flera
chanser och att vara en viktig del i det livslånga lärandet behöver
framhållas. Stödet till folkhögskolor och satsningar på folkbildning
är nödvändigt för ett jämlikt och demokratiskt Region Kalmar län.
Ibland har andra utbildningsformer svårt att nå grupper som till
exempel nyanlända, funktionsnedsatta eller de som står längre från
arbetsmarknaden av olika anledningar men där har folkbildningen
varit väldigt framgångsrik.

Tillägg i 6.2 stycke två
Folkhögskolorna har en unik utbildningsform som ger möjlighet att
kombinera kreativ verksamhet, demokratiskt engagemang och hälsa
med att samtidigt komplettera tidigare skolgång och förberedelser
till högre studier. Behovet av kompletterande utbildning är stort i
länet. Folkhögskolorna ska prioritera utbildningar för personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden och planera för fler
yrkesutbildningar och distansutbildningar. Genom att stärka
nätverket med yrkeshögskoleanordnare i länet utökas möjligheterna
till att få fler YH-utbildningar beviljade till länet.

Tillägg i 6.3 stycke ett
Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och
utvecklingskraft i alla delar av länet. För detta krävs
förutsättningar för innovation, förnyelse och långsiktigt hållbar
tillväxt. Länets företags- och innovationsklimat ska förbättras. Det
ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag tillsammans med
forskningen i regionen. Innovationsstöd ska riktas mot företag som
bryter könsmönstren. Arbetet med att stärka kvinnors företagande
och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska
prioriteras.

Tillägg i 6.4 stycke ett
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En av Kalmar läns stora tillgångar är landsbygden som är grunden
för länets basnäringar, de gröna näringarna och besöksnäringarna.
Hela länet ska ha tillgång till en god samhällsservice fungerande
kommersiell service, infrastruktur och bredband, för att näringarna
ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft. Ambitionen
är att utvecklingskraften ska stärkas och att de socioekonomiska
klyftorna ska minska. Jämlikhet och jämställdhet ska tas med i
analysen och utvecklingen av landsbygden. Ett viktigt delmål är
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.
Skogen i länet är viktig för klimatomställningen och att hålla
landsbygden levande och konkurrenskraftig. Den bidrar till att
stimulera utveckling av landsbygden och företagen som finns där.

Tillägg i 6.4 stycke två
I arbetet med landsbygdsutveckling är det lokala engagemanget
och drivkrafterna avgörande. Regionens roll är att stimulera och
uppmuntra engagemang genom att stödja lokala initiativ, bidra till
kunskapsspridning. Behovet finns av att utveckla nya effektiva
samhällstjänster. Dagligvarubutiker och bemannade
drivmedelsstationer fungerar ofta som servicepunkter som ett nav
även för andra serviceslag, som ombud för till exempel post- och
pakettjänster, betaltjänster och apotek samt ibland även viss
offentlig service. Samverkan med civilsamhällets organisationer i
servicepunkter kan bidra till att även sociala och kulturella
mötesplatser skapas. Region Kalmar län ska med hjälp av
kollektivtrafiken, folkbildningen och kulturen bygga ihop länet och
minska folkhälsoklyftorna mellan inland och kustland.

Tillägg i 6.5 stycke fyra
Godstrafiken och länets hamnar, liksom välutvecklade logistikoch godstransportsystem, spelar en avgörande roll för
arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Flygförbindelsen med
Stockholm och internationell hub i Europa är fortsatt viktig för
näringslivets internationalisering, offentliga myndigheter,
besöksnäringen och för regionens utveckling i stort. Samtidigt ska
fokus vara att hela regionen arbetar mot hållbara resor och en miljö
i balans. Skärgårdstrafiken är en del av en fungerande infrastruktur
och möjligheterna att, i samarbete med kommunerna, utveckla
skärgårdslivet avseende service och tillgänglighet ska utredas.

Tillägg i 6.7 stycke ett
En väl utbyggd kollektivtrafik utvecklar länet genom pendling till
arbete, studier och fritidsaktiviteter och ska vara ett hållbart,
attraktivt och tryggt alternativ för resande. Kollektivtrafiken ska vara
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så pass väl utbyggd och billig att det alltid är enklare att åka
kollektivt än att ta bilen. För att underlätta för resenären att göra en
hel resa utan bil bör cykel vara möjligt att ta med på buss och tåg.
Många resor börjar och slutar med en cykel. Utöver den allmänna
kollektivtrafiken ansvarar regionen också för de särskilda
persontransporterna: färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.
Jämställdhetsanalys ska göras vid utveckling och planering av
kollektivtrafiken.

Tillägg i 6.7 stycke två
Sedan pandemiutbrottet för drygt ett år sedan har allmänheten
uppmanats att undvika trängsel. Viktiga delar i detta har varit att i
största möjliga utsträckning arbeta hemifrån och för
kollektivtrafikresenärer att i första hand använda andra färdmedel
såsom att gå, cykla eller åka med egen bil. Det har inneburit ett
stopp för kollektivtrafikens trendmässigt växande andel av
resandet, som i stället minskat drastiskt. Insatser görs för att möta
nya och förändrade resebeteenden och därmed öka
kollektivtrafikens marknadsandel. Ett arbete har inletts både
regionalt och nationellt för att göra en återstart av
kollektivtrafiken. Återstarten innehåller både kampanjer om
kollektivtrafiken och dess nytta och som välkomnar tillbaka
resenärerna. Den ska bidra till grön omställning och öka resandet.
Därför föreslås en ny biljettprodukt inspirerat av "Wienmodellen”
som innebär ett erbjudande av årskort till en kostnad av tio kronor
om dagen. Priset blir 3650 kronor per år och kan betalas via
autogiro på 305 kronor per månad.

Tillägg i 6.7 stycke åtta
Närtrafiken är en del av den allmänna kollektivtrafiken i Kalmar län
och är öppen för alla. Trafiken är anropsstyrd och samordnas med
såväl linjetrafik som särskilda persontransporter. Närtrafiken och
målorterna i närtrafiken är viktiga pusselbitar för en levande
landsbygd. Kollektivtrafiken på landsbygd under helger behöver
utvecklas så att resmöjlighet finns.

Tillägg i 6.7 stycke tio
I det löpande förbättringsarbetet har nuvarande biljett- och
betalsystem utvärderats för att möta framtida anpassningar inom
både tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Initialt visar en
utredning att Skånetrafikens biljett- och betalsystem, som utvecklats
med Blekinge Länstrafik och Östgötatrafiken, istället möter Region
Kalmar läns krav på en framtidsäkrad och effektivare lösning.
Genom samverkan kan fokus på digitala upplevelsen för resenären
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och utvecklingen stärkas. Zonstrukturen och prismodellen behöver
därför ses över. För att säkerställa jämlikhet måste trafiklinjer och
närtrafik ses över så att biljettprodukter som Seniorkort och
Fritidskort går att resa med och inte bara är biljettprodukter som
gynnar de som bor i områden med hög turtäthet.

Tillägg i 6.7 sista stycket.
Ett nytt EU-direktiv ställer krav på miljövänligare och
energieffektivare fordon i kollektivtrafiken och från januari 2022
gäller därför att en tredjedel av bussarna i stadstrafiken ska drivas
med eldrift. Utifrån regionala målet att uppnå en fossilbränslefri
region 2030 är biogas som drivmedel viktigt. Detta, tillsammans
med möjligheten att ta med cykeln på bussen, behöver beaktas
inför nästa trafikavtal som träder i kraft under 2027.

Tillägg i 6.8 stycke ett
Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande
hållbarhetsarbetet i hela länet. Arbetet utgår från Agenda 2030 och
de 17 globala hållbarhetsmålen I den reviderade regionala
utvecklingsstrategin, RUS kommer kopplingen till Agenda 2030
att förtydligas. Sedan den industriella revolutionen har den
ekonomiska tillväxten gått hand i hand med ökad användning av
naturresurser och ökande avfallsmängder. Många är överens om att
det inte går att fortsätta tära på jordens resurser på samma sätt som
sker idag. Därför ska regionen arbeta strategiskt med cirkulär
ekonomi.

Tillägg i 6.8 stycke tre
Arbetet med energieffektivitet och en ny energiplan 2030 ska tas
fram. Regionens serviceresor och 90 procent av tjänstefordonen
blev fossilbränslefria 2020. Resandet med flyg måste minskas som
en del i arbetet för en fossilbränslefri region och i enlighet med
målet om klimatneutrala samhällsbetalda resor. Utöver det sker
omställning genom ökad reseplanering vid utbildning, samåkning
och nyttjandet av videomöten i syfte att reducera antalet fordon
ytterligare. Detta gäller även förmånsbilar, därför måste policyn
för förmånsbilar uppdateras och efterföljas, med ett tydligt
miljöfokus. Nu fokuseras arbetet mot fossilfrihet på ambulanser,
budbilar och godstransporter. Omställningen till ett mer hållbart
resande inom verksamheten fortsätter med klimatkliv och
investeringar i infrastruktur för elfordon.

Tillägg i 6.8 stycke fyra
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För att klimatkompensationen Regionen ska fortsatt ska bidra till
en omställning och reducering av verksamhetens koldioxidutsläpp.
så bibehålles nivån för 2021. Utbyggnad av 60-talet laddpunkter
vid sjukhusen i Kalmar och Västervik behöver genomföras under
planperioden för att möta omställningsbehovet.

Tillägg i 6.8 stycke åtta
Arbetet med hållbara upphandlingar, där ekonomi, miljö och sociala
aspekter beaktas, ska ske enligt en systematisk modell för
prioritering av upphandlingar, kravställning och uppföljning av krav.
Under planperioden ska resurseffektiva och giftfria flöden av
produkter prioriteras och fysiska leverantörsuppföljningar ska
genomföras på plats. Arbetet med att minska engångsprodukter mot
flergångsprodukter ska fortsätta för både en robusthet och minskad
sårbarhet i verksamheten. Upphandlingar av varor, tjänster och
byggprojekt ska omfatta relevanta hållbarhetskrav och säkerhetskrav
och följa riktlinjerna inom cirkulär ekonomi. Ett exempel är att vid
inköp av nya mobiltelefoner ska Fairphone inhandlas, som
produceras på ett etiskt och hållbart sätt.

Tillägg i 6.8 stycke elva
Region Kalmar län ska påskynda omställningen för en mer cirkulär
ekonomi genom att bland annat öka cirkulära materialflöden i
verksamheten. Arbetet med att öka andelen återvinningsbart avfall
och reducera andelen brännbart avfall genom analyser och
införande av matavfallssortering i alla verksamheter fortsätter.
Hälsosam och klimatsmart kost serveras på sjukhus och
folkhögskolor och andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel ska öka. Den långsiktiga inriktningen är att alla inköp
görs ska vara så ekologiska och närproducerade som möjligt. I de
fall det inte är möjligt är huvudinriktningen svenskt och
ekologiskt. Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för
minskat matsvinn fortsätter. Det pågår ett arbete kring mätning och
uppföljning av ursprung för livsmedel för att i Regionplan 23-25
sätta målsättning på volymen närproducerad mat. Målsättningen är
att allt inköpt kött, mjölk och ägg ska vara producerat i enlighet
med svensk djurskyddslagstiftning.

Tillägg i 6.9 stycke tre
Region Kalmar län ingår i Kultursamverkansmodellen där regional
kulturplan tas fram med länets kommuner och civilsamhället.
Planen beskriver regionens mål och är ett underlag för statliga
medel. Genom regionens prioriteringar ska invånarna få ett varierat
kulturutbud. Den regionala mångfalden ska främjas och
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kulturskapare i hela länet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. En
strategi för kulturella kreativa näringar har tagits fram för att bland
annat öka tillväxten och olika verksamheters värde, men också få
ihop kultur- näringslivs- och besöksnäring för att utveckla sektorn.
Talentcoach, som ryms inom kulturella kreativa näringar är en
verksamhet som behöver få långsiktigt stöd.

Tillägg i 6.9 stycke fyra
Regionen arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt
finansierad kultur. För att öka den regionala kulturens närvaro i
hela länet ska samverkan mellan regional kultur, kommuner,
folkbildning samt föreningar stödjas och nya arbetssätt utvecklas.
Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft genom samverkan
med kommuner, föreningar och studieförbund. Den kulturella
infrastrukturen i länet med arrangörsföreningar och mottagare av
kultur ska stärkas. Det finns många lokaler i Bygdegårdarnas, Våra
Gårdars och Folkets Hus och Parkers regi, som kan utnyttjas som
samlingslokaler och för olika konstnärliga uttryck.
Arrangörsskapet behöver därför stöttas och utvecklas tillsammans
med institutioner och fria grupper. Regionen behöver initiera
kartläggning och tillgänglighet för lokalerna och även avsätta
bidrag till upprustning och digitalisering.

Tillägg i 6.9 stycke fem
För att erbjuda en likvärdig kultur som ger alla samma möjligheter
kommer områdena kultur i hela länet, kultur till barn och unga,
jämställd, jämlik och tillgänglig kultur samt kreativt klimat för
kulturskapare att prioriteras i enlighet med den regionala
kulturplanen som revideras under 2021–2022. Bland de
kulturaktiviteter som erbjuds särskilda grupper som barn, äldre och
personer med funktionshinder är det viktigt att möjligheten till eget
skapande finns med, helst under ledning av professionell konstnär.
Det är en viktig del i att ta bort trösklarna till konsten och skapar
arbetstillfällen för regionens konstnärliga utövare.

Tillägg i 6.9 stycke tio
Kultur för god hälsa omfattar även kunskap och insikt om
värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter,
boende och besökare. Erfarenheterna från Kultur och Hälsaprojektet ska implementeras i samverkan med kommuner och
kulturverksamheter. Kultur på recept införs och används aktivt
på alla hälsocentraler. Offentlig konst är en del av arbets- och
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boendemiljön inom vård och omsorg och hanteras i Region
Kalmar län i enlighet med den regionala konstpolicyn.

Nytt i 7.1 stycke ett
Hälso- och sjukvården ska fortsätta omställningen och intensifiera
utvecklingen av personcentrerade och nära arbetssätt. Fokus ska
vara att ta vara på individens egenkraft för att uppnå trygghet hos
invånarna, ökad hälsa och samtidigt en kostnadseffektiv vård.
vården organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens
behov och förutsättningar. Ett effektivt och strukturerat
folkhälsoarbete samt ökad digitalisering behövs för att stödja
utvecklingen.

Nytt i 7.1 stycke elva
Teamarbete mellan kommunernas och regionens primärvård och
sjukhusen utvecklas så att patienter så långt det är möjligt och
önskvärt ska kunna bo kvar hemma. Alla uppdrag som kan ska
göras närmare, tillsammans med eller av, invånaren själv. Detta
under förutsättning att alla har varit delaktiga i beslutet och att stöd
finns vid behov. Sjukhusvården ska särskilt utveckla sin
konsultativa roll gentemot primärvården och länets kommuner.
Regionens hälso- och sjukvård ska erbjuda stöd till den
kommunala hälso- och sjukvården inom till exempel vårdhygien,
läkemedel och geriatrisk kompetens.

Tillägg i 7.2 stycke tre
Tidiga insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård är viktiga
för att bygga goda levnadsvanor och här behövs samverkan med
fler aktörer. Region Kalmar län ska tillsammans med länets
kommuner utveckla länets familjecentraler, till exempel med
digitala arbetssätt, och tjänster för föräldrar med frågor om barns
hälsa och stödjande insatser i föräldraskapet. Utvecklingsarbete
sker inom ramen för Länsgemensam ledning i samverkan.

Tillägg i 7.2 stycke sju
Tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn- och ungdom ska
stärkas. Regionens insatser följer en handlingsplan med insatser på
kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att fortlöpande göra
genomgångar av aktuell väntelista. När det gäller väntande till
utredningar kommer användandet av bemanningsbolag att
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övervägas och ett upphandlingsförfarande gällande externa
utredningar ska ske. Satsningar görs också på digital omställning.
Arbetet för Bättre vård mindre tvång ska fortsätta för att minska
behovet och användandet av tvångsåtgärder inom BUPs
slutenvård.

Tillägg i 7.2 stycke åtta
Länets ungdomsmottagningar ska främja hälsa med fokus på sexuell
hälsa. Målet är att främja barn och ungas hälsa med fokus på sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter samt att nå en jämlik
tillgänglighet till ungdomsmottagning för att stärka ungdomars
egenmakt. Riktade åtgärder mot pojkar behövs för att få fler att
besöka Ungdomsmottagningen. Under planperioden ska en
överenskommelse om länets ungdomsmottagningar tas fram
tillsammans med kommunerna. Digitala verktyg är särskilt viktiga i
utvecklingen.

Tillägg i 7.4 stycke tre
Pandemin har också fått följder såsom förändrade kontaktvägar,
vilket kan vara positivt för tillgängligheten på sikt. Ett exempel är
digitala vårdbesök som har ökat under pandemin. Vården har
börjat kommunicera med patienterna på nya sätt som går helt i
linje med regionens målbild för digitalisering Digitalt när det går,
fysiskt när det behövs. Samtidigt måste den digitala kompetensen
hos medarbetare säkerställas så att inte själva tekniken blir ett
hinder. Det är tydligt att invånarna efterfrågar nya sätt att möta
vården. De utvecklingskliv som har tagits när det gäller digitala
besök och kontakter ska tas tillvara och användas som en
katalysator för att fortsatt utveckla digitala tjänster. Insatser ska
göras för att öka kunskapen hos både medarbetare och invånare
om digitala tjänster.

Nytt stycke i 7.4 efter stycke nio
Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom anses vara ett av de vanligaste
hälsoproblemen under åldrandet och är oftast en del i en mer
komplex ohälsa. Det ska mötas genom att de geriatriska teamen
förstärks med psykiatrisk kompetens.

Nytt stycke i 7.4 innan stycke tio
Allvarliga psykiska besvär och abstinens ska ses som akut sjukdom
på samma sätt som allvarliga fysiska besvär. De som uppsöker
vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller
psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande
tillstånd. De ska få hjälp direkt oavsett var de sökt hjälp.
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Trepartssamtal ska utvecklas inom specialistpsykiatrin för att
förbättra tillgängligheten för barn, unga och vuxna.

Tillägg i 7.5 stycke ett
All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov, med respekt
för alla människors lika värde och genom ett professionellt
bemötande. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För att
åstadkomma en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård krävs ett
långsiktigt arbete som handlar om att möta patienters vårdbehov
både geografiskt, med rätt kompetens och med den senaste
kunskapen. Riktade insatser bör göras mot kvinnor med utländsk
bakgrund.

Tillägg i 7.5 stycke tre
Förlossningsvård, kvinnors hälsa och neonatalvård är prioriterade
områden i enlighet med den nationella överenskommelsen Bättre
förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015-2022. Hälsooch sjukvårdens insatser ska vara person- och familjecentrerade och
anpassas efter kvinnans och familjens behov. Kompetenshöjning och
utbildningssatsningar är centrala för att utveckla alla delar i
vårdkedjan. En viktig grund för en jämställd vård är att
kvinnovården får tillräckligt med resurser. Kvinnors hälsa har
historiskt underprioriterats och detta måste förändras. Jämställdhet
inom vården innebär inte att män och kvinnor alltid ska ha samma
typ av vård. Eftersom människor är olika behöver vi delvis
könsspecifik vård. Den medicinska forskningen tillsammans med
hälso- och sjukvården behöver aktivt arbeta genusmedvetet så att
alla får den vård de behöver. Idag finns könsgrundade orättvisor i
vården som bl.a. handlar om att överdriva skillnader, att bortse från
skillnader och att patienter behandlas könsstereotypt. Kvinnor
drabbas oftare än män av kvalitetsbrister inom vården. Exempel på
brister syns inom läkemedelsanvändning där kvinnor oftare
rapporterar biverkningar och vid hjärtinfarkter där kvinnor får sämre
behandling än vad män får. Ytterligare exempel på brist i vården är
de som drabbas av Lipödem och Lymfödem. Region Kalmar län
behöver uppdatera behandlingsmetoder och öka kompetensen.

Tillägg i 7.5 stycke fem
Kunskap om hur man arbetar för att aktivt motverka
diskriminering är viktigt i hela organisationen. Som en del i detta
ska arbetet med HBTQ+-diplomering av verksamheterna i vården
fortsätta. Regionen ska se över vilka problem transpersoner möter i
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hälso- och sjukvården och underlätta för könskorrigerande
åtgärder. Medarbetare ska utbildas i HBTQ+ och riktade insatser
göras för yngre HBTQ-personer.

Nytt stycke i 7.5 efter stycke fem
En jämlik och jämställd vård är också en vård fri från
diskriminering och rasism. Rasism och diskriminering leder tyvärr
till att människor får olika vård och bemötande, detta motverkas
genom regionens arbete med öppenhet och värdegrund.

Nytt stycke i 7.6 efter stycke sex
Att ha ett riskbruk, missbruk eller beroende är fyllt av skuld och
skam. Det behövs bättre och enklare vägar för att få stöd,
behandling och vård. Utgångspunkt är att de som arbetar med
beroendevården gör ett fantastiskt arbete men de behöver
ytterligare resurser för att utveckla sitt arbete.
Det är särskilt viktigt att riskbruk, missbruk och beroende
uppmärksammas hos ungdomar. Det kräver ännu mer samverkan,
utbildning och kunskap samt resurser för att fler ska få tillgång till
de rekommenderade åtgärderna.
Personer med samsjuklighet har en ökad risk att inte få den vård de
behöver. I de nationella riktlinjerna rekommenderas bland annat att
hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda integrerad
behandlingsmetod till personer med missbruk eller beroende av
alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom. En
prioritering av integrerad behandlingsmetod för personer med
samsjuklighet krävs för att regionen ska klara av de nationella
riktlinjerna och ge nödvändig vård för en bortglömd grupp.
Om regionen ska kunna införa flera av rekommendationerna krävs
en generell kompetenshöjning och utbildnings- och
handledningsinsatser såväl när det gäller kunskapen om missbruk
och beroende som i specifika metoder.

Tillägg 8 stycke tre
Regionens chefer och ledare har stor påverkan på organisationens
attraktivitet och att nå målet som Sveriges bästa arbetsplats. Med
ett tydligt chefskap och utvecklande ledarskap leder chefen
verksamhet och medarbetare i riktning mot mål och vision.
Engagerade och delaktiga medarbetare i en hälsosam, trygg och
säker arbetsmiljö gör skillnad för länets invånare. Delaktighet och
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demokrati i samverkan mellan politik, ledning, medarbetare,
fackförbund och brukare måste säkerställas.

Tillägg 8.1 stycke fyra
En kompletterande och framgångsrik del av kompetensförsörjningen
är satsningen på utlandsutbildad personal. Arbetet fortsätter därför
med att rekrytera och validera utbildade medarbetare med utländsk
bakgrund. Region Kalmar län använder kompetensbaserad
rekrytering i rekryteringsprocessen, som har fokus på de
kompetenser som krävs i tjänsten och/eller organisationen, idag
och/eller i framtiden. Kompetenser består av kombinationer av
kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga egenskaper. Goda
kunskaper i svenska språket utgör en sådan kompetens som finns i
kravprofilen. Utvidgade möjligheter till svenskutbildning och
praktik ska ge bättre förutsättningar för yrken med legitimationskrav
inom hälso- och sjukvården och tandvård. Utbildningsenheten inom
primärvården är ett exempel som behöver finnas i framtiden.
Behovet av språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring
ökar och fler platser ska säkerställas. Ett samarbete med europeiska
rekryterings- och matchningsnätverket Eures, European employment
service via Arbetsförmedlingen, har inletts och syftar till att
rekrytera främst sjuksköterskor med utbildning från EU samt läkare
med specialistkompetens. En möjlighet att möta personalbehovet är
att anställa erfarna patienter inom psykiatrin för att stödja och lotsa
andra patienter i tillfrisknandeprocessen. Tanken är att personer med
egen erfarenhet av psykisk sjukdom eller kognitiva
funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter hjälp som kompletterar
den befintliga vården.

Tillägg i 8.1 stycke tio
Andelen inhyrd personal ska långsiktigt och hållbart minska och
insatser av olika karaktär ska bli ännu tydligare genom hela
organisationen och satsningar görs inom flera områden för att
förstärka arbetet. Exempel på insatser och aktiviteter är
utbildningsanställningar inom prioriterade specialistområden som
specialistsjuksköterska och barnmorska, AT, BT- och ST-tjänster,
karriärutvecklingsmodeller, försök med 6-timmars arbetsdag med
bibehållen lön på avdelningar med hög andel hyrpersonal, tydligare
struktur vid avrop av hyrbolagstjänster och fortsatt utveckling av
utlandsrekrytering.

Nytt stycke i 8.2 efter stycke två
Lokalvårdarna är en grupp som sällan uppmärksammas trots att de
fyller en nödvändig roll för att vården ska fungera på ett bra och
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patientsäkert sätt. Förutom att arbetet är fysiskt tungt med ständigt
ökande krav så upplever våra lokalvårdare, majoriteten kvinnor, att
de inte alltid hinner städa rent på avsatt tid vilket ökar stressen.
Anledningen till detta är att priset ständigt pressas varje
upphandling. Förutom att kvalitén och därmed patientsäkerheten
riskerar bli lidande, så innebär den ständiga oron att förlora jobbet
vid nästa upphandling ett stort arbetsmiljöproblem. Regionen ska
därför upphöra med upphandlingarna av lokalvården och
fortsättningsvis driva den helt i egen regi.

Tillägg 8.2 stycke tio
Att verka för att chefer och medarbetare har en bra balans
mellan arbete och fritid behöver alltid stå i fokus. Balans i livet
ger goda förutsättningar att trivas och må bra på arbetet. Heltid
ska var norm i alla verksamheter och Heltidsarbete ska kunna
kombineras med familjeliv. Erbjudande om heltid och en
grundläggande syn på att möjliggöra arbete och föräldraskap är
ett centralt förhållningssätt. Andelen medarbetare med heltid
som grundtjänst ligger idag på drygt 88 procent, vilken kan
jämföras med 2016 då andelen var under 80 procent.

Nytt stycke i 8.4 efter stycke två
En god och sund arbetsmiljö är grunden för medarbetares trivsel och
hälsa. Region Kalmar läns värderingar – öppet, engagerat och kunnigt
förhållningssätt, är viktiga ledord i arbetet med arbetsmiljön. Det
innebär fokus på såväl den psykosociala arbetsmiljön med ett tillsfullt
ledarskap som den fysiska arbetsmiljön. Information och delaktighet ska
förbättras och säkerställas genom kunskapsinsatser för att bedriva
arbetsmiljöarbete.

Tillägg i 8.4 efter stycke nio
Inom verksamheterna finns en beredskap och kunskap om hot och
våld som behöver fördjupas och förbättras. I syfte att öka
medarbetarnas trygghet och goda arbetsmiljö. För att minska
risken för hot och våld krävs kunskap och information inom
området, liksom riktlinjer, arbetssätt och samarbete. Frågor
kopplade till hot och våld för patienter, medarbetare och politiker
har stor betydelse för arbetsmiljön, liksom verksamheternas
möjlighet att agera. Rutinmässiga frågor om våld i nära relation
ska ske i samband med medarbetarsamtal.
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Förändring 9.1 stryk stycke åtta
För att långsiktigt klara en ekonomi som är stark och hållbar över
tid ska stort fokus ligga på årliga effektiviseringar med
motsvarande 1 procent. Målsättningen ska ses ur ett längre
perspektiv där helheten ska beaktas och för att möta behovet av
återhämtning efter Covid-19 sänks effektiviseringskravet för 2022
till 0,5 procent. Effektiviseringskravet verkställs genom minskad
nettobudgetram alternativt minskat budgetunderskott med 0,5
procent. Undantag från effektivisering är beställd vård samt bidrag
och stöd till kultur och organisationer.

Förändring 9.9 Resultatbudget 2022-2024
Budgeterat resultat för 2022–2024 uppgår till 184 Mkr, 160 Mkr
och 87 Mkr vilket innebär att det finansiella målet om att resultatet
respektive år ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning nås för 2022.

Driftsramar och verksamhetsramar förändras i enlighet med
Vänsterpartiets yrkanden gällande ekonomi.
Förändringar gentemot majoritetens förslag:
Sänkt budgeterat resultat -11 Mkr
Omställningsresurs -11 Mkr
Avsättning klimatkompensation - 0,5 Mkr
Sänkt fast arvode -3,6 Mkr
Borttagen besparing på 0,5% exkl. stab 26 Mkr
Förändrad användning av Återstart kollektivtrafik 5 Mkr

Nytt i 9.11 stycke fem
I Regionplanen avsätts en särskild omställningsresurs på 19 Mkr
att användas till fortsatt implementering av inriktningsbeslut för
framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet ska fokusera på
genomförande av handlingsplanerna för nära vård och strategi för
invånarens digitala vårdkontakter och utgå från Regionens strategi
för Varje dag lite bättre – kraften hos många. Regionstyrelsens
arbetsutskott kommer att utgöra styrgrupp för arbetet.
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Tillägg i Uppdrag.
Hälsocentralerna får ett tydligt uppdrag för att upptäcka riskbruk
av alkohol, narkotika, läkemedel, sex och spel både för unga och
vuxna.

Tillägg i Uppdrag.
Utreda förutsättningar för införande av en mobil röntgen.

Tillägg i Uppdrag.
Utreda möjligheten att ha jämlik tillgänglighet till naprapat och
kiropraktor i länet.

Tillägg i Uppdrag.
Redovisa hur aktiva åtgärder genomförs för att barn och unga med
funktionsvariationer ska få likvärdiga möjligheter som de utan
funktionsvariation.

Tillägg i Uppdrag.
Att tillsammans med facken utreda hur semesterdagstillägg ska
kunna växlas mot ledig tid.

Tillägg i Uppdrag.
Utreda införandet av 6-timmars arbetsdag med full lön för att
minska användandet av hyrpersonal.

Tillägg i Uppdrag.
Redovisa ett förslag som ser över hur förmånsbilar enbart kan
erbjudas till de som behöver dem för arbetsresor. Behövs den
enbart till tjänsteresor kan regionbil användas samt att minska
antalet olika förmånsbilar att välja på till två eller tre.

Tillägg i Uppdrag.
Upphöra med all upphandling av lokalvård och bedriva all
lokalvård i egen regi

Tillägg i Uppdrag.
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Se över hur den patientnära städningen kan utföras av
lokalvårdarna som vi har i egen regi.

Tillägg i Uppdrag.
Redovisning av tidigare gjorda åtgärder för jämställdhet och på
vilket sätt de påverkat Kalmar län.
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SAMMANFATTNING
Sverigedemokraternas ledstjärna är att varje skattekrona ska användas för att tillförsäkra
medborgarna bästa möjliga sjukvård och service. Detta kräver att man har modet och kraften
att göra de prioriteringar som är nödvändiga.
Region Kalmar län är alltjämt i en mycket svår ekonomisk situation. År efter år har sjukvården i
regionen gått med stora underskott. Kostnaden för inhyrd sjukvårdspersonal kommer i år att bli
rekordhög och landa på över 250 miljoner kronor. Majoriteten i Region Kalmar län har år efter
år fullständigt misslyckats med att nå det tidigare deklarerade målet om oberoende av
hyrpersonal. Istället låter man resultatet på sista raden räddas av börsuppgångar och
statsbidrag.
Det omfattande användandet av hyrpersonal minskar tryggheten för medborgarna och
många, inte minst äldre, tvingas ofta träffa en ny läkare vid varje besök. Sverigedemokraterna
vill höja målet för andelen medborgare med fast läkarkontakt till 90 procent och att samtliga
medborgare med återkommande behandlingsbehov ska ha en fast läkarkontakt. Under
kommande tre år satsar vi 60 mnkr för att åtgärda bristen på fast anställda läkare.
Den skenande kriminaliteten och gängvåldet i vårt land kan inte ha undgått någon. Ökningen
är intimt förknippad med Sveriges misslyckade migrations- och integrationspolitik. För att säkra
personalens och patienternas trygghet vill Sverigedemokraterna inrätta säkerhetsmottagningar
och säkerhetsklassade vårdplatser för 20 mnkr vid regionens tre sjukhus. Vi avsätter 5 mnkr för
användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid sjukhusen. Regionen behöver också
inleda ett påverkansarbete gentemot regeringen för att få till fler poliser i Kalmar län.
Vi satsar under treårsperioden hela 165 mnkr för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för
sjukvårdens medarbetare i allmänhet. Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsgivare
som både förmår att rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens för att tillförsäkra
Kalmar läns medborgare en god och patientsäker sjukvård med hög tillgänglighet.
Vi vill därtill avhjälpa det missförhållandet att många äldre inte får den tandvård de behöver.
Därför avsätter vi under de närmaste tre åren sammantaget 51 mnkr för att införa avgiftsfri
tandvård för personer från 85 år och uppåt och en rabatt på avgiften med 50 procent för
personer från 80 till 84 år. Förutom att förbättra de äldres tandhälsa och höja livskvaliteten, kan
denna reform även leda till en avlastning i sjukvården. Tänderna ska ses som en del av
kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att orsaka att hela kroppen blir sjuk.
För att frigöra resurser till våra satsningar lägger vi besparings- och effektiviseringsåtgärder för
de närmaste tre åren om sammanlagt 407 mnkr. Hit hör en kraftig effektivisering av den under
det senaste decenniet våldsamt svällande icke-vårdnära byråkratin. För att rikta besparingarna
mot detta område så minskar vi den av majoriteten föreslagna generella besparingen till
hälften. Vidare föreslår vi indraget eller minskat stöd till vissa kulturinstitutioner med få
besökare, minskade kostnader för politiken och för konsultarvoden, liksom egenavgift för
språktolkning, enligt nedan.
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Våra satsningar och omprioriteringar
Våra satsningar och omprioriteringar
2022

2023

2024

Satsningar
Höjd säkerhet vid sjukhusen
Storsatsning på fasta läkare
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för vårdpersonalen
Särskilda lönesatsningar
Ytterligare medel till barn- och ungdomspsykiatrin
Nya utbildningsplatser för sjuksköterskestudenter
Handledarpeng för förstärkning av verksamhetsförlagd utbildning
Fri parkering i samband med planerade vårdbesök
Utökad undersökning av bröstcancer med MR-kamera
Rabatt på tandvård från 80 år och helt avgiftsfri från 85 år
Levandegöra kulturarvet för att stärka svensk samhörighet
Förstärkt rekrytering till läkares utbildningstjänstgöring
Stärka lokala livsmedelsproducenter genom ökade lokala inköp
Summa

5
20
20
30
5
4
6
4
5
17
5
2
1
124

5
20
25
30
5
8
6
4
5
17
5
2
2
134

5
20
30
30
5
8
6
4
5
17
5
2
2
139

Omprioriteringar
Sjukvård istället för byråkrati
Minskad generell besparing
Prioritera sjukvård framför skatteavlönad kultur med få besökare
Bibehållen ram och även besparing för bildning
Bibehållen ram och även besparing för kultur
Sänkta politikerarvoden
Översyn av konsultkostnader
Stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning
Högre avgift om man uteblir från bokat vårdbesök
Översyn av utbildningskostnader - utbildning ska ge vårdnytta
Slopat stöd till islamistiska organisationer (Ibn Rushd)
Summa

-60
14,3
-17,1
-4,9
-7,4
-10,8
-4
-6
-3
-3
-0,25
-102

-115
28,7
-17,1
-4,9
-7,4
-10,8
-4
-6
-3
-3
-0,25
-143

-135
28,8
-17,1
-4,9
-7,4
-10,8
-4
-6
-3
-3
-0,25
-163

År 2022 utgår från att skattesatsen fastställs till oförändrade 11,86 öre per skattekrona.
2021-10-23
För Sverigedemokraternas regiongrupp i Kalmar län

Martin Kirchberg

Bo Karlsson

Claus Zaar

Petra Gustafsson
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MEDBORGARNAS VÅRD OCH HÄLSA
Sverigedemokraternas vision av en god sjukvård är en sjukvård där ett helhetsansvar tas för att
det är patientens behov som ska styra. Detta innebär att ansvar tas för att patienten och
medborgaren har en fast läkarkontakt att vända sig till, att man inte behöver återkomma för
varje ny undersökning och att man inte bollas mellan olika huvudmän. Patientnytta skapas i det
mellanmänskliga mötet. Den vårdsökandes delaktighet i den egna vården är avgörande.
Medborgarna, i många fall äldre och sköra, ska alltid kunna förlita sig på att det finns en läkare
på nära håll, som känner patienten och är tillgänglig för patienten, på mottagningen, i
hemmet, eller med ett samtal på bildskärm. Det är läkaren och sjuksköterskan i primärvården
som ska ha den samordnande rollen, både i förhållande till kommun och till specialistvård. På
så sätt undviks onödiga resor till och från sjukhus och att patienten måste återkomma för varje
ny undersökning. I denna vision går det läkande arbetet, tryggheten och tilliten hand i hand,
patienten och sjukvårdspersonen känner varandra och arbetar sig tillsammans fram mot
läkning och hälsa.

Alla medborgare ska ha rätt till en fast läkarkontakt
Idag saknar många patienter i vår region en fast läkarkontakt. Detta gäller i synnerhet vid de
hälsocentraler där det är brist på eller helt saknas fast anställda läkare. Det är väl
dokumenterat att många byten av sjukvårdspersonal ökar riskerna för patienterna. Att hela
tiden konfronteras med nya läkare leder också till att känslan av otrygghet ökar för många
människor. Att varje gång behöva relatera sin sjukdomsbild för en ny läkare innebär också en
tidsspillan, både för sjukvården och för den enskilde patienten.
Sverigedemokraterna anser att minst 90 procent av medborgarna ska ha en fast läkarkontakt
och att samtliga medborgare med återkommande behandlingsbehov ska ha en fast
läkarkontakt. Möjligheten att nå detta mål är starkt kopplad till att alla våra hälsocentraler är
bemannade med fast anställda läkare istället för med hyrpersonal.

Omprioritering av resurser krävs
För att nå båda dessa mål, fast läkarkontakt och fast anställda läkare i primärvården, krävs nu
krafttag. Till det viktigaste som måste göras hör att frigöra läkarnas tid, så att den i så hög grad
som möjligt kan användas till just patienterna. Idag använder läkarna i genomsnitt bara cirka
en tredjedel av sin tid till direktkontakt med patienterna. Läkare ska vara läkare. De
administrativa uppgifterna måste hållas på ett absolut minimum. Alla administrativa uppgifter
som medicinska sekreterare kan utföra, ska också utföras av medicinska sekreterare.
Lärdomarna från covid-19-pandemin ska också utnyttjas: Det handlar om att använda
primärvårdens resurser så effektivt som möjligt, så att läkarnas tid med patienterna kan ökas.
Hit hör det personella samarbete som många hälsocentraler inledde under pandemin, i form
av så kallade i tvilling- och trillingenheter. De läkare och annan sjukvårdspersonal som finns att
tillgå, kan därigenom utnyttjas bättre och fler medborgare få tillgång till en fast läkare.
Parallellt med detta ska resurser frigöras genom fler åtgärder som minskar beroendet av och
kostnaden för dyr inhyrd personal inom hela sjukvården. Den långsiktiga rekryteringen till
sjukvårdsyrkena ska förbättras genom satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö och
ökning av antalet utbildningsplatser för sjuksköterskestudenter (se nedan s. 20). I nästa steg
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ska de resurser som frigjorts genom att minska beroendet av hyrbolag användas för att
bemanna samtliga regionens hälsocentraler med fast anställda läkare.

Fasta läkare i hela länet ger medborgarna nära vård
De fasta läkarna vid hälsocentralerna ska alltid finnas tillgängliga även för hembesök.
Regionen ska därför påskynda genomförandet av det så kallade Hemsjukhuset, även benämnt
Borgholmsmodellen, över hela länet. Detta innebär att alla patienter som befinner sig i den
kommunala hemsjukvården ska erbjudas en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som
kontinuerligt ska ha ansvar för varje enskild patient. Läkaren ska följa patienten genom alla
steg i vården och vid behov görs hembesök. Medborgaren ska i största möjliga utsträckning
vårdas i sin hemmiljö.
Detta arbetssätt innebär att patienterna i högre grad kan slippa onödiga sjukresor eller att
läggas in på sjukhus. Det innebär också att sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning finns
tillgänglig för dem som är i störst behov av vård. Förutom den självklara vinsten för patienten i
form av bättre och tryggare sjukvård och en förbättrad hälsa, ger det dock över tid färre
sjukhusbesök och en mindre belastning på i synnerhet sjukhusvården. Detta leder också till
lägre kostnad per vårdtillfälle, vilket i sin tur ger resurser till andra nödvändiga satsningar inom
hälso- och sjukvården. Detta exemplifieras av analyser, som visar att ett läkarbesök på sjukhus,
för gruppen äldre sköra patienter, ger flera gånger högre sjukvårdskostnad totalt än ett
primärvårdsbesök.
Vi måste nu gå från ord till handling för att snarast möjligt få fasta läkare över hela länet som är
tillgängliga för hembesök och som arbetar efter samma princip som hemsjukhuset. Detta
kräver, i synnerhet initialt, extra resurser. Det rödgröna styret har hittills inte varit villigt att skjuta
till de resurser som krävs och därför går fortfarande arbetet med en utbyggnad av en god och
nära vård över hela länet trögt och långsamt. Sverigedemokraterna satsar 20 mnkr per år för
att få till stånd fasta läkare vid alla länets hälsocentraler och för att accelerera arbetet med ett
införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets hälsocentraler.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regionen ska ha som mål att 90 procent av medborgarna och samtliga
medborgare med förutsägbart återkommande behandlingsbehov ska ha en fast
läkarkontakt.

•

20 mnkr per år anslås för att få till stånd fasta läkare vid alla länets hälsocentraler
och för att accelerera arbetet med ett införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid
samtliga länets hälsocentraler.

•

Primärvårdsdirektören får i uppdrag att utreda hur hälsocentralernas personella
resurser kan samordnas och utnyttjas bättre, även med iakttagande av lärdomarna
från covid-19-pandemin.

Återuppbygg tryggheten i samhället
Sverige präglas idag av en tilltagande otrygghet. Samhället förlorar alltmer kontrollen över den
stigande brottsligheten. Vi ser ett hela tiden ökat antal utanförskapsområden, där kriminella
gäng i allt högre grad styr människornas vardag. När etableringen av kriminella når en viss
styrka får de till slut så stor makt att alla som bor på en viss plats tvingas att förhålla sig till dem.
Dit rättsstaten inte når, blir den enskildes rätt till skydd och säkerhet istället en angelägenhet för
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olika självutnämnda aktörer. Det offentliga rummet ägs enligt polisen redan på 61 platser i vårt
land av kriminella. Detta avspeglar sig också i den lavinartade ökningen av skjutningar runtom i
Sverige. Den ökande brottsligheten drabbar i hög grad också företagen, som måste lägga allt
större summor på att hantera rena säkerhetsproblem, förutom att den ökade hotbilden i sig
själv har en hämmande inverkan på företagandet.

Kalmar län är inte förskonat från våld
Även om vår eget län tidigare, i ett nationellt perspektiv, inte hört till de allra värst drabbade,
äter sig den ökande brottsligheten och ökande otryggheten in alltmer även här. Till exempel har
i vårt län antalet anmälda våldtäkter på två decennier fyrdubblats, från totalt 214 under
femårsperioden 2001-2005 till 869 femårsperioden 2016-2020 (Källa: BRÅ), med en jämn
ökning under den mellanliggande perioden. Antalet anmälda fall av misshandel i Kalmar län
har under motsvarande period ökat från 7 028 till 8 756, d.v.s. en ökning med 25 procent.
Mönstret är detsamma över hela länet och i flera fall har den procentuella ökningen av dessa
brott varit kraftigast i mindre kommuner. Mörkertalet är dessutom okänt. Kriminella gäng har
de senaste åren börjat etablera sig i allt högre grad även i vårt län och vi ser nu skjutningar
även här.

Det krävs fler poliser i länet
Den negativa utvecklingen när det gäller ökad kriminalitet och ökad otrygghet är intimt
förknippad med Sveriges misslyckade migrations- och integrationspolitik. BRÅ:s undersökning
från augusti visar också på ett starkt samband mellan vissa typer av brott och
gärningsmännens etniska bakgrund. I hög grad är således den ökade brottsligheten och
otryggheten i samhället ett importerat problem, vilket de beslutsfattare som stått och
fortfarande står bakom de senaste decenniernas ansvarslösa massinvandringspolitik ska
hållas ansvariga för. Problemen har förvärrats av att Polisen har fått mycket otillräckliga
resurser för att kunna möte de ökande problemen. Sverige har idag en polistäthet på cirka 200
poliser per 100 000 invånare, vilket inte är högre än för tio år sedan och den tredje lägsta
polistätheten i EU, som i genomsnitt har 350 poliser per 100 000 invånare.
Sverigedemokraterna anslår i vår nationella budget, till skillnad från regeringen, medel för att
öka antalet poliser med 10 000. Vi vill nationellt också genomföra en rad åtgärder för att öka
polisyrkets attraktivitet: vi anslår nationellt medel för att studenter på polisutbildning ska erhålla
lön. Vi anslår också medel för ökning av polislönerna med i genomsnitt 6 000 kronor i
månaden. Vi vill också renodla polisens arbetsuppgifter.
Tillsammans med dessa satsningar och krav från vår sida är det från regionens sida
nödvändigt att snarast möjligt få en förstärkning av antalet poliser i vår egen region. Därför
kräver Sverigedemokraterna att Region Kalmar län tar beslut om att inleda ett påverkansarbete
gentemot regeringen i syfte att öka antalet poliser inom de tre lokalpolisområden som ligger
inom vår region, d.v.s. lokalpolisområdena Kalmar, Västervik och Nybro.

Medarbetare och patienter har rätt att kunna känna sig trygga
Lika viktigt som det är att öka medborgarnas trygghet och säkerhet, är det att öka tryggheten
och säkerheten för medarbetarna i Region Kalmar län. Många medarbetare har de senaste
åren tvingats uppleva en allt större otrygghet på sin arbetsplats. Hot och våld mot sjukvårdens
medarbetare har ökat år från år. Detta drabbar i synnerhet ambulanspersonal och
medarbetarna på akutavdelningarna, men även på vårdavdelningar har de senaste åren
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förekommit anmälningar om hot och våld. Medarbetare har sett det som nödvändigt att
arrangera kurser i självförsvar, på sin fritid. Personal på Länssjukhusets akutmottagning har
efterlyst en säkerhetsmottagning och ordningsvakter dygnet runt. Nationellt uppgav 2019
närmare en tredjedel av alla läkare att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Det handlar
då inte enbart om akuten, utan även inom psykiatrin och barnsjukvården. Inom primärvården
förekommer det hot från missnöjda patienter mot läkare som skriver sjukintyg.
Det är fullständigt oacceptabelt att de medarbetare som i sin dagliga gärning hjälper
människor till liv och hälsa inte kan garanteras full trygghet i sitt arbete. Sverigedemokraterna
har under flera år återkommande i vårt budgetförslag för Region Kalmar län krävt att
säkerhetsklassade vårdplatser inrättas vid regionens tre sjukhus och att en handlingsplan ska
upprättas för att möta de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården. Vi ser det
som nödvändigt att nu ytterligare skärpa och konkretisera detta. Vi avsätter därför från och
med 2022 20 mnkr för att inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid
regionens tre sjukhus, för att personalen ska kunna arbeta i trygghet, utan risken att bli utsatta
för våld. Vi vill se över rutinerna för användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid
regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt samråd med personalen. Vi
avsätter från och med 2022 årligen 5 mnkr för att öka utrymmet för ökad närvaro av
väktare/ordningsvakter. Vi ger också regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för att möta och förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården. Det är
viktigt att en sådan handlingsplan blir ett kraftfullt verktyg för att möta den ökade hotbilden
inom hela sjukvården, inkluderat problemen med personer som hotar enskilda medarbetare.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i uppdrag att utforma
och inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid
regionens tre sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i trygghet, utan risk att bli
utsatta för våld från aggressiva patienter eller medföljande personer. 20 mnkr
avsätts för detta i investeringsbudgeten.

•

Regionen gör en översyn av rutinerna för användningen av väktare och/eller
ordningsvakter vid regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt
samråd med personalen. Medel om 5 mnkr årligen ska avsättas från och med
2022.

•

Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta och
förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.

•

Regionen inleder ett påverkansarbete gentemot regeringen för att få fler poliser i
Kalmar län.

Sjukvården kan bli ännu bättre
Digital omställning ska vara grundad i vetenskap och användas med förnuft
Tillämpningen av digital teknik ska gå hand i hand med utvecklingen av nära vård och det
förebyggande hälsoarbetet. 1177 är en viktig länk till sjukvården där medborgarna kan få
rådgivning samt hålla sig informerade på regionens webbplats. Sverigedemokraterna i Region
Kalmar län har tidigt lyft behovet av digitala lösningar som en del av 1177, t.ex. för att göra det
enklare och snabbare att, med bibehållen patientsäkerhet, få råd om vårdnivå vid olika
symtom. Det traditionella telefonuppringda 1177 kommer dock för lång tid framåt att ha en
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mycket viktig funktion att fylla. Det är därför avgörande att tillgängligheten är mycket god och
att väntetiderna är korta.
Sverigedemokraterna anser att Region Kalmar län ska ta styråran regionalt då det gäller
digitala lösningar. Den digitala utvecklingen medför stora möjligheter att spara både patienters
och vårdpersonals tid och att göra livet både lättare och tryggare för medborgarna. Digitala
vårdbesök kan t.ex. minska antalet resor för patienten och därmed också ta bort orosmoment.
Hemmonitorering kan, genom sin kontinuitet, öka patientsäkerheten och även medföra färre
resor till och från hälsocentralen eller sjukhuset.
Det är viktigt att omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt
grundade. Det är också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den mänskliga
direktkontakten tappas bort på vägen.

Sverigedemokraternas förslag
•

Region Kalmar län ska ta styråran regionalt då det gäller digitala lösningar. Det är
viktigt att omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt
grundade. Det är också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den
mänskliga direktkontakten tappas bort på vägen.

Avgiftsfri tandvård från 85 år och halv avgift från 80 år
Tänderna ska ses som en del av kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att orsaka att hela
kroppen blir sjuk. T.ex. kan tandköttsinflammationer leda till hjärt- och kärlsjukdomar, liksom
dålig tandstatus kan leda till undernäring. Det är därför ett stort misslyckande och ett stort
lidande för många äldre att de inte får den hjälp med sina tänder som de har rätt till. För äldre
patienter finns olika stöd, men det saknas enkla sätt som äldre klarar av, för att få ekonomisk
hjälp. Merparten av bidragen når inte de drabbade. Komplicerade ansökningar med
dokumentation klarar många äldre inte av att fylla i. Många sköra äldre som bor hemma blir
på så sätt utan de tandvårdsbidrag som de egentligen ska ha.
För att bidra till att avhjälpa missförhållandet att många äldre inte får den tandvård de behöver,
avsätter Sverigedemokraterna 17 mnkr från och med 2022, för att införa avgiftsfri tandvård för
personer från 85 år och uppåt och en rabatt på avgiften med 50 procent för personer från 80
till 84 år. Förutom att förbättra de äldres tandhälsa och höja livskvaliteten, kan denna reform
även leda till en avlastning i sjukvården.

Sverigedemokraternas förslag
•

Medel ska avsättas för att från och med 2022 för att införa avgiftsfri tandvård för
personer från 85 år och uppåt och en rabatt på avgiften med 50 procent för
personer från 80 till 84 år.

Översyn av förskrivning av läkemedel till äldre multisjuka
Det faktum att varannan medborgare mellan 65 och 74 år har minst två kroniska sjukdomar
medför komplexa behov. 4 av 5 som är över 85 år lider av kroniska sjukdomar. Många äldre
har dessutom ett stort antal mediciner. Med ökad ålder följer fysiologiska förändringar som
ökar risken för biverkningar med medicin. Detta ökar riskerna för att behandlingar ger mer
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skadeverkan än nytta. I samverkan med kommunerna ska därför regionen göra en översyn
och utvärdering av förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka.

Sverigedemokraternas förslag
•

En översyn och utvärdering av förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka ska
göras

Se över nattfastan för äldre patienter
För många äldre är måltiden en källa till glädje, men det är också vanligt att man ändrar sitt
ätande och att kanske maten inte smakar. Det är mycket viktigt att äldre i sjukvården får
individuell hjälp med nutrition, både inom slutenvården och genom samarbete med
kommunerna. Ett annat problem är långa mellanrum från middag till frukost. När äldre har 1011 timmars nattfasta börjar kroppen ta energi från sig själv. Förtvining av muskler samt
viktnedgång och orolig nattsömn drabbar äldre. Gott näringstillstånd behöver dessa patienter
för att kunna förebygga sjukdom och ge mediciner bästa effekt. Brist på aptit försämrar
immunförsvaret och leder till olika sjukdomar. Sverigedemokraterna vill att en översyn görs över
vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid sjukhusen och att lämpliga åtgärder
föreslås.

Sverigedemokraternas förslag
•

En översyn ska göras över vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid
sjukhusen och lämpliga åtgärder ska tas fram för att nattfastan aldrig överstiger 11
timmar för denna grupp.

Cancer väntar inte
Cancer är en sjukdom som drabbar många äldre, men inte sällan också yngre. Det är en av de
sjukdomar som skapar mest lidande, såväl fysiskt som psykiskt, både för den
sjukdomsdrabbade själv och för de anhöriga. Cancerfallen behöver snabbare vård. Det är
viktigt att kommunikationen mellan primärvård och specialister fungerar optimalt vid
tillämpandet av de standardiserade vårdförloppen. Det är, både ur medicinsk och också
mänsklig synpunkt, helt avgörande att behandlingen av en misstänkt cancer påbörjas snabbt. I
princip ska väntetid för behandling av misstänkt cancer anses som lång när den överstiger två
veckor.
Biverkningar som förekommer vid behandling av cancer är ibland oväntade för drabbade
patienter. Det som framkommer efter behandling ska följas upp för att patienter ska få bästa
hjälp.

Förbättrade möjligheter att tidigare upptäcka bröstcancer
Sverigedemokraterna vill avsätta medel för en riktad satsning för kvinnors hälsa. Det finns här
flera eftersatta områden, som behöver resursförstärkning.
Ett eftersatt område gäller problemet att fyra av tio kvinnor har bröst som kallas täta. Det är då
inte alltid som cancer upptäcks vid analys. Förhållandet mellan bindväv, körtelväv och fett gör
att tumörer lätt kan gömma sig i vävnaden och på så sätt är svåra att upptäcka vid
mammografi. Därtill har var tionde kvinna mycket tät bröstvävnad som medför att det är ännu
svårare att upptäcka cancer i tidigt skede. Hos dessa kvinnor gäller ofta att mammografi inte
räcker som metod för att upptäcka cancer. Det är därför viktigt att till exempel den MR-
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utrustning som finns och som nu investeras i används till sin fulla potential, även för att
upptäcka bröstcancer. Sverigedemokraterna avsätter från och med 2022 5 mnkr för förbättrade
möjligheter att tidigare upptäcka bröstcancer. Det är också av stor vikt att påskynda
installerandet av en mycket behövd 3-tesla-kamera även på Västerviks sjukhus.

Sverigedemokraternas förslag
•

Mammografin ska kompletteras med ytterligare typer av undersökningar, till
exempel är det viktigt att den MR-utrustning som finns och som nu investeras i
används till sin fulla potential, även för att upptäcka bröstcancer, till vilket ändamål
från och med 2022 ska avsättas 5 mnkr.

Psykiatri
Sverigedemokraterna ser med stor oro på att psykisk ohälsa breder ut sig. Patienter och
anhöriga ska känna trygghet i att de bemöts med respekt, att de hörs och att deras upplevelser
tas på allvar, oavsett psykiskt tillstånd.
Den psykiska ohälsan bland barn och unga skall prioriteras och motverkas genom tydliga
uppdragsbeskrivningar till ungdomsmottagningar och att samverkan ska ske med elevhälsan
och andra aktörer för att underlätta vägen in till stöd och hjälp. Det är viktigt att en samlad bild
skapas om ohälsa inträder.
Den massiva invandringen av ensamkommande har inneburit att stora resurser har lagts på
den gruppen inom BUP, vilket har inneburit att antalet vårdplatser inte räcker till. Många av dem
som fått uppehållstillstånd kommer sannolikt inom kort tid att visa symtom på posttraumatisk
stress. Detta kommer att medföra att vuxenpsykiatrin kommer att belastas hårdare, speciellt då
antalet utbildade läkare inom posttraumatisk stress inte finns i tillräckligt antal.
Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Äldre med
psykisk ohälsa är dessutom ofta multisjuka, vilket ställer stora krav på geriatrisk kunskap inom
primärvården samt inom psykiatrin.

Sverigedemokraternas förslag
•

Utökade resurser med 5 mnkr ska avsättas för barn- och ungdomspsykiatrin.

Vården ska alltid vara patientsäker
Helhetsperspektivet i patientsäkerhetsarbetet är avgörande. Åtgärder som genomförs får inte
utföras isolerat utan ska alltid ske samordnat. Resultat och ändringar i system och rutiner ska
kommuniceras till alla berörda vårdenheter. Incidentrapportering får inte bli ett mål i sig själv
utan ska leda till genomtänkta uppföljningar och åtgärdsprogram.
Patientmedverkan i vård och behandling är en viktig del för ett framgångsrikt resultat ur ett
säkerhetsperspektiv. Det är känt att de tydligaste förbättringarna i patientsäkerheten sker när
patienten själv är med och informerar om det som han/hon upplever. Sjukvårdens
förutsättningar att tillgodogöra sig patientens erfarenheter ska därför alltid säkerställas.
Att minska beroendet av dyr hyrpersonal är även i hög grad en patientsäkerhetsfråga, då
kontinuiteten med dyr hyrpersonal minskar, vilket medför ökad risk för misstag.

Sverigedemokraternas förslag
•

Det ska säkerställas att regionen har rutiner där alla analyser och åtgärdsprogram
som tas fram som en följd av händelse- och incidentrapportering också
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kommuniceras ut och implementeras vid alla relevanta mottagningar och
avdelningar.
•

Sjukvårdens förutsättningar att tillgodogöra sig patientens erfarenheter ska alltid
säkerställas i patientsäkerhetsarbetet.

Medborgarna ska alltid kunna förstå vårdpersonalens svenska
Svenska språket är en viktig del av vårdsamtalet. Många äldre patienter upplever problem med
att förstå vad vårdpersonal säger, vilket är helt oacceptabelt. Tolkning till fullgod svenska ska
erbjudas om en patient så önskar. Det får aldrig ske att en läkare eller annan vårdpersonal inte
förstår, eller missförstår, vad en patient säger.

Sverigedemokraternas förslag
•

Den patient, som till följd av vårdpersonals bristande svenska, har svårt att förstå,
ska, om patienten så önskar, alltid ha rätt till tolkning till fullgod svenska.

Nej till iögonfallande religiösa symboler och religiöst betingad klädsel
I mars 2017 slog EU-domstolen fast att arbetsgivare i Europa har rätt att ha klädkoder som
innebär att personal inte får bära politiska, filosofiska eller religiösa symboler. Det gör att man
idag kan förbjuda religiöst betingad klädsel, såsom slöjor, hos medarbetare då dessa är i
tjänst. Domen är oerhört positiv eftersom även den offentliga sektorn nu har rätt att slippa att
passivt stödja den oförsvarbara symbol för kvinnoförtryck som slöjan faktiskt innebär (och som
flickor och kvinnor världen över varje dag kämpar för att slippa).
För patienten är sjukvårdpersonalen just sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att personalen
inte till patienten signalerar privata preferenser angående t.ex. religion, eller kulturell bakgrund,
vilket i mötet med patienten är irrelevant. Ingen personal i regionen ska i sitt arbete därför bära
iögonfallande religiösa symboler eller religiöst betingade kläder. Både patientsäkerhet och
jämlikhet kräver neutrala och praktiska arbetskläder för hela professionen.
•

Ingen personal i regionen ska i sitt arbete bära iögonfallande religiösa symboler
eller religiöst betingade kläder.

Regionen behöver asylstopp för att klara sjukvården
Enligt socialstyrelsens rapport ”Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och
nyanlända” har den omfattande asylinvandringen i hög grad påverkat hälso- och sjukvården,
främst inom primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri och
tandvård. Generellt söker asylsökande och nyanlända sig oftare till akut sjukvård och tandvård
än vad som är fallet med den övriga befolkningen. Socialstyrelsen påpekar att påverkan på
hälso- och sjukvården är särskilt stor i glesbygdslän med många boenden.
Kalmar län hör till de län som de senaste åren tagit emot flest asylsökande och nyanlända i
relation till befolkningen i övrigt. Nu har regeringen tagit beslut om att ytterligare öka
anhöriginvandringen av icke-skyddsbehövande, vilket kommer att ytterligare öka trycket även
på sjukvården i vår region. Ovanpå detta har vi ett stort antal personer som befinner sig illegalt
i Sverige och som likväl enligt nuvarande lagstiftning har rätt till i praktiken gratis sjukvård och
tandvård.
Ersättningarna för sjukvård av nyanlända och asylsökande är otillräckliga. För nyanlända täcks
endast vissa kostnader och då det gäller sjukvård för asylsökande är kostnaderna större än
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ersättningarna, något som vi Sverigedemokrater ser som oacceptabelt. Långsiktigt ännu
allvarligare är att den från utomeuropeiska länder invandrade befolkningen i genomsnitt har
betydligt lägre förvärvsgrad än den övriga befolkningen, varför en ökad andel utlandsfödda
medför minskade skatteintäkter i förhållande till de offentliga utgifterna. Därtill kommer att
denna grupp genomsnittligt har betydligt högre kostnader per listad patient. Relativt sett
medför den omfattande asyl- och anhöriginvandringen en tyngre belastning på vården. Tiden
för ett läkarbesök förlängs dessutom ofta av dålig kontinuitet och brister i språkförståelse
mellan läkare och patient.
Omfattningen av asyl- och anhöriginvandringen står i uppenbar konflikt med hälso- och
sjukvårdslagens krav på att regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till befolkningen i
länet.
Att agera för att minska asyl- och anhöriginvandringen är en de av de viktigaste
förutsättningarna både för att frigöra finansiella resurser och för att minska belastningen på
sjukvården. Därför ska Region Kalmar län tillskriva regeringen om att regionen med nuvarande
asyl- och anhöriginvandring inte kommer att garantera att vi kan upprätthålla en god hälsooch sjukvård för medborgarna i länet. Vad som krävs är istället ett stopp för ytterligare
asylinvandring. Det är nödvändigt att regionen i handling visar att det är oacceptabelt att våra
egna medborgares rätt till en god hälso- och sjukvård riskeras genom en ansvarslös nationell
invandringspolitik.

Sverigedemokraternas förslag
•

Region Kalmar län ska tillskriva regeringen om att regionen med nuvarande asyloch anhöriginvandring inte kommer att garantera att vi kan upprätthålla en god
hälso- och sjukvård för medborgarna i länet.

Sjukhusen ska klara en allvarlig kris
Sveriges skrotade krisberedskap i kombination med en allt oroligare omvärld har ökat risken för
mycket svåra följder för befolkningen vid av en allvarlig kris eller ett krig. Covid-19-pandemin
har tydligt visat på knappheten på resurser då det gäller specialistutbildad personal inom
regionens sjukvård och att marginalerna är små.
I delbetänkandet till SOU 2020:23, ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning”, framhålls bland annat att sjukvårdens koncentration av resurser till
en plats skapar sårbarheter vid allvarliga händelser i fredstid och i krigstid. Utredningen
bedömer att sjukvårdens organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån
förutsättningen att viss traumavård behöver kunna bedrivas på merparten av alla akutsjukhus.
Sjukvården i Region Kalmar län har under de senaste åren påverkats av den allt mer
långtgående koncentrationen av specialistvård till färre sjukhus. Förändringarna, särskilt vid
sjukhusen i Västervik och Oskarshamn, har varit mycket omdiskuterade, inte minst från delar av
professionen. Sverigedemokraterna har varit kritiska till förändringarna, då det riskerar att
urholka kompetensen att bedriva akut sjukvård.
Det är mot denna bakgrund berättigat att fråga hur ökade krav på kompetens för traumavård i
en kris- eller krigssituation vid akutsjukhusen ska tillgodoses. Lika berättigat är det att fråga hur
detta ska kunna förenas med en alltmer långtgående koncentration av avancerad sjukvård till
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allt färre sjukhus. Därtill kommer att Kalmar län är ett geografiskt avlångt län, med stora
avstånd både inom regionen och till närmaste sjukhus utanför den egna regionen.
Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna ge regiondirektören ett uppdrag att utreda hur
de tre sjukhusens kapacitet för traumavård i kris- eller krigstid kan stärkas.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda hur de tre sjukhusens kapacitet för
traumavård i kris- eller krigstid kan stärkas.

Beredskapen då det gäller skyddsutrustning och läkemedel ska stärkas
Det är avgörande att lärdomar dras av de brister som både under covid-19-pandemin och
dessförinnan kommit i dagen då det gäller tillgången på såväl skyddsutrustning som
läkemedel. Regionen har både arbetsmiljöansvaret och patientsäkerhetsansvaret. Frågor som
måste belysas är möjligheten att få igång och samordna inhemsk produktion, återupprättande
av beredskapslager och hur länge lagren måste räcka innan eventuell inhemsk produktion kan
komma igång. Samordning med staten och andra aktörer är en förutsättning, därmed också
att regionens tillgång till och ansvar för lagren klargörs.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att utöver att säkra regionens tillgång till
skyddsutrustning även säkra tillgången till läkemedel, inkluderat möjligheten till
inhemsk produktion, liksom att regionens tillgång till lagren klargörs.

Medborgaren ska få p-biljett hemskickad
Många människor tycker att det är krångligt att lösa p-biljett digitalt vid sjukhusparkeringarna.
Majoriteten av patienterna i sjukvården är seniorer. Även om många idag blivit
väldigt ”digitala”, är det många seniorer, och även andra, som kan känna det stressigt och
pressande att klara av den digitala betalningen och sedan hinna till det bokade besöket på
sjukhuset.
Idag finns en färdbiljett med KLT bifogad till kallelsen. Det rimliga är att det, för den som tar
bilen, också ska finnas en p-biljett bifogad till kallelsen. Förutom att detta skulle göra det mycket
enklare att parkera vid sjukhusen, är det också en fråga om rättvisa. Vårt län är vidsträckt, med
långa avstånd. Många bor på mindre orter och på landsbygden. Man är oftast beroende av
bilen. Idag får den som tar bilen till och från sjukvården en ersättning på 12 kronor milen. Men
då dras en egenavgift från detta på 125 kronor per enkelresa och högkostnadsskyddet slår inte
till förrän egenavgifter på 2 250 kronor under 12 månader betalats. De flesta kan alltså i
praktiken inte få någon eller väldigt liten ersättning för nödvändiga bilresor till och från
sjukvården. Den som åker kollektivt får däremot hela resan ersatt. Att man då, när man tar
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bilen, ska få åtminstone sin p-biljett ersatt, är fullt rimligt. Den beräknande kostnaden för att
införa förslaget är 4 mnkr per år.
För att förebygga platsbrist vid parkeringarna bör p-biljetten begränsas i tid. Den kan t.ex. börja
gälla en halvtimme innan besöket. Sluttiden sätts sedan efter den genomsnittliga besökstiden
för den aktuella mottagningen, med rimlig marginal.

Sverigedemokraternas förslag
•

En p-biljett bifogas kallelsen vid bokat besök vid regionens sjukhus, för vilket
ändamål avsätts 4 mnkr från och med 2022. Ett system med tidsbegränsning för pbiljetten införs.
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MEDARBETARNA – sjukvårdens viktigaste resurs
Det ständiga beroendet av dyr hyrpersonal måste brytas
Majoriteten i Region Kalmar län har år efter år fullständigt misslyckats med att nå det tidigare
deklarerade målet om oberoende av hyrpersonal. Kostnaderna för hyrpersonal galopperar i
själva verket, trots löftena om motsatsen. Kostnaden för inhyrd personal riskerar i år att bli
rekordhög, över 250 mnkr. Inom primärvården står idag flera vårdcentraler helt utan fasta
läkare. Särskilt oroande är dock att kostnaderna ökar allra mest för hyrsjuksköterskor. Region
Kalmar län betalar till och med introduktionsutbildningen för hyrpersonalen, trots att många
andra regioner låter bemanningsföretagen stå för denna kostnad själva.
Det finns vid regionens tre sjukhus ett större antal vakanta tjänster som sjuksköterska och
specialistsjuksköterska. Alla vakanser utlyses inte ens, utan man använder dyra hyrbolag för att
bemanna upp med hälften så många sjuksköterskor som det finns vakanser. Resten av
tjänsterna får stå helt obesatta.
Våra fasta sjuksköterskor på många avdelningar får alltså vänja sig vid permanent, kraftig
underbemanning. De fasta sjuksköterskorna får dessutom ta hela ansvaret för utbildning,
handledning och administrativa uppgifter. Stress, förlorad reglerad vila under och mellan
arbetspass och minskad eller avbruten semester upplevs som havererad arbetsmiljö och dålig
personalpolitik.
Beroendet av dyra bemanningsbolag drar bort ungefär 125 miljoner kronor varje år från
sjukvården i vår region, i vår region. Miljonerna kan användas klokare till förbättra arbetsmiljö
och villkor för de fast anställda medarbetarna. Därtill är användning av bemanningsbolag
förknippat med ökade risker för patientsäkerheten.
För att komma ur den onda cirkel som regionen hamnat i krävs krafttag för att minska
beroendet av dyra bemanningsbolag. Det krävs en kraftfull satsning på att förbättra arbetsmiljö
och arbetsvillkor, för att få våra medarbetare att stanna i regionen och för att rekrytera fler:
Region Kalmar län ska vara en attraktiv arbetsgivare, som förstår att uppskatta sina
medarbetare, som värdesätter kunskapsutveckling, som sätter sin fasta personal i första
rummet. Det krävs också att det frigörs både tid och ekonomiska resurser för att
sjukvårdpersonal i högre grad ska kunna ägna sig åt sitt yrke, att vårda sjuka människor.

Sjukvårdens fasta medarbetare – uppskattning och lönevillkor
Den ännu pågående covid-19-pandemin har tydligt visat sjukvårdspersonalens förmåga att
snabbt lösa svåra organisatoriska problem. Lärdomen av detta måste vara att
sjukvårdspersonalen i högre grad måste styra sitt eget arbete och sättas i centrum då det
gäller tilldelningen av resurser. Samtidigt har pandemin ytterligare ökat trycket på stora delar av
sjukvårdspersonalen. Detta understryker än mer att det nu är absolut nödvändigt att
koncentrera resurserna till dem som har ansvaret för att hjälpa andra till hälsa och att rädda liv.
Det ökade intresset bland flera i samhället att utbilda sig inom sjukvårdsyrkena förstärker också
behovet att ta detta tillvara på bästa sätt: det är helt avgörande att blivande kullar med läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor verkligen finner sitt val så attraktivt och utvecklande att de
också fortsätter att arbeta inom sitt yrke.
Sverigedemokraterna avsätter 20 mnkr extra från och med 2022, 2023 och 2024 ökat till 25
resp. 30 mnkr, för personalbefrämjande åtgärder. Avgörande är att strategiska satsningar görs
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för att förbättra arbetsmiljön. Hit hör friskvårdssatsningar och förbättrade
rehabiliteringsmöjligheter. Möjligheten att kombinera vidarestudier med fortsatt arbeta ska öka.
Därutöver lägger Sverigedemokraterna från och med 2022 30 mnkr extra på strategiska
lönesatsningar. För att göra det attraktivt att arbeta inom sjukvården måste lönerna vara rimliga
och lönesatsningar måste styras av en långsiktig strategi, där utbildning och erfarenhet
premieras, liksom behovet att långsiktigt trygga bemanningen.

Sverigedemokraternas förslag
•

2022, 2023 och 2024 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som ska användas för
personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller arbetsmiljö, friskvård,
rehabilitering, utbildningsmöjligheter, styrt av en långsiktig strategi för att göra
regionen till en attraktiv arbetsgivare.

•

Från och med 2022 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, styrda av en långsiktig
strategi, där utbildning och erfarenhet premieras, liksom behovet att långsiktigt
trygga bemanningen.

Sjukvård istället för byråkrati
Förutsättningen för satsningen på sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö är att
frigöra både tid och ekonomiska resurser för att sjukvårdpersonal i högre grad ska kunna ägna
sig åt det patientnära arbetet. Svensk sjukvårdspersonal lägger idag alltför liten del av sin tid på
att träffa och vårda patienter. Detta är både negativt för personalens egen tillfredsställelse med
sin arbetssituation och negativt för patienten. Det är dessutom ineffektivt och en dålig
användning av skattebetalarnas pengar. Mycket vårdtid finns att vinna. När läkare och
sjuksköterskor tvingas lägga tid på sådant som inte hör till deras patientnära arbetsuppgifter
leder deras arbetssituation till stress och känsla av att inte räcka till. Det är därför absolut
nödvändigt att administrations- och dokumentationsbördan för sjukvårdpersonalen minskar.
Samtidigt med att sjukvårdspersonalens administrativa börda ökat, har också byråkratin i
Region Kalmar län svällt mycket kraftigt. Mellan 2008 och 2021 har antalet tillsvidareanställda
handläggare i Region Kalmar län (utom KLT och Regionala utvecklingsförvaltningen) ökat från
149 till 294, en ökning med 97 %. I regiondirektörens stab har antalet tillsvidareanställda
handläggare ökat från 35 2008 till 97 2021. Antalet chefer har (utom KLT och Regionala
utvecklingsförvaltningen) under motsvarande tid ökat från 184 till 260 (41 %). Detta kan jämföras
med antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor, som
sammantaget ökat från 3 489 till 3 897, en ökning med 12 %, under samma period. Detta
belyser ett dilemma där allt fler personer som inte själva arbetar i patientnära verksamheter
styr över allt färre i patientnära verksamheter. I en rapport som McKinsey & Company i
samarbete med Läkarförbundet släppte 2019, anser en överväldigande majoritet av läkarna i
studien att andelen resurser som läggs på lednings- och stabsfunktioner, administratörer och
handläggare, borde minska. En lika viktig slutsats av rapporten är att läkare idag lägger
alldeles för mycket tid på administration. Samtidigt framhävs behovet av att öka andelen
sjuksköterskor och medicinska sekreterare.
Dessa resultat bekräftas av den bild vi får när vi är ute på besök i verksamheterna i Region
Kalmar län. Det talas om ”dokumentationshysteri” och om ineffektivt dubbelarbete. Legitimerad
vårdpersonal lägger också för mycket tid på administrativa arbetsuppgifter som medicinska
sekreterare med fördel kan utföra.
Sverigedemokraterna vill ge regiondirektören i uppdrag att från och med 2022 i grunden
ompröva och effektivisera nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer, så
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att kostnaderna 2022, 2023 och 2024 minskar med 60, 115 resp. 135 mnkr. Det ska också
säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska sekreterare också
utförs av dessa. Detta ska vara första prioritet.

Sverigedemokraternas förslag
•

Nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer ska i grunden
omprövas och effektiviseras, så att kostnaderna 2022, 2023 och 2024 minskar med
60, 115 resp. 135 mnkr, varvid digitaliseringens möjligheter att effektivisera bättre
ska tas tillvara. Effektiviseringen av det mycket omfattande administrations- och
handläggararbetet i Region Kalmar län ska ha hög prioritet

•

Det ska säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska
sekreterare också utförs av dessa.

Läkare ska ha mer tid med patienten
Satsningen på det förebyggande hälsoarbetet och omställningen till nära vård förutsätter ett
arbetssätt där man möter medborgaren och patienten i ett tidigare skede, oftare i patientens
hem, via 1177, eller via videolänk. Det, i sin tur, förutsätter mer fokus på att i ett tidigare skede
ge patienten t.ex. råd för egenvård eller stöd med olika digitala hjälpmedel i hemmet.
Hand i hand med satsningen på nära vård går också behovet att styra över mer av
patientflödena från akuten till primärvård eller egenvård. Förutom behovet av stärkta resurser
till primärvården, är det då viktig att på en och samma gång öka både effektiviteten och
kvaliteten i arbetet med patienten. Det är av vikt att läkaren kan använda sin tid med patienten
på rätt sätt och kan använda mer av sin tid direkt med patienten. Detta går också hand i hand
med behovet att frigöra läkartid från administrativt arbete och överdriven och ineffektiv
dokumentation. Som jämförelse kan noteras, att i många länder som har med Sverige
jämförbar läkartäthet, som Tyskland, Norge och Schweiz, använder läkarna åtskilligt större del
av sin tid till att träffa patienter.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda arbetsmodeller för sjukvården, med
målet att öka den tid som läkaren tillbringar med patienter.

Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning
Regionens kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är idag en begränsande faktor för
hur många sjuksköterskestudenter som kan utbildas. Om antalet studenter ska kunna öka i
närtid måste kapaciteten för VFU utökas skyndsamt. Erfarenheten i Region Kalmar län är att
den viktigaste faktorn som avgör om man efter avslutad utbildning väljer att arbeta som
sjuksköterska i vår region är hur man upplevt den praktiska delen av utbildningen.
För att kunna öka kapaciteten för VFU är det avgörande att tillräckligt många medarbetare vid
varje verksamhet kan lägga tillräckligt med tid för att kunna utföra handledning. En god och
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nära vård, tillgänglig för medborgarna nära eller i deras hemmiljö, kräver också att
primärvården har tillräcklig kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning.
Det måste därför säkerställas att alla verksamheter i regionen till fullo kan utnyttja sin kapacitet
för VFU och också kan öka den. Detta, i sin tur, är avhängigt av att man ger optimala
förutsättningar till både verksamheterna och de enskilda handledarna.
Studier visar att det är flera faktorer som påverkar förutsättningarna för sjuksköterskor att utföra
handledning. Tillräckligt med tid avsatt, stöd från chef och övrig verksamhet hör till de
avgörande faktorerna. Det som önskas från handledarna sida är ofta utbildning, uppmuntran
eller ekonomisk ersättning. 1 I Region Kalmar län ersätts inte handledarna ekonomiskt, däremot
får respektive verksamhet viss ersättning. Det behövs därför ekonomiska styrmedel i form
bättre ersättningar både till respektive verksamhet och ersättningar till de enskilda
handledarna, huvudhandledare såväl som övriga handledare.

Sverigedemokraternas förslag
•

Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildningen för sjuksköterskeutbildningen ska
utökas. 6 mnkr ska anslås i form av handledarpeng och förstärkning av
ersättningen till verksamheten.

Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen
Under de senaste åren har antalet examinerade sjuksköterskor i Sverige per invånare minskat
och ett ökat antal sjuksköterskor arbetar inte längre i sjukvården. Det är därför avgörande att
fler sjuksköterskor utbildas. Idag ser vi ett ökat intresse för sjukvårdsyrkena, men intagningen är
för snålt tilltagen i förhållande till antalet sökande: totala antalet förstahandssökande till
sjuksköterskeprogrammet i Kalmar län ökade från höstterminen 2019 till höstterminen 2020
från 184 till 236 och var 256 st. till höstterminen 2021. Intaget är dock endast 80 platser: 45 i
Kalmar, 23 i Västervik och 12 i Oskarshamn. Skulle Linnéuniversitetet öka sitt antal platser, så får
de inte ytterligare extra statliga medel för detta.
För att förbättra den långsiktiga rekryteringen av sjuksköterskor i Region Kalmar län krävs en
utökning av antalet platser för sjuksköterskeutbildningen. Detta ske genom att Region Kalmar
län söker överenskommelse om uppdragsutbildning av sjuksköterskeutbildning, så att ett större
antal utbildningsplatser blir tillgängliga.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur uppdragsutbildning kan
inrättas, så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För
2022 ska 4 mnkr avsättas för att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2023
ökas detta till 8 mnkr.

Välkomna svenska läkarstudenter som studerar utomlands
Med anledning av inrättandet av den nya bastjänstgöringen, som ersätter AT-tjänstgöringen, vill
Sverigedemokraterna avsätta ytterligare resurser för att utvidga denna med sex ytterligare
platser. Vi anser att det finns goda möjligheter att fylla dessa platser med kompetenta

Kristina Vad-Schütt ”Sjuksköterskors förutsättningar för att handleda sjuksköterskor vid verksamhetsförlagd utbildning: En intervjustudie” (Gävle, 2019), s. 4 och passim.
1
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sökanden, i synnerhet med tanke på de många svenska läkarstudenter som studerar
utomlands.

Sverigedemokraternas förslag
•

Ta vara på potentialen med de många svenska läkarstudenter som studerar
utomlands vid av EU godkända universitet genom att från och med den 1 juli 2022
inrätta ytterligare sex BT-platser i Region Kalmar län.

Möjligheten till bostad – en förutsättning för att rekrytera nya medarbetare
Sverigedemokraterna är väl medvetna om att möjligheten till bostad är helt avgörande för
möjligheten att rekrytera ny sjukvårdspersonal. Vi vill därför, utöver vad regionen idag gör för att
hjälpa nyanställda till bostad, även undersöka möjligheten att regionen disponerar ett visst
antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal, inklusive möjligheten att använda befintliga
lokaler. Sverigedemokraterna vill att regionen i samråd med berörda kommuner undersöker
möjligheter till förturslistning till de bostäder som blir lediga. Detta gäller också nyproduktion
och attraktiv tomtmark.

Sverigedemokraternas förslag
•

Sverigedemokraterna vill ge regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att
regionen disponerar ett visst antal bostäder för nyanställd personal, inklusive
möjligheten till förturslistning till de bostäder som blir lediga, liksom möjligheten att
använda attraktiv tomtmark.

Möjlighet till forskning och innovationer för medarbetarna
I samverkan med lämpligt universitet ska unga forskare få ett heltäckande ansökningsstöd att
söka stipendier för sin forskning. Målsättningen ska vara att ansökningsverksamhetens
tidsomfattning ska minimeras genom detta stöd och hjälp ges så att forskaren kan fokusera på
sin kärnverksamhet. Alla medarbetare som uppfinner förbättringar av hjälpmedel och metoder
ska få ökad hjälp och uppskattning av regionen. Regionen ska ta tillvara och uppmuntra de
anställdas idéer och nya innovativa lösningar.
Många medarbetare upplever extra stimulans i sina arbetsuppgifter genom att få delta i
forskning. Regionen ska använda den nya läkarutbildningen till att öka möjligheten för dem
som är intresserade av forskning. SD vill verka för att alla anställda ska få möjlighet att få sina
kreativa idéer provade och bedömda.

Nej till kvotering och diskriminering
Vår region ska som arbetsgivare vara fri från alla former av kvotering och från alla typer av
diskriminering, till exempel i form av gynnande av vissa grupper genom skattesubventionerade
anställningsformer. Det är också centralt att regionen inte kapitulerar för
bemanningsproblemen genom att lätta på kraven på personalens utbildning och kompetens.
Det är oroande när mellan 75 och 91 % av de utländska läkarna fick sin medicinska kompetens
underkänd vid kunskapsprov. Snabbspår som innebär att utländska läkare efter ett par års
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vistelse i Sverige kan läsa in 11 terminer på 20 veckor plus kunskapsprov med kryssfrågor ser vi
som en metodik som leder till dålig diagnostisk säkerhet för äldre multisjuka patienter.

Sverigedemokraternas förslag
•

Ingen kvotering eller annan typ av diskriminering, till exempel i form av gynnande
av vissa grupper genom skattesubventionerade anställningsformer, får förekomma
i regionen.

Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan tala och skriva god svenska
Att vårdpersonal kan tala och skriva fullgod svenska är i hög grad en patientsäkerhetsfråga.
Konsekvenserna kan bli allvarliga om patienten, eller läkaren, missförstår eller inte uppfattar
viktig information om sjukdomstillstånd, symtom eller läkemedel. I värsta fall kan detta leda till
felbehandling eller patientskada. I synnerhet många äldre patienter upplever problem med att
förstå vad vårdpersonal säger, om dessa inte talar god svenska.
Innan AT-utbildningen fasas ut 2027 så berör bastjänstgöringen läkare som inte har svensk
legitimation. Från pilotförsök har dock konstaterats att språkbarriären är stor för läkare som
uppfyller C1-nivå i svenska. Bristande språkkunskaper gör det svårt att bedöma den medicinska
kompetensen. Risk finns att bastjänstgöringen blir en kandidatliknande auskultation och inte
förbereder arbete som underläkare. Transparens vid rekrytering visar i försöken hur nivån på
språket återkommer som en avgörande faktor. Det krävs väldigt mycket mer tid än vad som är
fallet med handledning för AT-läkare. Man har konstaterat att dagliga instruktioner krävs och att
handledare behövs vid varje patientfall.
Det är Sverigedemokraternas självklara ståndpunkt att ingen vårdpersonal ska anställas som
inte kan skriva eller tala god svenska. Vi vill därför ge regiondirektören i uppdrag att utreda
möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på
svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården.

•

Ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna bedöma medarbetares
språkkompetens.
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RÄTT ANVÄNDA RESURSER - förutsättningen för att
sjukvård ska gå att bedriva
För att möjliggöra nödvändiga satsningar på sjukvården och sjukvårdens medarbetare är det
en förutsättning att regionen förvaltar skattemedlen på bästa möjliga sätt. Resursslöseri,
onödiga utgifter och ineffektivitet ska alltid undvikas. Lika viktigt för att utnyttja sjukvårdens
resurser på bästa sätt, är att patientflödena styrs så att patienter i största möjliga utsträckning
behandlas på rätt vårdnivå.

Korta väntetiderna på akuten genom att styra patientflödena rätt
Minst en tredjedel av patientbesöken hos akuten hade inte varit medicinskt nödvändiga.
Patienten hade istället kunnat vända sig till primärvården och i många fall hade egenvård
räckt, efter kontakt med 1177.
Primärvårdsjouren har här en viktig uppgift att styra patientflödena rätt, medan till andra
möjliga medel hör ett förstärkt stöd direkt på själva akutvårdsmottagningarna. Stöd för
triagering, en första bedömning och sortering, är här avgörande. Sverigedemokraterna vill
utreda möjligheten att hitta modeller för utvidgade stödfunktioner för akutmottagningarna.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att hitta modeller för
utvidgade stödfunktioner för akutmottagningarna.

Minska resursslöseriet med uteblivna patientbesök
Ett problem för sjukvården i Region Kalmar län är de mer än 35 000 besök varje år, då
patienten uteblir utan att meddela innan. Detta innebär på en och samma gång ett
resursslöseri och att väntetiderna ökar för övriga patienter. Sverigedemokraterna vill ge
regiondirektören i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök ska kunna minskas. Utöver
detta vill vi höja avgiften vid uteblivet besök inom sjukvården från 200 kronor till 400 kronor och
avgiften för uteblivet besök för operation ska vara 1 500 kronor.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök i sjukvården
ska kunna minskas

•

Avgiften vid uteblivet besök inom sjukvården ska höjas från 200 kronor till 400
kronor och avgiften för uteblivet besök för operation ska vara 1 500 kronor.

Fokus på utbildningar relaterade till sjukvården
Fortlöpande utbildning av våra medarbetare är helt avgörande både för att bibehålla och
utveckla en hög kompetensnivå och som en viktig del av arbetet för arbetsmiljön. Det är dock
av vikt att resurserna för utbildning används på ett effektivt sätt och där de gör störst nytta.
Sverigedemokraterna anser inte att stora resurser till omfattande utbildningar i ”interkulturell
kompetens” är väl använda medel. Det är heller inte acceptabelt att återkommande
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uppdateringar och nya versioner av IT-system kräver omfattande utbildning. Upphandling av
uppdateringar måste innefatta krav på att utbildningsbehovet minimeras.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören får i uppdrag att utforma regionens utbildningsverksamhet, så att
resurserna används för att prioritera sådana utbildningar som är nödvändiga för
bibehållandet och vidareutvecklingen av en hög kompetensnivå hos sjukvårdens
medarbetare, vilket uppdrag också innefattar att minska kostnaderna för
utbildningar med 3 mnkr från och med 2022.

•

Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att upphandlingar av uppdateringar
och nya versioner av IT-system inte orsakar stora utbildningsbehov.

Se över kostnader för konsulter
Regionens kostnader för konsulter har ökat från 16-18 mnkr per år 2016-2017 till 34 mnkr 2020
(borträknat Regionala utvecklingsförvaltningen, som tillkom 2019). Inte minst gäller detta IT-konsulter, som 2020 uppgick till 17 mnkr, en fördubbling jämfört med 2016-2017. Sverigedemokraterna anser, i synnerhet mot bakgrund av de senaste årens kraftiga ökning av IT-förvaltningens
egen personal, att en översyn för att minska kostnaderna för IT-konsulter är nödvändig.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av kostnaderna för IT-konsulter i
syfte att minska kostnaderna med 4 mnkr från och med 2022.

Stopp för obegränsad skattefinansierad språktolkning
Idag kan patienter kostnadsfritt använda språktolk inom Region Kalmar län, oavsett hur länge
man bott i Sverige. Tolkning erbjuds på en lång rad språk. Bruttokostnaden för regionen för
språktolkning 2020 var 11,4 mnkr. Sverigedemokraterna anser att rätten till tolk ska finnas kvar.
Inget hindrar dock regionen från att ta ut egenavgift. Sverigedemokraterna anser att Region
Kalmar län ska ta ut en egenavgift för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning
för tolkningen inte utgår till regionen och patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre.
Undantagna är de fem nationella minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid
användas i största möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för
regionen, tjänar en egenavgift vid språktolkning också som incitament att snabbare lära sig
svenska och ger en rättvisare kostnadsinhämtning visavi andra patientgrupper.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta ett system med egenavgift vid
språktolkning vid icke-akut vård, så att regionens tolkkostnader täcks för de fall där
inte annan ersättning för tolkningen utgår till regionen och patienten vistats i Sverige
två år eller längre, undantaget de fem nationella minoritetsspråken.
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FOLKHÄLSA
Folkhälsan i vårt land, sett ur ett internationellt perspektiv, anses vara god. Likväl är fortfarande
det mesta av arbetet ogjort. Samhällsutvecklingen har medfört att en ökad andel av
befolkningen blivit alltmer stillasittande och problemen med dåliga kostvanor är alltjämt stora,
liksom att barnfetman ökat. Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt
samhälle. Folkhälsoarbetet ska vara inriktat på att avhjälpa dessa skillnader. Hälsan påverkas
av faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och utbildning.
Problematiskt är att de människor som det är mest nödvändigt att nå oftast är de som har den
längsta vägen fram till en sundare och mer hälsofrämjande livsstil. Sverigedemokraterna anser
att denna grupp måste ha särskilt fokus. Mycket står att vinna om fler människor lyckas
omsätta vunnen kunskap om ett hälsosammare liv i praktisk handling.
Det krävs ett långsiktigt, kunskapsinriktat arbete för att minska skillnader i hälsa mellan olika
grupper i vår region. Denna viljeinriktning är beroende av samverkan och samsyn mellan olika
aktörer, kommuner såväl som grannregioner, arbetsgivare och frivilligorganisationer.

Primärvården och de goda exemplens makt
Det pågår i vårt län åtskilliga projekt och verksamheter som befrämjar folkhälsan, genom
föreningar, region, kommuner och skola, till exempel ”kom-igång-plattformar”, ”hitta ut”,
hälsodagar, livsstil på recept, föreläsningar om levnadsvanor med mera. Det är viktigt att bygga
vidare på detta genom att engagera företag, fack och företagshälsan i ett aktivt
folkhälsoarbete. Goda exempel visar att det är när även dessa aktörer engageras som
chanserna att nå ut med praktiskt folkhälsoarbete är störst. Positiva inslag,
även ”tävlingsmoment” och ”belöningsinstrument”, har visat sig öka den enskildes
engagemang för den egna hälsan. Det är också viktigt att alla åldersgrupper involveras, barn
och unga, liksom människor i förvärvsarbetande ålder.
Primärvården har en viktig funktion att fylla i detta arbete, genom att i högre grad vara en
sammanhållande faktor för folkhälsoarbetet. Detta gäller både genom att förmedla kunskap
om faktorer som livsstilens och kostens betydelse för direkt till patienten, liksom att informera
patienter och medborgare om vilka aktiviteter som kan passa i det enskilda fallet och vart man
kan vända sig i det egna närområdet. Detta går hand i hand med primärvårdens ökade fokus
på arbetet med att förebygga ohälsa. Vi ser också med tillfredsställelse på att majoriteten tagit
till sig det förslag till satsning vi lade redan i 2015 års budget, genom att starta upp hälsosamtal
för länets 40-, 50- och 60-åringar, som blir en viktig del av det förebyggande hälsoarbetet. Då
arbetet blivit försenat på grund av pågående covid-19-pandemi, är det dock angeläget att
försäkra sig om att alla som skulle fått erbjudandet från starten istället får det i efterhand.

Sverigedemokraternas förslag
•

Samspelet mellan olika aktörer i folkhälsoarbetet ska fördjupas, inkluderat
primärvårdens aktiva deltagande.

•

Primärvården ska informera patienterna om vilka folkhälsoaktiviteter som kan
passa i det enskilda fallet och vart man kan vända sig i det egna närområdet.
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Tandhälsa och förebyggande insatser
Från tidig ålder ska barn få hjälp i hemmet med att sköta sina tänder. Om så inte är fallet
måste insatser göras tidigt för att informera och stödja familjen för att motverka uppkomst av
karies. Insatser som görs i förskolor och skolor i förebyggande syfte skall vidareutvecklas.

Missbruk och beroende ett hot mot våra ungdomars hälsa och livsvillkor
Stora insatser ligger framför alla aktörer inom regionen, speciellt inom hälso- och sjukvården.
Missbruksproblematiken har ökat och närmar sig de allt yngre. Föräldrar, skola och elevhälsa
samt andra närstående känner en maktlöshet över tillgängligheten på narkotiska preparat och
tobak. Alla medborgare måste i vardagen vara uppmärksamma på det ökade missbruket och
inte vika undan och tycka ” att man lägger sig i andras liv”. För att få bukt med dessa
missförhållanden runt skolor och i uteliv måste samhällskrafterna verka med bestämdhet –
ingen tolerans.

Obligatorisk hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända
Fortfarande finns i Sverige tyvärr ingen lag som gör det obligatoriskt för alla asylsökande att
genomgå hälsoundersökning. Vi har i länet exempel på då tuberkulossmitta spridits på grund
av att asylsökande inte genomgått någon hälsoundersökning. Att vi inte har kontroll på de
asylsökandes hälsostatus utgör dessutom en stor risk för regionens egen personal. Region
Kalmar län ska därför tillskriva regeringen och socialstyrelsen och meddela att fortsatt
asylhälsovård i vår region inte kommer att kunna garanteras om inte obligatorisk
hälsoundersökning för alla asylsökande och nyanlända snarast implementeras.

Sverigedemokraternas förslag
•

Region Kalmar län ska tillskriva regeringen och socialstyrelsen och meddela att
fortsatt asylhälsovård i vår region inte kommer att kunna garanteras om inte
obligatorisk hälsoundersökning för alla asylsökande och nyanlända snarast
implementeras.
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REGIONAL UTVECKLING
Ett innovations- och industrilän
Den svenska industrin sysselsätter ca en miljon personer och totalt är 11 % av arbetskraften
verksamma inom industrisektorn. Industrin är därför både en grundbult och en förutsättning
för vår nations välfärd. I Kalmar län sysselsätter industrin ett stort antal personer där Scanias
hyttfabrik i Oskarshamn är den enskilt största industriarbetsplatsen i länet.
Industrins betydelse för Sveriges och Kalmar läns identitet är också mycket påtaglig. Under
1800-talet slut och 1900-talets början, när industrialiseringen tog fart, gav fabrikerna och
verkstäderna nytt liv åt de många människor som hade lämnat sin försörjning inom
jordbrukssektorn bakom sig. Detta gav upphov till en helt ny grupp människor, arbetarna, som
utvecklade en helt egen identitet och stolthet. Industrin och arbetarna lade sedan grunden för
vårt moderna Sverige som ett välfärdsland genom sin starka inre solidaritet, plikttrogenhet och
sammanhållning. Det är värden som är minst lika aktuella idag och som därför borde vara
självklara riktmärken för vår samtid.
De senaste decennierna har dock industrin i Sverige fått det svårare att hävda sig gentemot
låglöneländer som Kina och annan global konkurrens. På många orter har fabriker,
produktionsanläggningar och verkstäder lagts ner med följden att hela samhällen har
lamslagits då människors försörjning har försvunnit. För Sveriges vidkännande är detta en
enorm utmaning att hantera.
Sverigedemokraterna vill att Sverige och Kalmar län fortsatt och i framtiden ska präglas av
tillverkningsindustrin. Vi tror på Sverige som industriland, men inser också att vi behöver ta ett
helhetsgrepp för att kunna trygga våra industrijobb. Kompetensförsörjning jämte tillgång till
billig och stabil basenergi är två viktiga frågor för industrins bevarande. För kunna stärka
industrin krävs ett helt batteri av åtgärder, Kalmar län kan inte ensamt ta ansvar för alla dessa.
Likväl krävs att vi som län gör allt i vår makt för att trygga industrijobben. Samtidigt måste
regionen frekvent lyfta mot stat och regering att industrin är en svensk ödesfråga då grunden
för vår välfärd är exporten.
Svensk industri behöver kunna utvecklas och anpassas efter teknologiska framsteg och
förändringar. Det självklara för oss Sverigedemokrater är att det inte finns ett
motsatsförhållande mellan teknisk utveckling och arbetstillfällen. Tvärtom ska det vara som så
att människa och teknik förstärker varandra och skapar en helhet som är större än dess delar.
Idag saknar Region Kalmar län ett helhetsgrepp kring industrins bevarande och utveckling,
vilket är olycksbådande. Vi som län behöver fokusera på vår industri genom att arbeta fram en
dedikerad handlingsplan för hur vi skyddar våra industrijobb samt får industrin att växa och
utvecklas. Detta är ett måste för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd, våra jobb och våra
löner. Det är en nödvändighet för att vi som län ska kunna skapa trygghet och trygga
arbetsvillkor för medborgarna. För att uppnå detta är det relevant att regionen tar fram en
industriplan för Region Kalmar län. Syftet med en sådan handlingsplan för industrin ska vara att
skapa ett helhetsgrepp för vad regionen, enskilt eller tillsammans med andra aktörer, kan göra
för att främja industrin i regionen.
Majoriteten i Region Kalmar län har valt att starta vad de kallar för ett ”industriforum” som ska
vara ett samtalsforum mellan regionens och näringslivets företrädare. Sverigedemokraterna
anser att det förvisso är en bra start, men att antalet arbetsgivarrepresentanter är alltför litet.
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Det är också stor skillnad på att samtala om vad som behöver göras och att skapa en plan för
detsamma.

Sverigedemokraterna föreslår
•

att regionen tar fram en industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt
möjliggöra för flera arbetstillfällen i Region Kalmar län.

En levande landsbygd
Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. Vi vill kunna
garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och
tillgänglighet till en rimlig kostnad. Livsvillkoren för boende på landsbygden, och för
yrkesverksamma i de areella näringarna, har dock år för år blivit allt svårare. Som exempel kan
nämnas att drivmedelspriserna har skjutit i höjden, elförsörjningen har blivit både dyrare och
mindre pålitlig och samhällsservicen har steg för steg monterats ned.

Miljövänlig energi till lägsta möjliga pris
Det som är aktuellt för många medborgare idag är de skenande elpriserna. Regelbundet
drabbas olika företag som vill göra satsningar, etableringar och utbyggnader av att
elnätkapaciteten saknas och att företagens planer grusas. Detta hämmar såklart
arbetsmarknaden och företagens konkurrenskraft. Vi hade för några decennier sedan i Sverige
ett i det närmaste perfekt elnät både sett till produktion och distribution. Vattenkraft och
kärnkraft bildade ett stabilt och förutsägbart kraftsystem som var i stort sett helt fritt från
koldioxidutsläpp. Det vi ser idag är resultatet av att tidigare regeringar har trasat sönder det
som fungerade utmärkt och istället skapat en dysfunktionell elmarknad som överhopas av
väderberoende, skattesubventionerade kraftkällor som inte kan leverera el i ett stabilt,
reglerbart flöde och vars kalkyler inte belastas av den fossildrivna reservkraft som krävs när
solen inte skiner eller vinden inte blåser.
Det är mot denna bakgrund beklagligt att regionen för några år sedan valde att fullfölja sin
satsning på egenproducerad vindkraft så att avtal tecknades om att för 41 mnkr, 11 mnkr mer
än vad som budgeterats, inköpa ett vindkraftverk i Långmarkens vindpark i Kristinehamns
kommun. Sverigedemokraterna hade tidigare varnat för denna satsning och yrkade på att
investeringen skulle strykas ur budgeten, bland annat med hänvisning till att den var helt
beroende av de kraftiga subventioner vindkraften hittilldags åtnjutit. När sedan befrielsen från
energiskatt på egenproducerad vindkraftsel från och med den 1 juli 2016 försvann, så innebar
detta, med en beräknad livslängd av tjugo år för verket, en beräknad minskad subvention
motsvarande totalt 58 miljoner kronor under denna period. Våra farhågor och varningar
besannades tyvärr.
Varje kWh el från vindkraft beräknas i en livscykelanalys generera 15g CO2, jämfört med
vattenkraftens 9g CO2/kWh och kärnkraftens 5g (källa: Vattenfall 2). Menar regionen allvar med
sin strävan att minska koldioxidutsläpp så ska regionen alltså köpa vatten- eller kärnkraft. Vi vill
därför utreda en försäljning av nämnda vindkraftverk och ge regionen i uppdrag att köpa sin
elförbrukning från vatten- och kärnkraft.
Sverige behöver satsa på planerbar och fossilfri elproduktion. Kärnkraften är här central och
politiken måste aktivt verka för att skapa förutsättningar för ny modern och miljövänlig kärnkraft
2

https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/ (2020)
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i vårt län. Sverigedemokraterna föreslår att regionen ska verka för en utökad produktion av
kärnkraftsel i Oskarshamn samt att verka för möjligheten att där upprätta en forskningsreaktor
för nästa generations kärnkraft.

Sverigedemokraternas förslag:
•

Regionen ska för skattebetalarnas räkning upphandla så billig elenergi som möjligt
från vattenkraft och kärnkraft istället för att med mycket dåligt resultat leka
elproducenter.

•

En försäljning av det regionägda vindkraftverket ska utredas.

•

Region Kalmar län ska tillskriva regeringen i syfte att uppmärksamma länets behov
av en planerbar elproduktion, en tillräcklig överföringskapacitet samt stabila och
låga elpriser.

•

Region Kalmar län ska verka för att skapa förutsättningar för utökad produktion av
kärnkraftsel i Oskarshamn samt möjligheten att där upprätta en forskningsreaktor
för nästa generations kärnkraft.

Bensinpriser
Vårt län är relativt stort och avlångt, där en stor del av befolkningen bor utanför de större
städerna. Många har stora behov av att kunna transportera sig och förutsättningar skiljer sig
stort över landet och utifrån livsvillkor. För många är bilen dock det enda alternativet som står till
buds för att livspusslet ska gå ihop. Den är nödvändig för exempelvis en barnfamilj som
behöver kombinera hämtning och lämning av barn med att ta sig till jobbet eller för dem som
bor på landsbygden där kollektivtrafiken har få eller inga avgångar.
Det är rimligt att bensin och diesel beskattas, men i dag överstiger miljöskatterna vida
kostnaden för utsläppen. Bilen har blivit en kassako för staten. Sverigedemokraterna vill göra
det lättare och billigare att ta sig fram med bilen.
Sverigedemokraterna anser att samtliga transportslag, inklusive bil och flyg, är viktiga för att
samhället ska fungera. Att ensidigt beskatta vissa trafikslag extremt hårt slår mot dem som
saknar alternativ till bilen. Särskilt alla som bor på landsbygden. Samtidigt bedriver Trafikverket
ett intensivt arbete med att kraftigt sänka hastigheterna på många vägar, vilket ytterligare
försvårar möjligheterna till arbetspendling då restiderna blir för långa.

Sverigedemokraternas förslag:
•

Region Kalmar län ska tillskriva regeringen i syfte att stoppa ytterligare
bensinskattehöjningar.

•

Region Kalmar län verkar för att stoppa Trafikverkets sänkningar av hastigheterna
på länets vägar

Närproducerade livsmedel
Region Kalmar län kan medverka till att förbättra livsvillkoren på landsbygden, stärka det lokala
näringslivet och samtidigt uppfylla de egna målen om en högre grad av inköp av lokala råvaror
till sina verksamheter. Detta går att åstadkomma genom att utforma kraven i upphandlingar så
att närproducerade livsmedel gynnas. Att det går att göra, samtidigt som LOU (Lagen om
offentlig upphandling) upprätthålls, har visats i till exempel Härjedalens och Sollefteå
kommuner. Kommunerna tecknar där avtal med lokala lantbrukare om t.ex. uppfödning av
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kalvar. När kalven är slaktfärdig levereras den till ett lokalt slakteri som sedan levererar
färdigstyckade detaljer till kommunernas olika kök.
Andelen lokalproducerad mat skall öka under planperioden. Det är viktigt att säkerställa att det
inte köps in livsmedel av Region Kalmar län, som inte är uppfödda och slaktade eller odlade på
sätt som inte motsvarar de höga djurskydds- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige.

Sverigedemokraternas förslag:
•

Region Kalmar län i sina inköp ska öka andelen lokalproducerade (i länet)
livsmedel.

•

Region Kalmar län i sina inköp säkerställer att det inte köps in livsmedel som inte är
uppfödda och slaktade eller odlade på sätt som inte motsvarar de höga
djurskydds- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige.

Infrastruktur och kollektivtrafik
En viktig del i en levande landsbygd är en god och miljövänlig kollektivtrafik som så många som
möjligt kan nyttja. Oavsett var de bor, vilken ålder de har eller om de lever med
funktionsnedsättning bör kollektivtrafiken fungera tillfredsställande för länets invånare.
Tillgängligheten, tryggheten, punktligheten och komforten för passagerare är viktiga för att fler
ska känna att kollektivtrafiken är ett alternativ till bilen.
Miljökraven får dock inte leda till att kostnaden för kollektivtrafik blir betydligt högre än andra
alternativ. De teknikkrav som kravställs vid upphandlingar måste vara rimliga att uppnå även
för lokala, mindre anbudsgivare.
Även godstrafiken är av stor betydelse för länet. En väl fungerande och underhållen
transportinfrastruktur är en förutsättning för näringslivets fortsatta konkurrenskraft och därmed
den regionala arbetsmarknadens utveckling.
Det är av stor vikt att kollektivtrafik som tåg och bussar kommer och avgår i tid, då det ofta är
en förutsättning till nya resebeteenden och arbetskraftspendling.
Sverigedemokraterna anser att staten, under ledning av den socialdemokratiska regeringen,
undandrar sig sitt fulla ansvar för underhållet och investeringsbehovet för de regionala
tågbanorna. I ljuset av detta ställer vi oss, för regionens bästa, bakom projektet för
Stångådalsbanan och Tjustbanan (”En snabbstart för sydöstra Sverige”). Syftet med projektet är
att genom upprustning, delelektrifiering samt mötesplats i Rockneby och triangelspår i Berga
väsentligt förbättra tågtrafikens punktlighet och tillförlitlighet samt märkbart förkorta restiderna.
Projektet bidrar förutom kraftigt förbättrad och mer miljövänlig persontrafik också till en
effektivare godstrafik.

Det offentligas ansvar att värna och utveckla det svenska
kulturarvet
Sverigedemokraternas uppfattning är att det offentligas främsta ansvar på kulturområdet är att
värna vårt gemensamma svenska kulturarv, både nationellt och regionalt. Kulturarvet är den
del av vår nationella kultur som överlevt det tillfälliga och modemässiga, som visat sig ha ett
bestående värde över generationerna. Kulturarvet skiljer sig från samtidskulturen genom det
faktum att de som en gång har skapat och burit de olika kulturyttringarna i de flesta fall är
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döda. Äldre kulturyttringar kan därför, till skillnad från samtidskultur, inte skyddas, spridas och
levandegöras genom sina skapare. Kulturarvet lär oss mycket om oss själva, både som
individer och som samhälle. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är ett starkt och levande
kulturarv en stor tillgång, bland annat för besöksnäringen.
Den allra viktigaste anledningen till att satsa på ett starkt och levande kulturarv är dock den
betydelse detta har för den gemensamma identiteten, samhörigheten och en stark inre
solidaritet i vårt samhälle. Sverigedemokraterna vill upprätta en ny kulturplan för Region Kalmar
län, där fokus ligger på det svenska kulturarvet. Ansvaret för bevarandet av både det materiella
och det immateriella kulturarvet, kunskapen om vår historia och den klassiska kulturen, bärs av
institutioner som Kalmar läns museum och Länsmusiken. En annan mycket viktig aktör är
hembygdsrörelsen som nästan uteslutande arbetar ideellt med att stärka kunskapen om
regionala och lokala traditioner, seder och bruk, hantverk, historia. Hembygdsrörelsen är ofta
är en viktig faktor för utvecklingen av hembygden och sammanhållningen mellan människor.
Sverigedemokraterna vill värna och utveckla det offentliga stödet till kulturarvsbevarande
verksamheter. Ur demokratisk synvinkel är det samtidigt viktigt att bredda den publik man
vänder sig till och prioritera verksamheter och uppträdanden i vår egen region. För att stärka
möjligheten till långsiktigt livskraftiga kulturinstitutioner av hög kvalitet, anser vi också att det är
viktigt att hålla dörren öppen för privata aktörer att spela en större roll. Hand i hand med detta
går att kulturen ska vara tillgänglig för alla och att kulturpolitiken ska stimulera medborgare,
enskilda människor, föreningar och företag att engagera sig i kulturella verksamheter och
satsningar.
Det är för Sverigedemokraterna en självklarhet att offentligstödd kultur till sitt innehåll inte ska
vara en tummelplats för aktiviteter som i själva verket är uttryck för diverse politiska ideologier.
Kulturella institutioner som i sin policy och verksamhet arbetar för mångkultur eller
genuspedagogik, liksom institutioner med alltför få besökare i förhållande till sin omsättning,
ska inte erhålla skattefinansierat stöd. Inte heller organisationer som inte respekterar
oliktänkande eller inte likabehandlar folkvalda partier ska erhålla skattefinansierat stöd. I
konsekvens med detta, och med hänsyn till det svåra ekonomiska läget för sjukvården i
regionen, drar Sverigedemokraterna från och med 2022 in det regionala stödet till Byteatern
samt minskar stödet till Filmregion sydost, Kalmar konstmuseum och Virserums konsthall.
Vår grundinställning är att kulturstödet till kulturarvsbevarande verksamheter ska öka. Vi satsar
4 mnkr extra på stöd till hembygdsrörelsen regionalt och på föreningar som på andra sätt
arbetar med det svenska kulturarvet.
Ett framgångsrikt sätt att tillgängliggöra och förmedla kulturarvet är genom historiskt
återskapande eller levande historia och experimentell arkeologi. Både levande historia och
experimentell arkeologi kan användas som ett pedagogiskt verktyg, inom besöks- och
turistnäringen, men också som ett verktyg för rekreation. För näringslivet kan effekterna vara
mycket positiva då alltfler personer är intresserade av att ta del av denna typ av upplevelser.
Sverigedemokraterna vill att regionen tar fram en handlingsplan för hur levande historia och
experimentell arkeologi kan bli en stark och utvecklade kraft för vår region.
Sverigedemokraterna ser positivt på kulturverksamheter som en del av sjuk- och friskvården.
Oavsett om kulturella aktiviteter sker direkt i sjukvården eller som ”Kultur på recept”, ska fokus
ligga på patientens/medborgarens aktiva deltagande i den kulturella aktiviteten. Det ska dock
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alltid säkerställas att kultur som en del av sjukvården präglas av professionalitet och står på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Sverigedemokraternas förslag:
•

Det regionala kulturstödet ska primärt reserveras för det svenska kulturarvet, där en
rimlig grad av egenfinansiering, där det är tillämpligt, ska vara ett krav

•

En ny kulturplan ska tas fram för Region Kalmar län, där fokus ligger på det svenska
kulturarvet och återskapande historia/levande historia.

•

Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar
med det svenska kulturarvet ska utökas. Från och med 2022 anslår
Sverigedemokraterna 4 mnkr för detta ändamål.

•

En handlingsplan ska tas fram för hur levande historia och experimentell arkeologi
kan bli en stark och utvecklade kraft i vår region.

Folkhögskolornas fortsatta roll
Folkhögskolorna är en mycket viktig bildnings- och utbildningsresurs i vår region som vi
Sverigedemokrater vill vidareutveckla. Det är viktigt att säkerställa att folkhögskolornas
utbildningar är kopplade till den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden, både inom och
utom sjukvårdens område. Det är också viktigt att de utbildningar som finns för
funktionsnedsatta fortsätter att vara en del av folkhögskolornas verksamhet.
Sverigedemokraterna ser det som centralt att regionen gör en översyn av folkhögskolornas
verksamhet. Syftet med en sådan översyn är att säkerställa en optimering av skolornas roll i
den regionala utvecklingen och arbetsmarknaden. Det är viktigt att maximera den andel av
utbildningarna som är konkret inriktade som meningsfulla yrkesutbildningar eller som
förberedelseutbildningar för högre studier som stärker den enskildes möjligheter på
arbetsmarknaden. Genom en sådan översyn stärks folkhögskolornas ställning i den regionala
utvecklingen. Vi vill även folkhögskolornas roll i den regionala utvecklingen stärks med särskild
vikt på livsmedels- och landsbygdsnäringar.
Det måste säkerställas att de omfattande satsningarna på integration av nyanlända inte får en
så dominerande roll att de tar resurser från folkhögskolornas övriga verksamhet. En alltför stor
andel nyanlända vid folkhögskolorna försvårar också integrationen.

Sverigedemokraternas förslag
•

En översyn av folkhögskolornas verksamhet ska göras för att stärka
folkhögskolornas roll i den regionala utvecklingen.

•

Folkhögskolornas eventuella integrationsarbete ska verka för att nyanlända ska
komma in i det svenska samhället, det svenska språket, den svenska kulturen och
vårt västerländska demokratiska samhällsskick.

Organisationsstöd
Regionen ger skattefinansierat stöd till ett stort antal organisationer med olika inriktningar. Vi
ställer oss bakom att regionen stödjer föreningslivet och organisationer som bidrar positivt till
vårt samhälle. Med respekt för skattebetalarna anser Sverigedemokraterna dock att det inte är
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en absolut rättighet för organisationer att få ta del av skattefinansierat stöd. Det är av största
vikt att vi slår vakt om skattemedlen och garanterar att dessa går till ändamål som är till nytta
för medborgarna. Därför vill Sverigedemokraterna införa ett krav som syftar till att
organisationer som inte respekterar oliktänkande eller samtliga folkvalda partier i
regionfullmäktige, bör nekas skattefinansierat stöd från regionen.
Sverigedemokraterna anser att organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska
ideologier och extrema organisationer, inte ska få ta del av skattefinansierat stöd. En sådan
organisation är Ibn Rushd, som har visat sig ha kopplingar till Muslimska brödraskapet samt
bjudit in föreläsare och predikanter som gjort kvinnofientliga, antisemitiska och homofobiska
uttalanden. Därför vill vi att regionen inte ska bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd.

Sverigedemokraternas förslag
•

Regionens riktlinjer för organisationsstöd ska ses över i syfte att skattemedel inte
ska ges till extrema och antidemokratiska organisationer

•

Ekonomiskt stöd från regionen till Ibn Rushd ska upphöra omgående.
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FASTIGHETER, IT, ENERGI OCH MILJÖ
Fastigheter
Vi anser att regionens fastigheter ska användas för kärnverksamheten. Vi vill säkerställa att det
ska finnas platser för utbildnings- och rekryteringssatsningar. Även möjligheten att befintliga
lokaler används till bostäder för rekryterad personal ska undersökas. I övrigt ska tomma lokaler
och fastigheter avyttras. Vid investeringar i nya lokaler ska miljöhänsyn tas och energieffektivitet
beaktas, samt att lokalerna ska projekteras på ett sådant sätt att det finns en flexibilitet i dess
användning.
SD är positiva till regionens planerade och pågående byggnationer men vi ser med oro på
nuvarande snabbt stigande byggkostnader. Sverigedemokraterna vill också uppmärksamma
att kostnader för ändringar och tillägg måste minimeras. Vi vill att det ska göras utförliga
granskningar av byggmodeller och konstruktörers förslag innan byggstart. Eftersom en
byggnad ska fungera under lång tid vill Sverigedemokraterna att en parlamentarisk styrgrupp
bildas och att produktions- och kostnadskontroller ska ske fortlöpande varje månad. Det
motiveras av att sjukvården har ett komplext behov av utrustning som medför särskilt
omsorgsfull byggplanering för framtida behov.

IT-samhället
Olika IT-lösningar spelar en alltmer central roll i regionens verksamheter. Centralt är då att stor
vikt fästs vid användarvänlighet, säkerhet, integritet, långsiktighet och kompatibilitet. Detta kan
exempelvis ske genom ökat användande av så kallade öppna standarder, såväl som
programvara med öppen källkod.
En exakt definition av begreppet ”öppna standarder” saknas, men huvudsakligen åsyftas en
standard som är öppen och fritt tillgänglig samt kan implementeras fritt utan restriktioner. En
övergång till öppna standarder, likväl som till programvara med öppen källkod, kan således
möjliggöra kostnadsbesparingar samtidigt som regionen blir mindre beroende av specifika
leverantörer. Vid valet av standard bör regionen väga in möjligheten att för regionens
medborgare tillhandahålla allmänna handlingar i filformat som kan läsas utan att vara
beroende av licenser som medför kostnader.
Takten behöver ökas på bredbandssatsningar för våra invånare som lever på landsbygden. En
levande landsbygd är en stor tillgång för alla.

Miljö och säkerhet
Regionens arbete skall präglas av stort miljömedvetande. Vi behöver fortsätta arbeta för en
övergång från fossila till förnybara bränslen och minska våra totala utsläpp från trafik och
energianvändning från industrin samt från bostäder och lokaler. Åtgärder i denna riktning
måste dock vara vetenskapligt grundade och analyserade ur ett helhets- och
livscykelperspektiv för att säkerställa att de får önskad effekt. För så
kallad ”klimatkompensation”, som regionmajoriteten ägnar sig åt, är det inte uppenbart att
nyttan står i proportion till kostnaden. Vi föreslår därför att s.k. ”klimatkompensation” tas bort, i
syfte att nå maximal nytta och vara varsam med skattemedlen.
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, varför det är oerhört viktigt att säkra dess kvalitet och
tillgång. Tillgången till råvatten för dricksvattenproduktion måste ha ett starkt skydd i all
samhällsplanering och samverkan måste ske med andra aktörer för att skydda vattentäkter,
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sjöar och åar. Regionen skall aktivt rensa ut miljöstörande kemikalier och arbeta för att minska
mängden farligt avfall och svårrenade miljöfarliga utsläpp.
Hälso- och sjukvården måste involveras mer och samverka med viktiga funktioner i länet
såsom Länsstyrelsen, kommunerna och Trafikverket. I samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska krisberedskapen ses över, liksom hur verksamheterna har
förmåga att fullgöra sina uppgifter i händelse av störningar, attentat eller krig.

Sverigedemokraternas förslag:
•

Regionen upphör att finansiera så kallad ”klimatkompensation”.
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Förslag till ramar 2022
2022

Resultatbudget
i Mkr
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionrevisionen
Centralt adm verksamhet
Regiondirektörens stab
Förtroendevalda
Beställd vård
Övrig centraladministrerad verksamhet
Summa

Majoriteten

SD

Skillnad

-3 030,9
-133,6
-459,8
-119,5
-332,6
-457,3
-4,5

-3 030,9
-133,6
-459,8
-119,5
-332,6
-457,3
-4,5

-173,5
-42,0
-807,5
-152,2
-5 713,4

-173,5
-42,0
-807,5
-152,2
-5 713,4

0,0

Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen
varav bildning
varav kultur
Summa

-180,7
-48,4
-77,7
-5 894,1

-168,4
-43,5
-70,3
-5 881,8

12,3
4,9
7,4
12,3

Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen
Summa

-671,3
-6 565,4

-671,3
-6 553,1

12,3

-642,0
-1 094,7
-356,5
-30,0
-142,0
-2,0

-8 832,6

-642,0
-1 094,7
-356,5
-30,0
-142,0
-2,0
102,1
-124,0
-8 842,2

-102,1
124,0
-9,6

474,0
-233,0
-36,0
-360,0

474,0
-233,0
-36,0
-360,0

-8 987,6

-8 997,2

6 446,0
1 876,0
866,0

6 446,0
1 876,0
866,0

1,5
84,1

1,5
84,1

Köpt vård
Läkemedel
Indexuppräkningar, effektiviseringar mm
Omställningsresurs
Finansiell beredskap
Finansiell resurs
Sverigedemokraternas besparingar
Sverigedemokraternas satsningar
Summa
Riktade statsbidrag
Pensionsutbetalningar
Patientförsäkring
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Statsbidrag läkemedel
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Avkastning pensionsmedel
Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden

Summa skatteintäkter och finansnetto
Summa resultat
Finansiellt mål

-9,6

-91,0

-91,0

9 182,6

9 182,6

0,0

195,0
2,1%

185,4
2,0%

-9,6
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Förslag till ramar 2023
2023

Resultatbudget
i Mkr
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionrevisionen
Centralt adm verksamhet
Regiondirektörens stab
Förtroendevalda
Beställd vård
Övrig centraladministrerad verksamhet
Summa

Majoriteten

SD

Skillnad

-3 044,0
-133,6
-457,8
-119,5
-335,1
-467,6
-4,5

-3 044,0
-133,6
-457,8
-119,5
-335,1
-467,6
-4,5

-173,5
-42,0
-807,5
-159,2
-5 744,3

-173,5
-42,0
-807,5
-159,2
-5 744,3

0,0

Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen
varav bildning
varav kultur
Summa

-171,7
-48,4
-77,7
-5 916,0

-159,4
-43,5
-70,3
-5 903,7

12,3
4,9
7,4
12,3

Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen
Summa

-650,4
-6 566,4

-650,4
-6 554,1

12,3

-642,0
-1 094,7
-549,4
0,0
0,0
-2,0

-642,0
-1 094,7
-549,4

Köpt vård
Läkemedel
Indexuppräkningar, effektiviseringar mm
Omställningsresurs
Finansiell beredskap
Finansiell resurs
Sverigedemokraternas besparingar
Sverigedemokraternas satsningar
Summa
Riktade statsbidrag
Pensionsutbetalningar
Patientförsäkring
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Statsbidrag läkemedel
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Avkastning pensionsmedel
Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden

Summa skatteintäkter och finansnetto
Summa resultat
Finansiellt mål

-8 854,5

-2,0
142,7
-150,0
-8 849,5

273,0
-231,0
-36,0
-370,0

273,0
-231,0
-36,0
-370,0

-9 218,5

-9 213,5

6 690,0
1 839,0
866,0

6 690,0
1 839,0
866,0

1,5
87,4

1,5
87,4

-142,7
150,0
5,0

5,0

-105,0

-105,0

9 378,9

9 378,9

0,0

160,4
1,7%

165,4
1,8%

5,0
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Förslag till ramar 2024
2024

Resultatbudget
i Mkr
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
Folktandvården
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionrevisionen
Centralt adm verksamhet
Regiondirektörens stab
Förtroendevalda
Beställd vård
Övrig centraladministrerad verksamhet
Summa

Majoriteten

SD

Skillnad

-3 058,4
-133,6
-457,8
-119,5
-335,1
-467,6
-4,5

-3 058,4
-133,6
-457,8
-119,5
-335,1
-467,6
-4,5

-173,5
-42,0
-807,5
-166,2
-5 765,7

-173,5
-42,0
-807,5
-166,2
-5 765,7

0,0

Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsförvaltningen
varav bildning
varav kultur
Summa

-171,7
-48,4
-77,7
-5 937,4

-159,4
-43,5
-70,3
-5 925,1

12,3
4,9
7,4
12,3

Kollektivtrafiknämnden
Trafikförvaltningen
Summa

-650,4
-6 587,8

-650,4
-6 575,5

12,3

-642,0
-1 094,7
-758,8
0,0
0,0
-2,0

-642,0
-1 094,7
-758,8

Köpt vård
Läkemedel
Indexuppräkningar, effektiviseringar mm
Omställningsresurs
Finansiell beredskap
Finansiell resurs
Sverigedemokraternas besparingar
Sverigedemokraternas satsningar
Summa
Riktade statsbidrag
Pensionsutbetalningar
Patientförsäkring
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och finansnetto
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Statsbidrag läkemedel
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Avkastning pensionsmedel
Finansiella kostnader
Värdesäkring pensionsskulden

Summa skatteintäkter och finansnetto
Summa resultat
Finansiellt mål

-9 085,3

-2,0
162,6
-155,0
-9 065,4

225,0
-231,0
-36,0
-380,0

225,0
-231,0
-36,0
-380,0

-9 507,3

-9 487,4

6 876,0
1 885,0
866,0

6 876,0
1 885,0
866,0

1,5
90,9

1,5
90,9

-162,6
155,0
19,9

19,9

-125,0

-125,0

9 594,4

9 594,4

0,0

87,1
0,9%

107,0
1,1%

19,9
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Bilaga 1. Yrkanden till majoritetens budget och plan
Om Sverigedemokraternas budgetförslag inte vinner gehör, har vi följande yrkanden på
majoritetens budgetförslag, till rubricerade avsnitt:

Yrkanden till avsnitt 3
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 3 Inledning, läggs till:
Att agera för att minska asyl- och anhöriginvandringen är en de av de viktigaste
förutsättningarna både för att frigöra finansiella resurser och för att minska belastningen på
sjukvården. Därför ska Region Kalmar län tillskriva regeringen om att regionen med
nuvarande asyl- och anhöriginvandring inte kommer att garantera att vi kan upprätthålla
en god hälso- och sjukvård för medborgarna i länet. Vad som krävs är istället ett stopp för
ytterligare asylinvandring. Det är nödvändigt att regionen i handling visar att det är
oacceptabelt att våra egna medborgares rätt till en god hälso- och sjukvård riskeras
genom en ansvarslös nationell invandringspolitik.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 3 Region Kalmar läns policy:
Referenser till ”mångfald” stryks.

Yrkanden till avsnitt 5
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 5.1 Hälsa och välbefinnande:
Regionen inleder ett påverkansarbete gentemot regeringen för att få till fler poliser i Kalmar
län.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 5.2 Bra bemötande och delaktighet
Referenser till ”mångfald” stryks.
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Yrkanden till avsnitt 6
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.2 Folkhögskolor
Sverigedemokraternas avsnitt om folkhögskolorna, med rubriken ”Folkhögskolornas
fortsatta roll”, arbetas in i detta avsnitt.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.2 Folkhögskolor
Folkhögskolornas eventuella integrationsarbete ska verka för att nyanlända ska komma in i
det svenska samhället, det svenska språket, den svenska kulturen och vårt västerländska
demokratiska samhällsskick.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse
Avsnittet ”Arbetet med att stärka kvinnors företagande och företagande för invånare med
utländsk bakgrund ska prioriteras.” ändras till ”Arbetet med att stärka allas möjlighet till
företagande ska prioriteras”.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse
Sverigedemokraternas avsnitt med rubriken ”Ett innovations- och industrilän”, arbetas in i
detta avsnitt.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.3 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse
Regionen ska ta fram en industriplan i syfte att trygga industrin och på sikt möjliggöra för
flera arbetstillfällen i Region Kalmar län.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.8 Miljö och hållbar utveckling
Sverigedemokraternas avsnitt om miljövänlig energi med rubriken ”Miljövänlig energi till
lägsta möjliga pris”, arbetas in i detta avsnitt.
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Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.8 Miljö och hållbar utveckling
Regionen ska för skattebetalarnas räkning upphandla så billig elenergi som möjligt från
vattenkraft och kärnkraft istället för att med mycket dåligt resultat leka elproducenter.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.8 Miljö och hållbar utveckling
Regiondirektören får i uppdrag att utreda en försäljning av regionägda vindkraftverk.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.8 Miljö och hållbar utveckling
Regionen ska upphöra att finansiera ”klimatkompensation”.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.9 Kultur i hela länet
Stödet till hembygdsrörelsen regionalt och till föreningar som på andra sätt arbetar med det
svenska kulturarvet ska utökas. Från och med 2022 anslås 4 mnkr för detta ändamål.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.9 Kultur i hela länet
En handlingsplan tas fram för hur levande historia och experimentell arkeologi kan bli en
stark och utvecklade kraft i vår region.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.9 Kultur i hela länet
Det regionala kulturstödet ska primärt reserveras för det svenska kulturarvet, där en rimlig
grad av egenfinansiering, där det är tillämpligt, ska vara ett krav.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.9 Kultur i hela länet
En ny kulturplan tas fram för Region Kalmar län, där fokus ligger på det svenska kulturarvet.
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Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 6.9 Kultur i hela länet
Sverigedemokraternas avsnitt om kultur med rubriken ”Det offentligas ansvar att värna och
utveckla det svenska kulturarvet”, arbetas in i detta avsnitt.

Yrkanden till avsnitt 7
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
Primärvårdsdirektören får i uppdrag att utreda hur hälsocentralernas personella resurser
kan samordnas och utnyttjas bättre, även med iakttagande av lärdomarna från covid-19pandemin.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
I samverkan med kommunerna ska regionen göra en översyn och utvärdering av
förskrivningen av läkemedel för äldre multisjuka.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
Primärvården ska informera patienten om vilka folkhälsoaktiviteter som kan passa i det
enskilda fallet och vart man kan vända sig i det egna närområdet.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
Regionen ska ha som mål att 90 procent av medborgarna och samtliga medborgare med
förutsägbart återkommande behandlingsbehov ska ha en fast läkarkontakt.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
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30 mnkr anslås för att få till stånd fasta läkare vid alla länets hälsocentraler och för att
accelerera arbetet med ett införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets
hälsocentraler.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.1 Personcentrerade och nära arbetssätt
Tydliga riktlinjer ska snarast upprättas för när den samlade bedömningen av vårdbehovet
alltid ska leda till att patienten erbjuds ett patientkontrakt.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.2 Hälsa för barn och unga
Resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin utökas med 5 mnkr.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.4 En tillgänglig vård
Region Kalmar län ska ta styråran regionalt då det gäller digitala lösningar. Det är viktigt att
omställningar till digitala metoder och vårdbesök alltid är vetenskapligt grundade. Det är
också viktigt att digitala lösningar inte får medföra att den mänskliga direktkontakten
tappas bort på vägen.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.4 En tillgänglig vård
Regiondirektören ges i uppdrag att utreda modeller för utvidgade stödfunktioner för
akutmottagningarna.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.4 En tillgänglig vård
Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur antalet uteblivna besök i sjukvården ska
kunna minskas.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.4 En tillgänglig vård
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Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta arbetsmodeller för sjukvården, med målet att
öka den tid som läkaren tillbringar med patienter.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
Ingen kvotering eller annan typ av diskriminering, till exempel i form av gynnande medelst
skattesubventionerade anställningar på grund av ursprung, får förekomma i regionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
Svenska språket är en viktig del av vårdsamtalet. Många äldre patienter upplever problem
med att förstå vad vårdpersonal säger. Tolkning till fullgod svenska ska alltid erbjudas om
en patient så önskar.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska. Därför ska
regiondirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på svenskkunskaper
vid anställning inom sjukvården och ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna
bedöma medarbetares språkkompetens.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
Region Kalmar län ska tillskriva regeringen och socialstyrelsen och meddela att fortsatt
asylhälsovård i vår region inte kommer att kunna garanteras om inte obligatorisk
hälsoundersökning för alla asylsökande och nyanlända snarast implementeras.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
För patienten är sjukvårdpersonalen just sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att
personalen inte till patienten signalerar privata preferenser angående t.ex. religion, eller
kulturell bakgrund, vilket i mötet med patienten är irrelevant. Ingen personal i regionen ska i
sitt arbete därför bära iögonfallande religiösa symboler eller religiöst betingade kläder.
Både patientsäkerhet och jämlikhet kräver neutrala och praktiska arbetskläder för hela
professionen.
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Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
En egenavgift införs för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning för
tolkningen inte utgår till regionen och patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre.
Undantagna är de fem nationella minoritetsspråken. Telefon- och videotolkning ska alltid
användas i största möjliga utsträckning. Förutom behovet av bättre kostnadstäckning för
regionen, tjänar en egenavgift vid språktolkning också som incitament att snabbare lära sig
svenska och ger en rättvisare kostnadsinhämtning visavi andra patientgrupper.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.5 Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård
En p-biljett bifogas kallelsen vid bokat besök vid regionens sjukhus, för vilket ändamål
avsätts 4 mnkr från och med 2022. Ett system med tidsbegränsning för p-biljetten införs.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.6 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård
Mammografin ska kompletteras med ytterligare typer av undersökningar, till exempel är
det viktigt att den MR-utrustning som finns och som nu investeras i används till sin fulla
potential, även för att upptäcka bröstcancer.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.7 Säker hälso- och sjukvård
Det ska säkerställas att regionen har rutiner där alla analyser och åtgärdsprogram som tas
fram som en följd av händelse- och incidentrapportering också kommuniceras ut och
implementeras vid alla relevanta mottagningar och avdelningar.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.7 Säker hälso- och sjukvård
Analys ska göras av vilken inverkan nattfastan får för äldre patienter vid sjukhusen och
lämpliga åtgärder ska tas fram, så att nattfastan aldrig överstiger 11 timmar för denna
grupp.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 7.9 Beredskap och säkerhet
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Sjukvårdens organisation för höjd beredskap och krig bör utformas utifrån förutsättningen
att viss traumavård behöver kunna bedrivas på merparten av alla akutsjukhus. Mot
bakgrund av detta ges regiondirektören ett uppdrag att utreda hur de tre sjukhusens
kapacitet för traumavård i kris- eller krigstid kan stärkas.

Yrkanden till avsnitt 8
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning
Referenser till ”mångfald” stryks.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning
Regiondirektören får i uppdrag att utforma regionens utbildningsverksamhet, så att
resurserna används för att prioritera sådana utbildningar som är nödvändiga för
bibehållandet och vidareutvecklingen av en hög kompetensnivå hos sjukvårdens
medarbetare, vilket uppdrag också innefattar att minska kostnaderna för utbildningar med
3 mnkr från och med 2022.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning
Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att upphandlingar av uppdateringar och nya
versioner av IT-system inte orsakar stora utbildningsbehov.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning
Kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen ska utökas. 6
mnkr ska anslås i form av handledarpeng och förstärkning av ersättningen till
verksamheten.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.1 Strategisk kompetensförsörjning
Regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur uppdragsutbildning kan inrättas,
så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka. För 2022 ska 4 mnkr
avsättas för att möjliggöra tillköp av utbildningsplatser. Från 2023 ökas detta till 8 mnkr.
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Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.2 Utveckla och behålla medarbetare
2022, 2023 och 2024 ska avsättas 20, 25 resp. 30 mnkr, som ska användas för
personalbefrämjande åtgärder, både när det gäller arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering,
utbildningsmöjligheter, styrt av en långsiktig strategi för att göra regionen till en attraktiv
arbetsgivare.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.2 Utveckla och behålla medarbetare
Från och med 2022 ska avsättas 30 mnkr för lönesatsningar, styrda av en långsiktig
strategi, där utbildning och erfarenhet premieras, liksom behovet att långsiktigt trygga
bemanningen.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.3 Attrahera och rekrytera medarbetare
Det ska utredas möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd
sjukvårdspersonal, liksom möjligheten till förturslistning till de bostäder som blir lediga,
likaså möjligheten att använda attraktiv tomtmark.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.3 Attrahera och rekrytera medarbetare
Potentialen med de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands vid av EU
godkända universitet ska tas tillvara genom att från och med den 1 juli 2022 inrätta
ytterligare sex BT-platser i Region Kalmar län.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.4 En god arbetsmiljö
Läkare och sjuksköterskor ska kunna lägga fokus på det patientnära arbetet och inte
belastas med fler administrativa arbetsuppgifter än nödvändigt. Det administrativa arbetet
ska präglas av effektivitet, med utnyttjande av digitaliseringens fulla potential. Det ska
säkerställas att allt administrativt arbete som kan utföras av medicinska sekreterare också
utförs av dessa.

Regionfullmäktige föreslås besluta
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att i avsnitt 8.4 En god arbetsmiljö
Regiondirektören, i samråd med respektive verksamhet, ges i uppdrag att utforma och
inrätta säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid regionens tre
sjukhus, som gör att personalen kan arbeta i trygghet, utan risk att bli utsatta för våld från
aggressiva patienter eller medföljande personer. 20 mnkr avsätts för detta i
investeringsbudgeten.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.4 En god arbetsmiljö
En översyn görs av rutinerna för användningen av väktare och/eller ordningsvakter vid
regionens tre sjukhus, så att den i fortsättningen utformas i direkt samråd med personalen.
Medel om 5 mnkr årligen ska avsättas från och med 2022.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.4 En god arbetsmiljö
Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta och förebygga de
ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 8.4 En god arbetsmiljö
Referens till ”utbildning gällande mångfald” stryks.

Yrkanden till avsnitt 9
Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning
Effektiviseringskravet sänks till 0,25 procent. Bidrag till kultur och organisationer ska inte
vara undantagna från effektivisering.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning
Nuvarande lednings- och administrativa strukturer och processer ska i grunden omprövas
och effektiviseras, så att kostnaderna 2022, 2023 och 2024 minskar med 60, 115 resp. 135
mnkr, varvid digitaliseringens möjligheter att effektivisera bättre ska tas tillvara.
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Effektiviseringen av det mycket omfattande administrations- och handläggararbetet i
Region Kalmar län ska ha hög prioritet.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.1 God ekonomisk hushållning
Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av de kostnaderna för IT-konsulter och
annan teknisk konsultation, i syfte att minska kostnaderna med 4 mnkr från och med 2022.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.5 Förändringar i priser och avgifter
Både i öppenvård och slutenvård ska avgiften för uteblivet besök vara 400 kronor, medan
avgiften för uteblivet besök för operation ska var 1 500 kronor.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.5 Förändringar i priser och avgifter
Tandvård ska från och med 2022 vara avgiftsfri för alla från 85 år och uppåt och avgiften
reducerad med hälften för alla från 80 till 84 år.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.8 Uppdrag och överenskommelser
Organisationer som inte respekterar oliktänkande och samtliga folkvalda partier, bör nekas
skattefinansierat stöd från regionen.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.8 Uppdrag och överenskommelser
Organisationer med uppenbara kopplingar till antidemokratiska ideologier och extrema
organisationer, ska inte få ta del av skattefinansierat stöd. En sådan organisation är Ibn
Rushd, som har visat sig ha kopplingar till Muslimska brödraskapet samt islamistiska
talare. Därför ska regionen inte bevilja Ibn Rushd ekonomiskt stöd.

Regionfullmäktige föreslås besluta
att i avsnitt 9.9 Resultatbudget
Resultatbudgeten ersätts med förslaget till ramar i detta förslag till budget.
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